Střídavě oblačno, občas covid…
Rok 2021 začal stejně, jako rok 2020 skončil. Tj. covidovými opatřeními. Tým Prahy 14 kulturní byl
nicméně z předchozího roku natolik vycvičen v improvizaci, že již nikdo nebyl zaskočen. Počátek roku
se nesl v duchu streamů, proběhla také instalace venkovních soch na H55, vyhlásily se výsledky
historicky 1. ročníku ankety Sportovec roku Prahy 14, přestože na slavnostní ceremoniál jsme si
museli počkat až do podzimu. A všichni doufali, že to brzo skončí a začne normální kulturní život.
Skončilo. 14 dní po prvním rozvolnění epidemiologických opatření jsme Vás všechny již zvali na
jarmark ve farní zahradě v Kyjích. Přestože jsme museli zajistit testování, rozestupy a mnoho dalšího,
co zákon vyžadoval a na přípravu i prezentaci jsme měli opravdu jen necelé dva týdny, proběhla
skvělá a programově neskutečně bohatá akce, na kterou přišlo téměř 2000 lidí. A pak už se jen více
rozvolňovalo a všechny dlouho odkládané akce se rozjížděly jedna po druhé. Bylo to nádherné léto
plné zábavy, radosti v dětských očích a na naší straně radosti z práce, která opět měla smysl. V tomto
duchu jsme pokračovali až do prosince, stihli jsme několikrát odložené slavnostní předávání cen
Sportovce roku i každoroční benefici Motýlku, který pomáhá zdravotně a sociálně handicapovaným
dětem. Tady opět zasáhl covid a Zora Jandová, hlavní hvězda večera, den před koncertem skončila
v karanténě. Důstojně ji zastoupilo duo Petr Vondráček a Vítek Fiala spolu s muzikálovými
zpěvačkami Markétou Procházkovou a Petrou Sladkou. A pak za pár týdnů, ještě před Vánocemi, opět
přišla omezení a namísto venkovních oslav plných světla, hudby, svařáku a zábavy jsme alespoň spolu
se školami naší městské části ozdobili strom na Rajské zahradě. Dětem se moc povedl a my jsme byli
rádi, že jsme jim alespoň trochu ty restrikcemi omezené Vánoce zpestřili. A tím rok 2021 končí, na
shledanou v roce dalším, snad zase o něco svobodnějším, veselejším a bohatším na zážitky.

Praha 14 kulturní
Staročeský jarmark
Jak jsme psali v úvodu. 14 dní na přípravu, týden na propagaci a 2000 návštěvníků. Počet účinkujících:
strašně moc. Byla to totiž široko daleko první akce po covidových omezeních a proto jsme o účinkující
neměli nouzi. Přijeli moc rádi, stejně, jako nám všem, jim ta komediantská atmosféra velmi chyběla.
Bylo to neopakovatelné.
Slavnostní vyhlášení Sportovec roku Prahy 14
Konalo se v KD Kyje. Ceny předali zástupci radnice a o hudební doprovod se postarala Anna
Slováčková. Bylo nám ctí. A opět bylo plno. Tato akce vznikla z popudu paní místostarostky Jelenové a
my se těšíme na další ročníky.
Svatobartolomějská pouť
V předešlém roce pouze nahradila jarmark. Ale byla natolik úspěšná, že jsme se spolu s panem
Walczykem, farářem u sv. Bartoloměje v Kyjích, rozhodli, že tradici udržíme. A opravdu přijela pouť,
kolotoče, střelnice, stánky, hudba, tanec, cukrová vata, poníci.
Srandatour se zvířátky pro zvířátka
Na plechárně jsme pro milovníky všeho, co chodí, leze, plave a lítá připravili den plný srandy a
soutěží, kterým jsme chtěli podpořit toulavé pejsky z útulku. Ceny pro vylosované týmy nám dodalo
Pet centrum a také jsme ocenili nejoriginálnější zvířecí účastníky a jejich lidské doprovody, takže ceny
si odnesly cvičené berušky, afričtí šneci a dvě kozy s dlouhýma bradkama. Všem účastníkům

děkujeme a těšte se na další ročník, bude ještě velkolepější a nezapomeňte, že Máme rádi zvířata,
protože jsou chlupatá a mají hebkou srst!
Dvořákův festival
Naše první účast na tomto tradičním festivalu, do jehož již 65. ročníku jsme měli tu čest se zapojit
díky intervenci paní místostarostky Jelenové. Tři koncerty na třech našich kulturních centrech. Prvním
z nich byl podmanivý podvečer na farní zahradě v Kyjích s Prague Rhythm Kings, následně pak ve
venkovních prostorách kavárny H55 zahráli pánové Jedlinský a Fišer a zakončili jsme v Plechárně
písněmi dua Načevy a Pavlíčka. V příštím roce budeme opět pokračovat.

