
Komise kultury usnesení 2021 
 

65.Rada MČP19 ze dne 14.1.2021 

 

Usnesení č. 53/18/star. – Komise kultury 

Jednání komise kultury se nekonalo, probíhá operativní mailová korespondence na témata 

plánování dalších akcí přímo úměrně aktuálně stanoveným hyg. pravidlům a opatřením. Níže 

předkládáme návrh možných akcí vč. předběžných rozpočtů.  Vše bude dle aktuálních hyg. 

opatření a předem konzultováno. 

Komise kultury níže navrhuje předběžný rozsah tradičních kulturních akcí 2021 za níže 

uvedené náklady a požaduje o navýšení ročního rozpočtu v kapitole 3399 o 1150000,-Kč. 

V případě, že se akce vzhledem k opatřením a nařízením týkajícím se onemocnění covid 

nebude moci konat, budou tyto prostředky přesunuty dle zvážení Rady na prospěch 

ostatních oblastí dle aktuální potřeby. 

bere na vědomí informaci komise ohledně organizace aktuálních akcí, 

souhlasí s výše uvedeným rozsahem a celkovým rozpočtem kulturních akcí 2021  

usnesení: Rada 

bere na vědomí 

Trvá        

 

67.Rada MČP19 ze dne 23.2.2021 

 

Usnesení č. 750/20/PR –  Betlémské světlo 22. 12. 2020 15-17h ve venkovních prostorách před 

recepcí úřadu 

Dne 22. prosince 2020 se před kbelskou radnicí tradičně rozdávalo světlo z Betléma. Tato vánoční 

komorní akce proběhla za přísných hygienických pravidel bez problémů. Video z akce: Betlémské 

světlo zahořelo před radnicí | Kbely TV a foto z akce: 

http://marel.praha19.cz/2019/22_12_2020.html  

usnesení: Rada 

bere na vědomí 

Vypouští se                           

 

Usnesení č. 53/18/star. – Komise kultury 

https://kbely.tv/video/2016-betlemske-svetlo-zahorelo-pred-radnici
https://kbely.tv/video/2016-betlemske-svetlo-zahorelo-pred-radnici
http://marel.praha19.cz/2019/22_12_2020.html


Jednání komise kultury se nekonalo, probíhá operativní mailová korespondence na témata 

plánování dalších akcí přímo úměrně aktuálně stanoveným hyg. pravidlům a opatřením. 

Nejbližší plánovanou akcí je nekontaktní formou vymyšlená naučně-zábavná stezka po 

stopách kbelských maškar v rámci plánované akce Masopust k datu od 20.2. do 26.2.2021 

(viz leták v příloze). Dle aktuálních opatření se přizpůsobil i termín tradiční akce VŠ Palestry – 

Kbelská 10 (viz v příloha-Tisková zpráva o zrušení březnového termínu závodu), aktuálně je 

změna termínu z března na sobotu 6.listopadu 2021 (dle situace). 

bere na vědomí  

usnesení: Rada 

bere na vědomí 

Trvá        

 

70.Rada MČP19 ze dne 16.3.2021 

 

Usnesení č. 53/18/star. – Komise kultury 

Jednání komise kultury se nekonalo, probíhá operativní mailová korespondence na témata 

plánování dalších akcí přímo úměrně aktuálně stanoveným hyg. pravidlům a opatřením. 

Uskutečnila se s KRC Cobydup za podpory radnice nekontaktní formou vymyšlená naučně-

zábavná stezka po stopách kbelských maškar aneb Kbelský masopust k datu od 20.2. do 

26.2.2021  

Ve spolupráci s Komisí kroniky se připravují pravidelné vstupy v rámci TV Kbely s názvem 

Kbelská tulačka, zde komise kultury vypomáhá formou dramatického doplnění - ztvárnění 

podpůrných postav, probíhají i pravidelné zápůjčky kostýmů a doplňků pro toto natáčení – 

odkaz na reportáž TV Kbely-  

https://www.youtube.com/watch?v=XE2Qn_AFfYo&ab_channel=KbelyTV 

bere na vědomí  

usnesení: Rada 

bere na vědomí 

Trvá      

 

