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STRAŠIDLA Z LANNOVÉ 5. PRAŽSKÉ KOZOBRANÍ
Městská část Praha 1 pořádá ve čtvrtek 24. 10. 2013,
od 14 do 18 hod. Sousedské setkání v parku Lannova
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V sychravých podzimních dnech
v Petrské čtvrti vylézají ze svých skrýší
strašidla a duchové. Proto Městská
část Praha 1 posílá výzvu všem odvážným dětem, aby se dostavily dne
24. října 2013 do parku v Lannově
ulici, kde se během odpoledne uskuteční příprava na večerní lampiónový
průvod, kterým budou zahnáni zpět do svých skrýší. V přípravě
bude zahrnuto vše „strašidlácké“: malování strašidel s výstavkou namalovaných obrázků, výroba strašidelných masek
s Radkou Kratochvílovou (za podpory Sdružení výtvarníků
Karlova mostu), soutěže pro odvážné děti s oddílem vodních
skautů Pětka, rozcvička pro bubáky s fitness Asketa, zpívání
a tanečky s divadélkem pro děti Miš a Maš a dále malování na
obličej a žonglování – po setmění i ohnivé. A nakonec v 18
hod. projde lampionový průvod kolem Lannovky (za podpory
a dohledu Dobrovolných hasičů Prahy 1 a Městské policie
Prahy 1). Průvodem budou zahnána strašidla zpět do svých
skrýší a Petrská čtvrť bude očištěna. Každého, kdo přijde ve
strašidelné masce, čeká odměna.

Městská část Praha 1 pořádá v sobotu 19. 10. 2013,
od 11 do 18 hodin, Sousedské setkání na Kozím
plácku aneb 5. Pražské kozobraní
Těšit se můžete na kejklířská vystoupení, dětské soutěže,
hudební vystoupení, vystoupení dětí z Prahy 1, výrobky
z chráněných dílen, kozí výrobky a speciality, dále na palačinky, koření, uzenky a občerstvení.

SPORT

SPORTOVNÍ DEN
PRO VŠECHNY

PODZIMNÍ PLAVÁNÍ

S MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 1
O POHÁR STAROSTY MČ PRAHA 1

Městská část Praha 1 pořádá v sobotu 5. 10. 2013,
od 14 do 18 hodin,
Sportovní den pro
všechny na hřišti
Lannova.
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Velmi populární akce,
která je zároveň vhodnou
sportovní relaxací mezi
volnočasovými aktivitami.
Start je zdarma. Soutěže
jsou vypsány pro všechny
věkové kategorie. Nejlepší
z každé kategorie budou
oceněni diplomem a pohárem starosty MČ Praha 1.
Ostatní obdrží účastnický
list. Soutěž probíhá od 14 do 18 hod. Registrace probíhají
v recepci bazénu. Tratě jsou rozděleny podle věkových kategorií, v délce od 25 do 100 m volným plaveckým stylem. Těšit
se můžete na příjemné plavecké odpoledne zpestřené soutěží
všech věkových kategorií.
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MČ Praha 1 navazuje na sportovní den
z jara. I tentokrát je
připravena řada sportovních a zábavných akcí. Na nejlepší
čekají odměny v podobě sladkostí, medailí či pohárů. Na své
si přijdou všechny věkové kategorie. Pro děti bude připraven skákací hrad, pro ženy aerobic, pro ostatní cyklozávod
či turnaj ve volejbalu. Těšit se můžete na příjemně strávené
odpoledne plné sportu, her i relaxace. Nebude chybět ani
nezbytné občerstvení. Vstup a účast v soutěžích jsou zdarma. Vítáni jsou především rodiče s dětmi.

V sobotu 19. 10. 2013, od 14 hodin, pořádá Městská
část Praha 1 v bazénu Tyršova domu (vchod z ulice
Všehrdova) Plavání s Městskou částí Praha 1.