KD Kyje
Kouzelná stezka
Na Čihadlech poprvé strašilo. Na Den dětí se zaměstnanci Prahy 14 kulturní a několik spřízněných
duší převtělili do vodníků, divoženek, víl, hejkala i bludiček a v jednom z prvních opravdu parných
podvečerů začínajícího léta změnili suchý poldr v kouzelný les. Téměř 400 dětí a jejich rodičů i
prarodičů přišlo osvobodit zakletou vílu a odhalili jsme dokonce jednu rodinku, která stezku na přání
svých dětí musela projít třikrát po sobě. Nevyčítáme jim to, naopak nám to udělalo radost. Budeme
pokračovat i v dalších letech a nápadů na podobné taškařice máme spousty.
Svatomartinské slavnosti
Martin na bílém koni, ohňová šou, bohatý program a znamenité pochoutky, to byly tradiční
Svatomartinské slavnosti. A kdy jindy, než na Martina. Tak zase za rok ve stejnou dobu na stejném
místě na shledanou.
Koncert Žalman a spol.
Na konci září k nám zavítal tento věhlasný folkař se svým doprovodem. Byl to bezpochyby nádherný
večer, který si užilo přes 130 platících návštěvníků. Tradice koncertů v KD Kyje je dlouhá, koná se jich
zde několik do roka ale v tomto roce zasáhl covid tak nešťastně, že i očekávaný koncert Tria Ivana
Hlase musel být odložen na rok 2022.
Plechárna
Bike fest
V říjnu proběhnul nultý ročník závodu horských kol na trase Plechárna – rozhledna Doubravka –
Plechárna. Na start se postavilo asi 100 účastníků ve čtyřech kategoriích: odrážedla, děti, ženy a muži.
Po velmi pozitivních ohlasech budeme v konání dalších ročníků pokračovat. Přesvědčili jsme se, že
sportovní klání všeho druhu jsou u veřejnosti vítané a proto do budoucna jejich nabídku rozšíříme.
Karneval
Prosincový rej masek pro naše nejmenší byl ve znamení princezen, princů, čertů, jednorožců, draků a
víl. Odvázali se i tatínkové a maminky a byla to slušná jízda, která svým ohromným úspěchem
odstartovala dětské diskotéky a pohádková představení na Plechárně. Další ročníky budou
samozřejmě následovat.

Skate závody
Pořádají se pravidelně čtyřikrát do roka a na Plechárnu zkrátka patří. Byly, jsou a budou a na jejich
kvalitě a věhlasu rok od roku pracujeme.
Fler market
Na Plechárně i v H55 jsme odstartovali pilotní ročník, kdy za doprovodu živé hudby a u dobrého
občerstvení můžete u stánků povětšinou místních prodejců zakoupit keramiku, šperky, šátky a další
krásné a vkusné rukodělné výrobky. Návštěvníci si mohli pořídit ručně vyrobené originály z celé
republiky, zúčastnit se výtvarných workshopů nebo se zapojit do ankety O šikovné. Na své si přišly i
děti, připravena byla dílnička. Opět se jedná o akci, která odstartovala začátek nové tradice na obou

našich kulturních centrech.
H55
Indiánský dětský den
V H55 jsme dětský den oslavili netradičně. Tým H55 a Praha 14 kulturní připravil ve spolupráci s part
Czech Powwow odpoledne plné zábavy a poznání formou indiánskýách her. Nechybělo Teepee,
kreativní dílna, indiánská pohádka, válečné malování na obličej, tematické občerstvení a odpoledne
jsme společně s návštěvníky uzavřeli indiánskými tanci.

Setkání pamětníků
Centrum hloubětínských vzpomínek bylo v ateliéru Volnočasového centra H55 oficiálně otevřeno
17.8.2021. Setkávání a badatelská činnost na amatérské i profesionální úrovni se v H55 pěkně
zaběhla, chodí k nám spousta rodáků i zájemců o historii. Abychom si informace mohli sdílet mezi
sebou a podporovat hloubětínskou komunitu, začali jsme pořádat akce s názvem Setkání pamětníků.
V roce 2021, jakmile nám to covidová opatření dovolila, proběhla dvě taková setkání a účast i zájem
z řad hloubětínské komunity i širší veřejnosti byl obrovský.
Podvečery se nesly v duchu prezentací a příspěvků v podání místních obyvatel a pamětníků.
Podstatná byla především diskuze, nechyběl ani zábavný kvíz Poznej Prahu 14.

Vinobraní v zahradě H55
Vinobraní k podzimu patří a bývá mezi lidmi opravdu oblíbené. Je jednou z komunitních akcí
podporujících sousedské setkávání.
Ukázalo se, že v Hloubětíně opravdu taková akce chyběla. Návštěvnost byla hojná a lidé mohli
ochutnat vína z mnoha vinařství z Moravy, což nakonec vedlo i k rozšíření sortimentu v kavárně H55
právě o moravská vína. Kreativní dílna byla připravena pro dospělé i jejich děti. Harmonikář krásnou
atmosféru v zahradě svými písněmi ještě více umocnil.