72.Rada MČP19 ze dne 16. 04. 2021 

 

Usnesení č. 53/18/star. – Komise kultury 

https://www.youtube.com/watch?v=XE2Qn_AFfYo&ab_channel=KbelyTV


Jednání komise kultury se nekonalo, probíhá operativní mailová korespondence na 

témata plánování dalších akcí přímo úměrně aktuálně stanoveným hyg. pravidlům a 

opatřením. Uskutečnila se nekontaktní formou vymyšlená naučně - zábavná 

Velikonoční stezka pro děti nad 3 roky (k datu od 29. 3. do 7. 4. 2021 ve kbelském 

parku).  

V rámci Velikonoc proběhla ve spolupráci s MŠ Albrechtickou a MŠ Letců výzdoba 

vybraných lokalit (DS Mladoboleslavská, Novákovo nám., před radnicí, vč. výchozího 

bodu – velikonočního stromu ve kbelském parku).  

Malou velikonoční nadílku připravili členové komise i pro obyvatele DS 

Mladoboleslavské. Aktuálně členové komise diskutují na téma uskutečnění 

„nekontaktní“ - upravené akce naučně-tématické – Čarodějnice (ve spolupráci s Kbely 

náš domov, Ekocentrem Prales, KRC Cobydup, s ag.Baby Office, SDH Kbely, MŠ Kbely). 

Již nyní se tvoří kulisy a materiály, leták. Tématické úkoly a naučné cedule (2 

náročnosti)  by byly umístěny tzv. čarodějnickou stezkou z parku do lesoparku, na konci 

se plánuje po vyluštění tajenky dětmi i zasloužená odměna s diplomem. Přípravy jsou 

v plném proudu, přímo úměrně opatřením zvážíme i další zábavné prvky. Akce potrvá 

od 27/4 do 2/5. 

Aktuálně se nakupují odměny pro cca 1000 dětí.  

Ve spolupráci s Komisí kroniky se připravují další díly Kbelské tulačky, zde komise 

kultury vypomáhá formou dramatického doplnění - ztvárnění podpůrných postav, 

probíhají i pravidelné zápůjčky či šití kostýmů a doplňků pro toto natáčení – odkaz na 

min.reportáž TV Kbely https://www.youtube.com/watch?v=AxTWs7PF5KA . 

Kbelská radnice se zapojila do projektu s kulturní komisí z Vinoře (viz příloha) a 

zaktivovala tzv. BALÍČEK PRO ZDRAVOTNÍKY Z FN BULOVKA, zajištěna medializace této 

akce. Předání všech vybraných balíčků do FN Bulovka od zástupců obou MČ proběhne 

19.4.2021. 

usnesení: Rada 

bere na vědomí. 

Trvá        

 

 

74.Rada MČP19 ze dne 04.05. 2021 

 

Usnesení č. 53/18/star. – Komise kultury 

Jednání komise kultury se nekonalo, probíhá operativní mailová korespondence na témata 

plánování dalších akcí přímo úměrně aktuálně stanoveným hyg. pravidlům a opatřením (Den 

dětí). Uskutečnila se nekontaktní formou vymyšlená naučně-zábavná ČARODĚJNICKÁ STEZKA 

https://www.youtube.com/watch?v=AxTWs7PF5KA


(ve spolupráci s Kbely náš domov, Ekocentrem Prales, KRC Cobydup, s ag. Baby Office, MŠ 

Kbely, SSV Skaut Kbely). Tematické úkoly a naučné cedule (2 náročnosti) + výstavka obrázků a 

loutek ručně vyrobených dětmi byly umístěny tzv. čarodějnickou stezkou z parku do 

lesoparku, termín akce: od úterý 27/4 do neděle 2/5, na konci - po vyluštění tajenky byly děti 

odměněny čarodějnickým perníčkem, omalovánkami i diplomem. Radnice odměnila taktéž i 

tvořivé děti za 10 nejhezčích vyrobených loutek čarodějnic a 10 nejkrásnějších čarodějnických 

obrázků – jak bývalo zvykem. Media: vznik pozvánky formou reportáže TV Kbely: 

https://www.youtube.com/watch?v=UxaUt7_p7WU&ab_channel=KbelyTV. 

