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Co se děje nejen v regionu

Výstava dětských výtvarných prací

V závěru školního roku se budete moci v Galerii 14 seznámit s výtvarnými pracemi ze soutěže Já a můj obvod, kterou již podeváté
pořádá oddělení kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty Úřadu MČ Praha 14. Letošním soutěžním tématem byl Český rok -
lidové zvyky. Při vernisáži 18. června budou vyhlášeni a oceněni vítězové v kategorii kresba - malba (z celkového počtu 89 obrázků),
keramika, fotografie a psané slovo.

  Tereza Černá, 11 let

Za nejoriginálnější práci lze považovat kolektivní výtvarné dílo s básničkami od 22 dětí ze ZŠ Chvaletická. Soutěže se letos zúčastnily
děti ze ZŠ Generála Janouška, ZŠ Šimanovská, ZŠ Chvaletická, Zvláštní školy Mochovská, z kurzu výtvarné výchovy MČ Praha 14 a z
ateliéru výtvarné výchovy ARS-PUERIS, vedeného Mgr. Jiřinou Břicháčkovou-Olivovou. Pro veřejnost bude výstava otevřena ve dnech
23. až 25. června, vždy od devíti do dvanácti hodin.

Klára Šulcová, 11let, Ars-Pueris

Upozorňujeme, že až do 12. června potrvá v Galerii 14 výstava koláží výtvarníka Miloslava Havlíčka, která je otevřena
pouze v úterý, středu a čtvrtek od 14 do 18 hod. Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most.

Rozloučení se školou

Školáci si na ně budou muset ještě několik dní počkat, leč kynologové na svém cvičišti v Hloubětíně u Liškovy ulice pořádají svoji
tradiční akci nazvanou Rozloučení se školou již v sobotu 14. června. Na programu bude ukázka výcviku psů v co nejširším záběru
(mondioringu a coursingu) včetně speciálního výcviku psů slepeckých a záchranářských, dojde také na ukázky agility, flyballu a možná
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i tance s pejskem. Zpestřením bude předvedení potápěčské výstroje a v jednání je účast sokolníků. Akce se pořádá společně s
Domem dětí a mládeže Prahy 3, který připraví soutěže pro děti.

Dětské domovy v Dolních Počernicích

Ve dnech 9. a 10. května se do Dolních Počernic sjelo 28 dětských domovů z různých koutů republiky, včetně dvou ze Slovenska, na 5.
ročník memoriálu Lucie Hanušové. Děti měly před sebou dva dny nabité sportovním a kulturním programem, do něhož se zapojili
rovněž zpěvák Kamil Střihavka a trojice z Tele Tele Veronika Žilková, Michal Suchánek a Richard Genzer. Večer zaplál oheň táboráku
a uskutečnila se ohnivá "šou s pořádným ohňostrojem.

Jak se nestat "dušičkami"

V Městském divadle Mladá Boleslav se 25. dubna uskutečnila premiéra hry Vlastimila Venclíka Dušičky. Vlastimil Venclík se narodil v
Kyjích u Prahy před 61 lety a je autorem řady libret, scénářů a her, pracoval rovněž jako režisér v ČT.

Dušičky měly rozhlasovou podobu, ale autor je aktualizoval a upravil pro divadlo. Na okraj této komedie-morality mimo jiné
poznamenal: "Co když nám brání v pocitu štěstí naše přízemnost, závist, nenávist, hloupost a celá škála dalších nepěkných vlastností.
Jsme tu na světě jen na návštěvě, a přece se nedokážeme povznést, zůstáváme dušičkami, determinovanými výše uvedenými
vlastnostmi. O takové zamyšlení na rozhraní mezi životem a smrtí, v kritické mezní situaci následků bouračky, mi šlo při psaní hry
Dušičky.

 

Členky 65. oddílu skautek z Kyjí zajišťovaly na několika místech Prahy 14 (na snímku s vůdcem skautského střediska před stanicí
metra Rajská zahrada) prodej žlutých květů měsíčku zahradního během už sedmého Květinového dne, který 14. května pořádalo
sdružení Liga proti rakovině. Květinek za symbolickou dvacetikorunu bylo celkem 900 tisíc, naše skautky jich prodaly dva tisíce. Letos
byl hlavní náplní této akce boj proti rakovině děložního hrdla, na kterou u nás ročně umírá více než tisíc žen.

 

Šance pro malé zpěváky

Ukončení další sezony je podle vedoucí Klánovického dětského sboru Claireton Chorale Hany Zikové nejen příležitostí k ohlédnutí, ale
také časem náboru nových posil. Je toho dost, co tihle malí zpěváci stihnou - jen namátkou připomeňme, že ve druhé polovině května
v průběhu jednoho týdne se děti účastnily čtyř akcí, např. koncertu na podporu dětských domovů či pěveckého setkání dětských sborů
na Rajské zahradě Hudební máj. V nejbližší době je čekají poslední dvě vystoupení - 6. června tradiční koncert pro děti v nemocnici na
Homolce, 14. června závěrečný koncert v Žižkovském divadle Járy Cimrmana - a pak už hurá na letní soustředění.

Konkurz do KDS Claireton Chorale, sdružujícího děti ve věku od 5 do 15 let, bude 16. 6. a 18. 6. od 16 do 18.30 hodin ve třídě 2.A
Masarykovy školy v Klánovicích (Smržovská ul. 1).

Informace také na www.claireton-chorale.com.



Den dětí

Dolní Počernice a občanské sdružení Počin srdečně zvou na Den dětí v sobotu 7. června. Program bude probíhat v areálu cyklistické
stezky v Ráji (dopolední sportovní soutěže) od devíti hodin a v zámeckém parku od 14 hodin. Těšit se můžete na závody, petanque,
koně, koncert školního souboru, historický šerm, soutěže všestrannosti a odvahy, buřtopek, divadelní představení Mauglí (v 16 hodin),
na diskotéku, rock, čajovnu, cukrárnu a další radosti. Přijďte se svými dětmi a ony vás za týden doprovodí k referendu o vstupu do EU.

 


