Předvánoční
akce
Předvánoční
řemeslné
dílny
Sdružení
Občanská
inspirace
pořádá 1.

prosince od
10 hod. v
Kučerově ul.
768 na Černém
Mostě
řemeslnou dílnu
(výroba
vánočních
svícnů pod
odborným
vedením
Romany
Kubíčkové),
zhotovování
dárků a vánoční
výzdoby pro
děti i rodiče
připravilo na

13. prosince
Komunitní
centrum
Motýlek (více naCo nevidět se v ulicích Prahy objeví prodejci vánočních
str. 7).
stromků a kaprů jako na snímcích pořízených o loňských
Vánocích u stanice metra na Rajské zahradě. K dotvoření

Netradiční
sváteční atmosféry přispěje v Praze 14 rovněž výzdoba ulic
světelnými symboly Vánoc.
nadílka v
Dolních
Počernicích
Předvánoční
všehochuť 6.
prosince od
14.30 hod. netradiční
vánoční nadílka
a výstava
Vánoce s
troubou v
zámeckém
parku a okolí,
venku živý
betlém, ve
mlýně Peklo
(výstava
Namaluj si
čerta na zeď),
"pekelná
diskoška" pro
děti, výstava

řezbáře
Štemprocha,
loutková
pohádka,
čajovna,
zabijačkové
hody, prodejní
výstava
vánočních
artefaktů, v
penzionu Český
statek od 17
hod. hudební a
divadelní
vystoupení
Rozsviťte
svíčky.

Vánoční
prodejní
výstava
Pořádá
Občanská
inspirace od 9.

do 22.
prosince v
Kučerově ul.
768 na Černém
Mostě.
Vystaveny
budou dárky,
drobnosti a
řemeslné
výrobky
(zejména
hračky, svícny a
dekorace) na
vánoční stůl z
chráněných
dílen, v nichž
pracují
handicapovaní
lidé.

Varhanní
mikulášský
koncert
Koncert k poctě
sv. Mikuláše
pořádá
oddělení kultury
a občanských
záležitostí
kanceláře
starosty 10.
prosince od l8
hod. v kostele
sv.
Bartoloměje.
Účinkují:
Vladimír Roubal
(varhany) a
mluvené slovo
Vladimír
Matějček.
Vstupné
dobrovolné.

Vánoční

pohádka v
Galerii 14
Sdružení na
pomoc dětem s
handicapy
Motýlek zve děti
na pohádku do
Galerie 14 dne

11. prosince
od 17.30 hodin.

Vánoční
koncert
Oddělení kultury
a občanských
záležitostí
pořádá v
Galerii 14, nám.
Plk. Vlčka 686,
Černý
Most,vánoční
koncert, který
proběhne ve
středu 17.
prosince od
18 hod.
Účinkují: Jiřina
Marková Krystlíková
(soprán), stálý
host Státní
opery Praha,a
PARNAS
QUARTET. Na
programu L.
Boccherini, W.
A. Mozart, J. J.
Ryba a A.
Vivaldi. Vstup
volný.

Vánoční
jarmark v
Kyjích
Žáci a
pedagogové
ZŠ Šimanovská
v Kyjích
srdečně zvou
ve středu 17.
prosince od 15
do 18 hod. na
vánoční jarmark
spojený s
prohlídkou
školy.