Ve spolupráci s Komisí kroniky se připravují další díly Kbelské tulačky.  

Kbelská radnice se zapojila do projektu s kulturní komisí z Vinoře a na radnici stále probíhá 

materiální sbírka aneb BALÍČEK PRO ZDRAVOTNÍKY Z FN BULOVKA. Aktuálně je sbírka 

prodloužena do 31/5/2021. Do sbírky přispěli zástupci radnice – p. starosta Pavel Žďárský, 

místostarostové - Ing. Olmr a Ivana Šestáková a p. tajemník JUDR. J.Nykles v celkové částce 

20tis.Kč, za které byla zakoupena a zkompletována v letáku zmíněná materiální podpora. 

Předání FN Bulovka proběhne dle domluvy se zástupci Vinoře. Příloha – foto p.Marela na fcb: 

https://www.facebook.com/umcPraha19.. 

bere na vědomí  

usnesení: Rada 

bere na vědomí a ukládá více zpopularizovat sbírku pro zdravotníky.   

Trvá      

 

 

75.Rada MČP19 ze dne 25.05. 2021 

 

Usnesení č. 53/18/star. – Komise kultury 

jednání komise kultury se nekonalo, probíhá operativní mailová korespondence na 

témata plánování dalších akcí přímo úměrně aktuálně stanoveným hyg. pravidlům a 

opatřením. Připravuje se nekontaktní formou vymyšlená zábavná POHÁDKOVÁ STEZKA 

PRO DĚTI PO PARKU – pro děti nad 3roky. Již nyní se tvoří kulisy a materiály, leták v 

příloze. Děti s rodiči plní procházkou parkem tematické úkoly (2 náročnosti) a na konci 

dobrodružné cesty si vyzvednou u amfiteátru v kiosku od zaměstnankyň úřadu sladkou 

odměnu, termín akce: od 1. 6. 2021 do 4. 6. 2021.  

Ve spolupráci s Komisí kroniky se připravují další díly Kbelské tulačky.  

Kbelská radnice předala k datu 19. 5. 2021 veškeré vybrané balíčky spoluorganizátorům 

tohoto projektu - kulturní komisi z Vinoře s tím, že převoz a samotné předání FN Bulovka 

proběhne dle osobní domluvy po datu 31/5/2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=UxaUt7_p7WU&ab_channel=KbelyTV
https://www.facebook.com/umcPraha19


Probíhá konzultace organizování další akce v rámci ZŠ Kbely s názvem PASOVÁNÍ 

PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE, zde se přímo úměrně daným vládním opatřením projednává 

vhodnost pořádání na konci školního roku (do konce června) na základě jednání radního 

R. Petráně a místostarostky I. Šestákové s ředitelem ZŠ dohodl termín pro pasování 

druháčků ve sportovní hale ve dnech 26-27/5/2021 (6 tříd/odpasovaných za 2 dny) . 

Zakoupily se univerzální slavnostní šerpy (celková částka: 38304,-Kč), po dohodě 

proběhla objednávka vhodných knížek (Čaroděj ze země Oz, cena za ks/169,-Kč- Knihy 

Dobrovský) a dalších propriet v upomínku na tento slavnostní akt. Dojednávají se 

animátoři/pomocníci při obřadu + herečky z Divadla Prima den, zvukař, malé občerstvení 

pro účinkující na celý den, květiny pro učitelky, foto a videoreportáž. 

bere na vědomí  

usnesení: Rada 

bere na vědomí 

Trvá        

 

84.Rada MČP19 ze dne 21.07. 2021 

 

Usnesení č. 53/18/star. – Komise kultury 

Jednání komise kultury se nekonalo, probíhají operativní schůzky jednotlivých členů komise 

na témata plánování dalších akcí přímo úměrně aktuálně stanoveným hyg. pravidlům a 

opatřením,  

Ve spolupráci s Komisí kroniky se připravují další díly Kbelské tulačky.  

