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CČM na prahu podzimu
Je toho opravdu hodně, co se odehrává v této nejen nákupní dominantě Prahy 14. Uplynulý měsíc byl v Centru Černý Most obzvláště
bohatý na kulturní, zábavné a sportovní akce, pro děti byl připraven zajímavý výtvarný projekt malování sošek. Ani CČM nechybělo u
pomoci postiženým povodněmi. Pro své návštěvníky připravilo originální formu pomoci záplavami postižené pražské ZOO. Akce
nazvaná "Pomozme zvířátkům v ZOO byla připravena s Autíčkárnou s. r. o., BarHill Investment Management, s. r. o. a Studiem Tardus.
Od 4. do 20. září jste si mohli na obří autodráze zaplatit jízdu(10 Kč za 3 minuty).

K 20. září bylo tímto způsobem vybráno konečných 77 208 Kč. Garantem sbírky byla místostarostka MČ Praha 14 Jiřina Nováková.

V neděli 15. září patřilo Zábavní centrum Černý Most v odpoledních hodinách Letní karnevalové párty. Pamatováno při ní bylo
především na děti, které se zapojily do soutěže o nejhezčí masku a nejlépe namalovaný obličej, na pódiu se představily cvičenky s
velkými nafukovacími míči, své umění předvedli mistři bojových umění, zasloužených odměn se dočkali výherci letní cestovatelské
soutěže CČM.

Světoběžníci měli za úkol posílat fotografie z nejvzdálenějších míst. Vítězný snímek pořídila Alena Fikesová ve Wellingtonu, hl. městě
Nového Zélandu. Sportovní centrum Factory Pro uspořádalo humanitární akci "Sportem na podporu postižených povodněmi , jejíž
výtěžek byl věnován na konto humanitární organizace Člověk v tísni.

Svojí účastí ji podpořili hvězdy českého aerobiku. Slavnostní křest a videopremiéru měl film Andělská tvář, autogramiáda Jiřího
Krampola předcházela uvedení filmu Waterloo po česku v multikině Village Cinemas.

Až po uzávěrce těchto Listů proběhl 29. září olympijský den s Danou Zátopkovou. Stále se mohou děti ve věku od 3 do 15 let zapojit
do výtvarné soutěže "Moře očima dětí . Své výkresy formátu A4 nebo A3, označené celým jménem, věkem, adresou a telefonem
mohou nosit do 31. října do Dětského koutku TIME OUT v Nákupním centru. Nejkrásnější obrázky pak budou odborně překresleny na
stěny CČM.
Aktuální programovou nabídku CČM naleznete na www.centrumcernymost.cz.
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