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Telegraficky z regionu
Přispěli na dětskou onkologii. 17. dubna se v ZŠ Vybíralova uskutečnila prodejní výstava žákovských výrobků a výtvarných prací.
Výtěžek v celkové výši 13 925 Kč byl věnován oddělení dětské onkologie fakultní nemocnice v Motole. Vedení škol touto cestou
děkuje všem žákům a pedagogům za realizaci výstavy a rodičům za finanční podporu této akce.
MŠ na Jahodnici touto cestou děkuje firmě Zahradnictví Jana Syrovátky, která zdarma a kvalitně upravila keřové porosty na
zahradě.
Fotografie v galerii 9 vystavuje od 3. do 21. června Jerzy Piwowarski. Otevřeno ve všední dny od 13.30 do 18 hod. Galerie 9 se
nachází v přízemí Obecního domu, Jandova 4, Vysočany.

Malá, ale naše

Oproti předešlým poutím ubylo poněkud atrakcí a stánků prodejců a rukodělných řemesel, návštěvníků nebylo rovněž příliš, ale počasí
bylo slušné, a kdo na Svatojiřskou pouť do Hloubětína v sobotu 27. dubna zavítal, mohl zde se svými dětmi prožít příjemné dopoledne i
odpoledne. V programu vystoupili Žižkovští Pepíci, divadlo ELF s Kocourem v botách, dětský taneční a hudební soubor Dráteníček,
hru pro děti se soutěžemi moderoval Luboš Votroubek, k poslechu vyhrávaly Cimbálová muzika a Pražský pouťový orchestr. Komu
nestačila cukrová vata, mohl si přijít na své ve Staré hospodě, kde byly navařeny vepřové hody, a večer se tu rozproudila pouťová
zábava při muzice.

Ekoden pro sídlištní děti
pořádá 15. června od 10 do 17 hod. sdružení Občanská inspirace. Děti si budou moci v prostorách vnitrobloku u Kučerovy 768, kde
sdružení na Černém Mostě sídlí, vyzkoušet výrobu ručního papíru, opět se budou sázet kytičky pro balkony a připraveny jsou různé
soutěže a hry zaměřené na poznávání a ochranu přírody kolem nás.

Evropský svátek hudby
V rámci tohoto svátku se v pátek 21. června uskuteční vícežánrové koncerty na pódiu u stanice metra Rajská zahrada. Program potrvá
od 9 do 14 hod.

Obrazy od Karla Chaby
Jsou k vidění v Galerii Zelený dům v Újezdě nad Lesy, Třebětínská 591, od 5. do 29. června

Jak se vám žije
Harmonie a styl, občanské sdružení, které provozuje poradnu pro handicapované, srdečně zve na přátelské setkání a besedu na
téma: Jak se vám žije. Termín: 5. června v 18.30 hod. v Zelenečské ul. 330/18, Hloubětín. Bližší informace na tel. 8186 5494 (8 až 10
hod.) nebo na www.miria.cz

Kvítkem proti rakovině

V rámci VI. květinového dne nabízeli 15. května skauti našeho kyjského střediska u stanice metra Rajská zahrada žlutý květ měsíčku
lékařského s bílou stužkou a letáček s upozorněním na nebezpečí rakoviny tlustého střeva a konečníku, protože právě v této diagnóze
máme nezáviděníhodný primát. Peníze z letošního květinového dne budou věnovány na nádorovou prevenci, pomoc nemocným,
výzkum podvazování nádorů a také na výchovu mladých lékařů, kteří se zabývají diagnostikou nemoci.

Romantický tenor z Černého Mostu

Hynek Tomm začal spolupráci s Květou Fialovou (viz foto), která ho přizvala do televizního pořadu Prima jízda. Nyní připravuje svoje
první CD, na němž se objeví skladby pop- music a nový duet s Evou Pilarovou.

V reji obrazů Romana Franty
Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, Palackého náměstí 377, pořádá do 26. června výstavu obrazů Romana Franty s příznačným
názvem REJ. Výstava je otevřena denně od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hod. Připomínáme, že Roman Franta bydlí na Černém Mostě a
v Galerii 14 vystavoval do 28. května průřez svojí fotografickou tvorbou. jš