Navrhujeme uskutečnit 

 SVATOANENSKÁ POUŤ NA NÁDRAŽÍ – 25/7/2021 - 13,30-14,30h – po domluvě 

místostarosty Ing. Olmra se starostou MČ Čakovic p. Vintiškou připravujeme akci: 

slavnostní vlak z Čakovic přes Kbely (14,25h odjezd historického poutního vlaku ze zastávky 

Kbely-nádraží) do Satalic s programem, občerstvením a muzikou – vše směřující na pouť do 

Satalic.  

 Komise navrhuje uskutečnit malý komorní multikulturní festival ve kbelském 

amfiteátru před začátkem školního roku – 28-29/8/2021 – odpolední hraní 

vícežánrové muziky, zdarma pro příchozí návštěvníky.  

 Připravujeme na 1. 9. 2021 VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ – příprava balíčků pro děti (135 dětí 

prvních tříd), příprava ozvučení aj. 

 hned odpoledne od 15h zábavné odpoledne pro děti s názvem POHÁDKOVÝ PARK 

s mnoha pohádkovými soutěžemi, vědomostními kvízy, zpíváním, divadlem. Již nyní 

se tvoří nové kulisy, kostýmy, vymýšlí se nové disciplíny a materiály, předběžný návrh 

letáku v příloze.  

 SNÍDANĚ NA PERÓNĚ (cca v týdnu před posvícením) 



 KBELSKÉ POSVÍCENÍ k datu 18. 9. 2021 ve kbelském parku (za dodržení veškerých 

opatření) s tématem STARÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH. Již nyní se oslovují účinkující a jiní 

dodavatelé služeb, tvoří leták k akci. Stejně jako minulé akce bychom si zde zažádali 

o dotaci na tvz. DEN BEZ AUT taktéž konanou k datu 18. 9. 2021 a u příležitosti 

částečného uzavření silnice Žacléřské bychom na tomto úseku přichystali pro 

veřejnost ekologicko – dopravně i bezpečnostně edukativní aktivity. 

 DEN SENIORŮ v DS Mladoboleslavské – 1.10.2021 - odpolední posezení s muzikou, 

grilováním, sportem a setkání s oblíbenými osobnostmi z kulturního světa 

 ZÁVODY KOLOBĚŽEK S POUŠTĚNÍM DRAKŮ k datu 1. 10. 2021 

 BAZÁREK V KRC COBYDUP k datu 16.10.2021 

 HASIČSKÝ BÁL V LD KBELY – 02. 10. 2021 

 DÝŇOVÁNÍ – HALLOWEENSKÁ STRAŠIDELNÁ CESTA LESOPARKEM SPOJENÁ 

S TRADIČNÍM VYŘEZÁVÁNÍM DÝNÍ A REJEM HALLOWEENSKÝCH MASEK – k datu 6. 

11.2021 v parku a lesoparku 

 RETRO MAŠKARNÍ BÁL v LD Kbely – 12.11.2021 nebo 13.11.2021– 50-60. LÉTA  

 COUNTRY VEČER V LD KBELY – 19.11.2021 (vstupné) 

 MIKULÁŠSKÁ KRC Cobydup ve spolupráci s MC v LD KBELY k datu 3. 12. 2021 

 BETLÉMSKÉ SVĚTLO SSV Skaut ve spolupráci s MČ k datu 22. 12. 2021 od 15h 

usnesení: Rada 

bere na vědomí 

Trvá        

 

89.Rada MČP19 ze dne 10.09. 2021 

 

Usnesení č. 53/18/star. – Komise kultury 

Jednání Komise kultury se nekonalo, probíhají operativní schůzky jednotlivých členů komise 

na témata plánování dalších akcí přímo úměrně aktuálně stanoveným hyg. pravidlům a 

opatřením,  

Ve spolupráci s Komisí kroniky a moderátorkou Bárou Maryskovou se připravují další díly 

Kbelské tulačky.  

 

SVATOANENSKÁ POUŤ NA NÁDRAŽÍ – 25/7/2021 - 13,30-14,30h – po domluvě 

místostarosty Ing. Olmra se starostou MČ Čakovic p. Vintiškou proběhla akce na kbelském 

nádraží. Slavnostní historický vlak projížděl z Čakovic přes Kbely (14,25h odjezd historického 

poutního vlaku ze zastávky Kbely-nádraží) do Satalic s programem, občerstvením a muzikou 

– vše směřující na Anenskou pouť do Satalic.  



