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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ŽEŇ
Městská část Praha 14, odbor kultury a občanských záležitostí, informuje:

Dětské rybářské závody Vítání jara
V sobotu 11. května pořádáme spolu s odborem životního prostředí a dopravy ve spolupráci s Českým rybářským svazem a jeho
místní organizací dětské rybářské závody Vítání jara na rybníčku Aloisov na Černém Mostě. Pro upřesnění uveřejňujeme podmínky
závodů: zápis závodníků a příprava od 7.30 do 8 hodin; v 8.30 zahájení vlastního rybářského závodu; doba rybolovu, podle počtu
účastníků, 30 minut; pruty k zapůjčení u instruktorů; návnada k rybolovu zdarma dle rybářského řádu; zákaz vnadění; soutěžící si může
ponechat 1 ks ulovené ryby, základní míry dle rybářskéh řádu; vlastní lov podle pokynů instruktorů na předem určených stanovištích; věk
závodníků do 15 let; ve 12 hodin ukončení závodů; do 13 hodin vyhodnocení a předání cen. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné
změny podmínek závodu během soutěže a nutné časové posuny. Pro rybáře bude rybník uzavřen 10. května, kdy bude dovezeno 500
kg kaprů, a opět otevřen 12. května. V odpoledních hodinách v den závodu budou moci děti přijít a chytat na povolenky Českého
rybářského svazu.

Hudební máj
V sobotu dne 18. května pořádáme 2. ročník přehlídky dětských uměleckých souborů. Na pódiu před stanicí metra Rajská zahrada se
od 10 do 18 hodin představí pražské dětské hudební soubory všech žánrů. Sponzorem přehlídky je Coca-Cola Beverages.

Výlet pro maminky s dětmi předškolního věku
Srdečně zveme maminky s dětmi předškolního věku na výlet do safari ve Dvoře Králové, který se koná ve středu 29. května 2002.
Odjezd autobusu v 8.30 hod. ze zastávky MHD u stanice metra Rajská zahrada na Černém Mostě. Bližší informace podává a
přihlášky přijímá Marcela Pavlíčková, tel.: 81 00 52 79. Přihlášky se přijímají do 24. května 2002.

Dětský den
Každoroční akce, která letos proběhne v sobotu 1. června od 9 do 14 hodin na hřišti TJ Sokol Kyje v Broumarské ulici. Pro děti je
připraveno mnoho soutěží a odměn, skákadlo, divadelní představení Velký minicirkus a mnoho dalších zajímavostí. Srdečně zveme
všechny děti a rodiče. Spolupořadatelem a sponzorem akce je Coca-Cola Beverages.

V říši židlí
Je tomu deset let, co firma NO+BL se sídlem v Hloubětíně začala dělat kancelářský nábytek. U příležitosti tohoto výročí uspořádala ve
své nové prodejně na Černém Mostě výstavu nazvanou Židle 2002. K vidění i sezení bylo na 500 židlí, pro něž bylo potřeba postavit
vedle prodejny stan o ploše 600 m2.

