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Co se děje nejen v regionu
 

Oddělení kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty srdečně zve na tyto akce:

Koncert komorní hudby

Ve středu 5. listopadu v Galerii 14, náměstí Plk. Vlčka 686, Praha 9-Černý Most, od 18 hodin vystoupí Musica per tre - komorní
soubor hráčů na dřevěné dechové nástroje. Na programu budou skladby Bohuslava Martinů, Daria Milhauda a Jacka Jiberta.

 

14 km kolem Prahy 14

Tradiční a v letošním roce již devátý ročník turistického pochodu kolem naší městské části jenž se koná vždy k výročí vzniku Prahy 14,
se uskuteční v sobotu 8. listopadu opět na dvou okruzích. Start i cíl je před restaurací TJ Slavoj Hloubětín v Hloubětínské ulici 88.
Prezence pro velký okruh (14 km) bude probíhat od 9 do 12 hodin, pro malý (4 km) od 9 do 14 hodin. Startovné činí 20 korun, děti a
senioři zaplatí pouze 10 korun. Pochod bude ukončen v 16 hodin. Pro účastníky jsou připraveny podrobné mapy a suvenýry.

Sponzoři: restaurace Slavoj Hloubětín a Coca-Cola Beverages.

 

Zrekonstruované hřiště ZŠ Hloubětínská

Ve středu 8. října bylo v areálu ZŠ Hloubětínská po příslušných úpravách znovu otevřeno školní hřiště. Rekonstrukce proběhla v rámci
grantů hlavního města Prahy pro rok 2003 a za finanční podpory Městské části Praha 14.

 

Vycházka do Satalic a Vinoře

Ve čtvrtek 13. listopadu je možné se zúčastnit poznávací vycházky do přírodní památky Bažantnice v Satalicích a Vinořského parku.
Lokalitou srovnatelnou s horskými přírodními rezervacemi, v níž se nacházejí zbytky blíže nezmapovaného bludiště z 8. století, bude
zajímavým výkladem provázet RNDr. Jiří Sádlo. Sraz účastníků je ve 13 hodin na stanici Satalická obora, autobus MHD č. 186 (odjezd
od stanice metra Černý Most cca ve 12.30 hod.). Na vycházku zve občanské sdružení Stará zástavba.

Vystoupení dětí k otevření zrekonstruovaného hřiště ZŠ Hloubětínská.

 

Mikulášská nadílka

Děti a jejich rodiče zveme již tradičně na Mikulášskou nadílku, která se koná v sobotu 6. prosince od 11 a od 14 hodin v KD Kyje,
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Šimanovská 47. Po zhlédnutí pohádky bude následovat nadílka od Mikuláše, čerta a anděla. Obě představení budou stejná.
Předprodej vstupenek bude probíhat ve dnech 24. a 26. listopadu, 1. a 3. prosince vždy v úředních hodinách na oddělení kultury a
občanských záležitostí Úřadu městské části Praha 14, ul. Bří Venclíků 1072, č. dveří 725 (7. patro). Vstupné 50 korun za dospělého a
30 korun za dítě.

 

 

Pozvánka na výstavu

ZvŠ a PŠ Mochovská srdečně zve na výstavu kreseb svých žáků, která se koná v Muzeu dětské kresby v Domě U Zelené žáby, U
radnice 13, Praha 1, od 12. do
17. listopadu, vždy od 13 do 17.30 hodin.

 

Gynekologická ambulance v Hloubětíně

V pavilonu Havana, Mochovská 38, je v provozu nová gynekologická ordinace, jejímž zřizovatelem je nestátní zdravotnické zařízení
ISCARE IVF a.s. Ordinuje zde MUDr. Zuzana Stloukalová, zkušená lékařka s několikaletou zahraniční praxí, tel.: 281 867 502.

 

Repertoár divadla Kámen

Divadlo Kámen vzniklo v roce 1998 a dosud vytvořilo šest celovečerních programů. V letošním roce s inscenací Karkulka vyhrálo
pražskou regionální přehlídku činoherního amatérského divadla. V loňském roce jsme jedno jeho představení mohli zhlédnout v Galerii
14. V současné době hraje každý druhý čtvrtek v Karlínském Spektru, Karlínské nám. 7. Nejbližší program: 6. listopadu (19.30 hod.)
Rakvičky (+ 48 lepáků) - vídeňská černá balada o černých šatech a zavřených okenicích.

 

Skautka je také nepromokavá

Ještě dříve, než se rozepíšu o činnosti našeho oddílu, tak musím poděkovat redakci Listů za krásnou dvojstránku o našem letošním
táboře. Text tohoto článku musím doplnit o jednu důležitou informaci. Úspěch našeho tábora není zásluhou pouze mé rodiny. Velkou
měrou se na něm podílí i paní Vendulka Nechybová (Wendy) a slečna Šárka Turečková (Kuře). Když mám být ale úplně upřímný, tak
každý člen našeho tábora má svůj podíl na tom, že jsme strávili krásných čtrnáct dnů v přírodě. A nyní k našim posledním
poprázdninovým aktivitám. Naše první výprava nás zavedla do Náchoda. Bydleli jsme v krásném srubu skautů v Bražci a náš výlet
směřoval do Teplických skal. Počasí nám moc nepřálo, ale my jsme si připomněli nepsaný jedenáctý bod skautského zákona, který
zní, že skautka je nepromokavá. O týden později jsme se sešli na střediskovém turnaji ve vybíjené za účasti pěti družstev, v němž
zvítězily skautky z našeho 65. dívčího oddílu. Následnou oddílovou schůzku jsme využili k návštěvě hrobu bratra A. B. Svojsíka na
Slavíně. Tady jsme si připomněli již 65. výročí jeho úmrtí. V říjnu jsme podnikli výpravu do Nové Paky a podzimní prázdniny jsme strávili
v Ochozu u Brna, ale o nich něco bližšího napíšu až příště