 

Proběhl i malý komorní multikulturní festival ve kbelském amfiteátru s názvem ŠALALA. Pár 

dní před začátkem školního roku  29/8/2021 jsme uspořádali odpolední hraní vícežánrové 

muziky, produkce byla převážně od Kbeláků-muzikantů (8 kapel v žánrech rock, metal, pop, 

country-bluegrass-blues), vše zdarma pro příchozí návštěvníky.  

Foto:  

https://www.facebook.com/umcPraha19 

http://marel.praha19.cz/2019/fotogalerie_2021.html 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=5J3jyHFsBNU&ab_channel=KbelyTV 

Rozpočet akce cca 85tis.Kč. Přesné náklady budou vyčísleny  na příštím jednání Rady.  

 

První školní den 1. 9. 2021 proběhlo i tradiční  VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ – pro děti radnice 

připravila 135 uvítacích balíčků, při vstupu do sálu ZŠ bylo připravena reprodukovaná muzika 

včetně uvítacího slova zástupců radnice a ZŠ Kbely. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Z4dtxUHM_k&ab_channel=KbelyTV 

 

1.9.2021 od 15h proběhlo zábavné odpoledne pro děti s názvem POHÁDKOVÝ PARK 

s mnoha pohádkovými soutěžemi, vědomostními kvízy, zpíváním, divadlem. Na tuto 

oblíbenou akci se dostavily davy návštěvníků, do disciplín se zapsalo 670 dětí. Na akci jsou 

velice kladné ohlasy z řad veřejnosti.   

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Uj76HMQa1NE&ab_channel=KbelyTV 

Foto: https://www.facebook.com/umcPraha19 

http://marel.praha19.cz/2019/1_9_2021.html 

 

 16. 9. 2021 (6,20-9h) připravujeme s odborem dopravy SNÍDANI NA PERÓNĚ . 

Krátké posezení se Kbeláky – lidmi cestujícími  vlakem, předání informací 

návštěvníkům akce - aktuality týkající se vlakových spojů – ekologické dopravy - podá 

určený zaměstnanec odboru dopravy. V rámci akce malé občerstvení, repro muzika. 

 Připraveno je i KBELSKÉ POSVÍCENÍ k datu 18. 9. 2021 ve kbelském parku (za 

dodržení veškerých opatření) s tématem STARÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH. Na základě 

návrhu místostarostky Ivany Šestákové je program propojen s výstavou Arménské 

historie a kultury včetně prolínajících vystoupení arménské kultury v rámci programu 

v amfiteátru. Na akci je již domluveno vystoupení dětí ZŠ Kbely s krátkými scénkami 

https://www.facebook.com/umcPraha19
http://marel.praha19.cz/2019/fotogalerie_2021.html
https://www.youtube.com/watch?v=5J3jyHFsBNU&ab_channel=KbelyTV
https://www.youtube.com/watch?v=9Z4dtxUHM_k&ab_channel=KbelyTV
https://www.youtube.com/watch?v=Uj76HMQa1NE&ab_channel=KbelyTV
https://www.facebook.com/umcPraha19
http://marel.praha19.cz/2019/1_9_2021.html


v tématu starých pověstí českých, dále pohádka Divadla Ančí a Fančí s názvem O 

Šemíkovi, alchymistova dílna bude prolínat programem v několika vstupech, soutěže 

Divadla Prima den, stepařské vystoupení, kapela Deloraine a na konci ohňová 

netradiční show s názvem Zrození tajemné Sirael. V rámci akce bude po parku 

probíhat vědomostní soutěž pro školáky, za správné odpovědi čeká děti v INFOstanu 

MČ P19 diplom a odměna. 

bere na vědomí  

usnesení: Rada 

bere na vědomí. 

Trvá      

93.Rada MČP19 ze dne 22.10. 2021 

 

Usnesení č. 53/18/star. – Komise kultury 

Jednání komise kultury se nekonalo, probíhají operativní schůzky jednotlivých členů komise 

na témata plánování dalších kulturních akcí přímo úměrně aktuálně stanoveným hyg. 

pravidlům a opatřením.  

