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Koncert komorní hudby
V sobotu 24. listopadu se v Domě sociálních služeb konal velmi pěkný koncert početného komorního orchestru žáků a žaček
Základní umělecké školy Ilji Hurníka, který pod taktovkou dirigentky Jitky Vaňourkové zahrál skladby od J. S. Bacha, Josepha
Haydna, Carla Nielsena a Miroslava Hlaváče - hudebního skladatele z Hloubětína.

Koncert dětských pěveckých sborů
V rámci XI. ročníku Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby o cenu Petra Ebena se uskutečnil koncert dětských
pěveckých sborů v Kulturním domě v Kyjích.
Předvánoční setkání
Loňské předvánoční období zpříjemnily našim starším spoluobčanům z Domu sociálních služeb v Bojčenkově ulici pásmem
koled, vánočních básniček a tanečků děti z mateřské školy Sluníčko. Čerti, sněhuláci a další vánoční a zimní obrázky přispěly
k slavnostní výzdobě interiéru a vlastnoručně zdobené perníčky jistě zahřály každé srdce.
Výstava v Občanské inspiraci
V minigalerii v Kučerově ulici na Černém Mostě uspořádalo v prosinci občanské sdružení Inspirace výstavu prací lidí
s handicapy. Vernisáž výstavy zpestřily hrou na flétnu členky kurzu hudební výchovy, který toto sdružení pořádá. Přítomni
byli rovněž tvůrci z chráněných dílen, kteří vystavovali hlavně hračky kromě kolekce ozdob a svíček. Kdo přišel, rozhodně
nelitoval a mnozí si domů odnášeli pěkné dárky. Upřímné poděkování si zasloužila Městská část Praha 14, která loni podpořila
grantem aktivity občanského sdružení Inspirace.
Mikulášský šachový turnaj

ZŠ Mochovská hostila v sobotu 1. listopadu celopražský Mikulášský šachový turnaj pro začínající hráče. Pořadatelem bylo
Humanitární sdružení PROTEBE společně s vedením školy.
Mikulášská besídka
Tradiční mikulášská besídka pořádána MČ Praha 14 se uskutečnila v tělocvičně hloubětínského plaveckého areálu a
v Kulturním domě v Kyjích. I tentokrát se setkala s mimořádným zájmem dětí a rodičů, o čem svědčí i tato veršovánka,
kterou nám poslali Pavlík Varga s maminkou: Mám kloučka ve věku tří let / a ten by mohl vyprávět / jak přišel Anděl, Mikuláš
i Čert / 1. prosince v sobotu v Kyjích se to stalo / a děcko při tom leckteré se bálo... / Nejdříve přišla o Mrazíkovi pohádka / a
pak už měla prostor robátka / Za básničku, písničku i za dík / potěšil každé z nich plyšový koník...
Kulturní odpoledne pro handicapované občany
V předvánočním období se nezapomnělo ani na občany s handicapem, pro něž odbor kultury a občanských záležitostí MČ
Praha 14 uspořádal na Černém Mostě odpoledne s programem a občerstvením. Personál restaurace ET NA s bezbarierovým
přístupem byl velmi vstřícný a ochotný a plně si zaslouží naše poděkování.
Beseda I. Občanského sdružení Hloubětín
Výbor I. Občanského sdružení Hloubětín zve na besedu, která se uskuteční 14. ledna od 18 hod. v hostinci V Chaloupkách na
téma: Bezpečnostní situace se zaměřením na prevenci proti vloupání do rodinných domků. Informace podají a na vaše dotazy
odpoví zástupci Policie ČR a Městské policie hl.m. Prahy.