Karel Pospíšil-Rikitan
vůdce 84. střediska v Kyjích

 

Muzikál Edith Piaf se vrací

Po více než roční pauze způsobené povodní bude v neděli 30. listopadu na scéně Divadla v Dlouhé uvedeno v obnovené premiéře
tanečně hudební představení Edith Piaf - vrabčák z předměstí s Radkou Fišarovou v hlavní roli. Představení se bude hrát až čtyřikrát
do měsíce, vstupenky v pokladně Divadla v Dlouhé a v předprodejní síti TicketPro, Ticket-Art a Ticket Stream.

 

Sdružení na pomoc dětem s handicapy Motýlek informuje

Na přání dětí jsme se rozhodli zopakovat loňskou úspěšnou akci Indiáni na Černém Mostě. Děti si vyzkouší původní indiánské hry a
vyrobí si samy indiánské ozdoby. Samozřejmě nebude chybět ani střelba z luku na bizona, indiánské zpěvy, tanec a bubnování. Akce
proběhne v pondělí dne 3. listopadu od 14 hodin v Komunitním centru a v přilehlé zahradě.

Rodičům dětí s vážným zdravotním postižením nabízí Motýlek novou službu - sobotní hlídání. Každou první sobotu v měsíci (počínaje



1. listopadem) mohou po předchozí domluvě své dítě přivést do KC. Zde o něj v době od 9 do 17 hodin bude pečovat odborný
personál. Doufáme, že tak rodičům uděláme radost.

Na čtvrtek 13. listopadu od 17.30 hodin jsme připravili pro všechny malé děti další z divadelních představení. Tentokrát s pohádkou
O malém tygrovi přijede do Galerie 14 divadélko Rolnička. Vstupné je 30 Kč.

Táboráky bez ohně - za tímto protimluvem se skrývá nová nabídka KC, tentokrát pro dospělé. Všechny ty, kteří si rádi zazpívají a
zahrají, zveme ve středu 12. listopadu od 20 hodin do Motýlku. Umíte-li hrát na nějaký hudební nástroj, vezměte jej s sebou. Těšíme
se na vás.

Kreslení pro -náctileté - každé úterý se od 17 do 18.30 hodin můžete učit základům kresby pod vedením zkušeného výtvarníka
Václava Lamra.

Komunitní centrum Motýlek, Vlčkova 1067, Praha 9-Černý Most. Veškeré informace vám rádi podáme na tel. 606 483 523
(PhDr. Hana Urbanová).

 

Drakiáda za příznivého větru

V sobotu 11. října se uskutečnil prvý ročník drakiády na Černém Mostě, avizovaný v Listech. Záštitu nad touto akcí převzal zástupce
starosty Mgr. Jaroslav Jiroušek (ČSSD), na organizaci se podílel Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 14 ve spolupráci s Mladými
sociálními demokraty Prahy 9 a Prahy 14. Drakiáda proběhla na kopci v sousedství zastávky Generála Janouška.

Účast malých i velkých návštěvníků byla více než hojná. Snad je zlákal příznivý vítr, snad možnost ukázat své umění v pouštění draků či
pochlubit se vlastními výtvory, které se tu vznášely ve vzduchu. A bylo nač se dívat, protože vedle klasických draků se tu ve větru
pohupovaly letadla, vločky, kluzáky a o štěstí se pokoušel i plastový parašutista.

Pod dohledem poroty pak proběhla soutěž o nejhezčího ručně vyrobeného draka a draka, který vyletěl nejvýše. Poté co byly rozdány
ceny za vítězství v těchto dvou kategoriích, ve větru si tu se svým osudem zahrávalo obrovské kluzákové křídlo. Nejprve se odmítlo
vznést, tudíž dav zašlapal do země jeho ovládací šňůry. Tento drobný nezdar však majitele motivoval k usilovnému nasazení a po
necelé hodině již modré křídlo vlálo nad kopcem. Mezitím se pozornost soustředila na ukázku techniky Hasičského záchranného sboru
hlavního města Prahy, který vypustil do polí figuranta oděného nejprve ve stříbrném ohnivzdorném obleku, jenž byl ale vzápětí nahrazen
oblekem oranžovým - protichemickým. Bylo nečekané, že figurant byl více zpocen po nošení 45 kg vážícího chemického vybavení, než
když v předchozí výbavě strkal ruku do ohně.

Nemenší úspěch slavili i zástupci Českého červeného kříže, u nichž si zájemci mohli vyzkoušet oživovací procedury na plastovém torzu
mužského těla. Dlužno podotknout, že některé oživovací metody by vskutku vzbudily i mrtvého.

První ročník drakiády se nesporně vydařil, a kdo nepřišel, může jen litovat. Šanci na reparát bude mít zase za rok. Těšíme se na další
obdobné akce v Praze 14, které přinášejí radost dětem i jejich rodičům, pochvalovali si drakiádu manželé Kubálkovi s pětiletým
Lukášem a dvouměsíční Erikou.

Touto zprávou bychom rovněž chtěli poděkovat nejen organizátorům, ale především všem, kteří se účastnili.
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