Ve spolupráci s Komisí kroniky a moderátorkou Bárou Maryskovou se připravují další díly 

Kbelské tulačky.  

 

 16. 9. 2021 (6,20-9h) proběhla akce SNÍDANĚ NA PERÓNĚ . Na krátkém posezení se 

Kbeláky – lidmi cestujícími  vlakem byly předány aktuální dopravní informace, pro 

každého bylo přichystáno malé občerstvení, repro muzika. Video: 

https://www.kbely.tv/video/2097-snidani-na-per-ne  

 17/9/2021 100 LET KBELSKÉHO FOTBALU – akce pod záštitou kbelské radnice. Oslavit 

přijeli třeba i bývalí hráči Kbel nebo ligoví hráči. Ti se spolu s kbelskou starou gardou 

postarali o pořádnou sportovní podívanou. Akce prolínala s muzikou a další zábavou 

oslavující toto stoleté výročí. 

Úspěšně máme za sebou i tradiční KBELSKÉ POSVÍCENÍ k datu 18. 9. 2021 ve kbelském parku 

(za dodržení veškerých opatření) s tématem STARÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH. Celý program 

doplnila i výstava Arménské historie a kultury včetně prolínajících vystoupení arménské 

kultury v rámci programu v amfiteátru. Srdečně děkujeme za krásné vystoupení učitelkám i 

dětem ze ZŠ Kbely   v tématu starých pověstí českých proběhly soutěže, povídání i pohádky 

Divadla Ančí a Fančí, velmi zajímavá byla alchymistova dílna aneb oživlá historie, soutěže 

Divadla Prima den, stepařské vystoupení klubu Klapeto, kapela Deloraine a na konci překvapila 

ohňová netradiční show s názvem Zrození tajemné Sirael. V rámci akce se uskutečnila 

vědomostní soutěž pro školáky, za správné odpovědi dostaly děti v INFOstanu MČ P19 diplom 

a zaslouženou odměnu. Za pomoc a účast na akci děkujeme všem spřízněným spolkům, 

https://www.kbely.tv/video/2097-snidani-na-per-ne


klubům a přátelům radnice a především také zástupcům a zaměstnancům radnice, bez 

kterých by se akce nemohla uskutečnit – jmenovitě: starosta Pavel Žďárský, Ivana Šestáková, 

Leoš Biskup, JUDr.Josef Nykles, Domnosilová A., Egrtová Š., Marel M.,  Havelková M., 

Peterková I., Bradáč Jiří, Holeček P., Pokorná B., Růžková H., Pavlátová M., Viktorka Pavlátová, 

Weinert R., Marek T., Vodrážková Markéta, Linkeová Dominika, Egrt Petr, Batalová Oksana, 

Halbychová Alena, Kiki Nakládalová a Erin Dvořáků, Hrnčíř Jaroslav, Šimáček Roman, Bílek V. 

Hrabě, Augustin A.   

FOTO: http://marel.praha19.cz/2019/18_9_2021.html  

 

  Ve spolupráci s radnicí proběhla oslava 140. výročí SDH Kbely k datu 2/10/2021. Již 

od ranních hodin byla připravena různá cvičení, ukázky, na večer hasičský bál v LD 

Kbely. 

 Pro seniory jsme připravili kulturní program – ZPÍVÁNÍM PROTI TRUDOMYSLNOSTI 

aneb GRILOVAČKA V ZAHRADĚ DS MLADOBOLESLAVSKÉ – proběhlo dne 30/9/2021 

od 15h, vystoupil zde Milan Pitkin, Marian Kadlec a harmonikář p. Pěkný, připraveno 

drobné pohoštění pro příchozí seniory. 

 2/10/2021 proběhl atletický závod aneb VYPUSŤTE ŠAKALA, akce organizovaná 

klubem Šakal Kbely pod záštitou kbelské radnice, probíhalo v lesoparku Kbely. Za 

kbelskou radnici byly zapůjčeny různé propriety, stany a pivní  sety, náklady pro radnici 

spojené s převozy všech věcí a s tiskem diplomů. 

