
Informace ohledně aktivit Kulturní komise MČ Praha 19 

únor – prosinec 2020 

Komise kultury 

V rámci organizace kulturních akcí pro veřejnost v průběhu celého roku (cca 2-3x v měsíci) probíhají 

operativní schůzky členů komise s jednotlivými účastníky, jejichž tématy jsou: přípravy, organizace i 

zhodnocení aktuálních akcí.  

2020 
  

Datum: Název akce: 

8.2. Masopust a oslavy v parku. - společně s Cobydup 

14.2. Reprezentační ples MČ P19 - LD 

22.2. koncert CADILLAC v LD Kbely - pořádá MČ 

6.3. Barevný karneval pro děti v LD 

7.3. Kbelská 10 

21.3. Hasičský bál 

27.3. Noc s Andersenem - knihovna+ZŠ 

4.4. Velikonoční jarmark + výt. dílny+farm.trhy (Prales) 

23.4. Den země v Pralese 

 25.4. Skautský den (SSV Skaut) 

26.4. Vypusťte ŠAKALA  

30.4. Čarodějnice v parku (Prales) 

15.5. Závody koloběžek KRC Cobydup 

23.5. Květinový bál v LD Kbely 

Úterý 23.6. Koncert hudebních kroužků v LD 

30.5. 

Den dětí - tématem POVĚSTI ČESKÉ  (Prales) 

 29.5. Den dětí i v Pralese 

?  Cobydup - Rozloučení se školním rokem - LD  

 1-4.6. Pasování prvňáčků na čtenáře - ZŠ 

30.5. Pohádka za vysvědčení - park 

? SVATOJÁNSKÁ NOC - STRAŠIDELNÝ LESOPARK-BOJOVKA PRO DĚTI 

 1.9. POHÁDKOVÝ PARK   (Prales) 

19.9. Kbelské posvícení    (Prales) 

 3.10. Zimní bazárek - LD 

 9.10. Cobydup - Drakiáda - letňansko-kbelský park 

21.10 Program pro seniory k výročí kbelské knihovny (100 let) 



27.10. Program pro seniory k výročí kbelské knihovny (100 let) 

28.10. REPUBLIKA SSV.SKAUT 

 31.10. Halloween -dlabání dýní - v parku 

 8.11. Den válečných veteránů (SSV Skaut) 

 4.12. Cobydup - Mikulášská - LD 

29.12. Rozsvěcení Vánočního stromku v Cen.p. (Prales) 

 ? Adventní koncert v kostele 

 ? Betlémské světlo, výstava betlémů aj.vánoční akce knihovny 

  Besedy v knihovně, vernisáže 

 
Komise srdečně děkuji všem svým členům, místním spolkům a spřáteleným organizacím a 

spoluorganizátorům, žákům MŠ a ZŠ, SDH Kbely, seniorům, lektorům i dětem z kroužků a mnohým 

dalším za veškerou pomoc na kulturně-sportovních akcích. I díky této spolupráci - aktivitě máme 

velmi vysokou návštěvnost a velmi kladné reakce na dění ve Kbelích. 

 

Zapsala: Š.Egrtová 

 


