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Telegraficky z regionu
Silvestrovský šipkový turnaj o pohár starosty proběhl vZábavním centru Černý Most 29. prosince. Nad průběhem dohlíželi
zástupci šipkového svazu. Do startovní listiny se zapsalo 53 mužů, 46 dětí a 13 žen. Nejmladší účastnicí byla čtyřapůlletá
Barborka Pecinovská, která získala neuvěřitelných 201 bodů. Vítězem dětského turnaje se stal Marek Švehlík, z žen byla nejlepší
loňská mistryně republiky Milena Jirkalová. Nejlepší mezi muži mistr republiky Martin Hoffman se zároveň stal absolutním
vítězem a držitelem poháru starosty Prahy 14.
Něco pro sportovní labužníky. Zimní olympijské hry, které budou probíhat od 9. do 25. února, nabídnou sportovním
fanouškům celou škálu vzrušujících přímých sportovních přenosů. Při jejich sledování nemusíte být odkázáni na malou televizní
obrazovku, ale můžete je přijít sledovat při kvalitni videoprojekci (včetně popůlnočních přenosů hokejových zápasů v kvalifikaci)
ve sportovním baru bowlingového centra v Kyjích, Prelátská 12 (bus č. 110, 181, k dispozici parkoviště).
Koncert soudobé vážné hudby. V Domě sociálních služeb v Bojčenkově ulici na Černém Mostě se 12. února od 14 hod.
uskuteční videokoncert ze skladeb hloubětínského skladatele Miroslava Dvořáka. Na programu budou Letorosty (deset
klavírních skladeb se stejnojmennými básněmi v próze Mileny Koulové) a Poetické etudy (II. díl - deset klavírních skladeb se
stejnojmennými básněmi Václava Fišera). Vstup volný.
Výstava obrazů Antonína Navrátila probíhá do 2. března v Galerii Zelený dům v Újezdě nad Lesy v Třebětínské 591 (spojení
busem 250 z terminálu Černý Most). Galerie je otevřena od středy do pátku od 14 do 18 hod., v sobotu od 14 do 17 hod.
Galerie Kollmanka zve srdečně příznivce umění na vernisáž výstavy obrazů, grafiky a rytého skla Františka Kollmana, která se
uskuteční 7. února v 17 hod. Zahraje a zazpívá Karel Zich, dále vystoupí Jaroslav Kolář (piano) a Ota Zich (housle). Galerie se
nachází v Hodkovské ulici 1210 v Újezdě nad Lesy (spojení busem 250 z Černého Mostu - zastávka Zbyslavská).
Z Dolnopočernického zpravodaje. Dočetli jsme se, že při soutěži o nejlepší vánoční pečivo v kategorii přespolních zvítězili
Iveta, Katka a Michal Střelkovi z Kyjí - se svým pečeným cukrovím s přihlédnutím k originalitě aranžmá.
Jste nezadaní? Nebuďte z toho nesví nebo dokonce nešťastní. Skvělé příležitosti k seznámení nabízí i letos Agentura 1 + 1 se
sídlem v Hloubětíně, Poděbradská 577 (tel. 81 86 72 92, 0737 663 657). Pro nezadané organizuje např.: 16. 2. ples, od 29. 3.
do 1. 4. velikonoční pobyt pro všechny věkové kategorie, v máji víkendový pobyt (lásky čas, ale v daném případě jen do 40 let),
letní pobyty opět pro všechny věkové kategorie.
Výzva spolkům a občanským sdružením! Nabízíme všem možnost zveřejnění pozvánek na vlastní akce včetně programu.
I. občanské sdružení Hloubětín zve na besedu, která se uskuteční 7. února od 18 hod. ve školní jídelně ZŠ Mochovská na téma
zabezpečení zdravotní péče a činnost hygienické služby.
Na četné dotazy občanů znovu uveřejňujeme novou adresu, na které od loňského roku sídlí Pražská správa sociálního

zabezpečení (dříve Černý Most): Bohušovická 539, 190 00 Praha 9-Prosek.
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