 25/10/2021 připravujeme kulturně-společenské a především tvořivé setkání se 

seniory v rámci areálu Ekocentra Prales. Na základě velkého zájmu opět po dlouhé 

době začít tvořit v rámci ergoterapie jsme připravili materiály (přírodní i umělé) a opět 

začneme s návštěvníky z řad seniorů tvořit pro radost různé „dušičkové“ výtvory. 

Muzika, malé občerstvení, dobrá nálady a krásné výtvory budou znamením této 

tvořivky. 

 5/11/2021 – společně s KRC Cobydup již připravujeme akci DLABÁNÍ DÝNÍ SPOJENÉ 

S PROCHÁZKOU STRAŠIDELNÝM LESOPARKEM – již od odpoledních hodin bude 

připraveno tvoření a dlabání dýní, malování na obličej, diskotéka v duchu 

halloweenském a poté procházka lesoparkem plným strašidelných postaviček, po 

zkoušce odvahy za odměnu v lokalitě lesoparku bude probíhat překrásná ohňová a 

laser show. Předpokládané náklady 70tis.Kč. 

 6/11/2021 – KBELSKÁ 10 – tradiční silniční běžecký závod pod záštitou kbelské 

radnice, který byl vzhledem k opatřením vlády přesunut na tento termín. 

 7/11/2021 – KONCERT VE KBELSKÉM KOSTELE – od 17h je připraven koncert s žánrem 

známých operetních písní v podání T. Dlouhé a s klavírním doprovodem – viz leták. 

 22/11/2021 – TVOŘIVÁ VÁNOČNÍ DÍLNA PRO SENIORY – v Ekocentru v průběhu 

pondělního odpoledne. 

 28/11/2021 – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ve kbelském parku. Probíhají 

přípravy akce, pozvánky umělců, předpokládaná účast pana faráře včetně požehnání 

http://marel.praha19.cz/2019/18_9_2021.html


vánočnímu stromu, betlémy,  ukázky vánočních tradic, divadélka, interakce s diváky, 

vánoční tvořivky, čertovský tanec s ohněm, soutěže.. Vánoční ražba mincí pro štěstí. 

Již nyní zveme stánkaře s řemesly a ostatní, kteří by zpestřili naši tradiční akce. Na 

závěr bude připraven krásný vánoční ohňostroj.  

bere na vědomí  

usnesení: Rada 

bere na vědomí 

Trvá      

97.Rada MČP19 ze dne 25.11. 2021 

 

Usnesení č. 53/18/star. – Komise kultury 

Jednání komise kultury se konalo-viz příloha, probíhají operativní schůzky jednotlivých členů 

komise na témata plánování dalších kulturních akcí přímo úměrně aktuálně stanoveným hyg. 

pravidlům a opatřením, hodnocení již proběhlých kulturních a sportovních akcí, podpora 

ostatních akcí ve spolupráci s místními kluby, dále probíhá pravidelná diskuze na téma 

pořádání tzv. bezkontaktních akcí přímo úměrně daným opatřením.  

Ve spolupráci s Komisí kroniky a moderátorkou Bárou Maryskovou se připravují další díly 

Kbelské tulačky.  

 25/10/2021 a 22/11/2021 proběhlo kulturně-společenské a především tvořivé 

setkání se seniory v rámci areálu Ekocentra Prales. Na základě velkého zájmu jsme 

připravili materiály (přírodní i umělé) a proběhlo příjemné setkání seniorů, kteří si 

v rámci odpoledne vytvořili pro radost různé „dušičkové“ a vánoční výtvory a 

aranžmá. Repro muzika, malé občerstvení, dobrá nálada a radost z krásných a hlavně 

originálních výrobků byly znamením této tvořivky. Děkujeme Ekocentru Prales za 

poskytnutí prostor pro seniory a všem pomocníkům na akci za jejich aktivitu. 

 5/11/2021 – společně s KRC Cobydup jsme uspořádali akci DLABÁNÍ DÝNÍ SPOJENÉ 

S PROCHÁZKOU STRAŠIDELNÝM LESOPARKEM – již od odpoledních hodin bylo 

připraveno tvoření a dlabání dýní, malování na obličej, v amfiteátru diskotéka 

v duchu halloweenském a poté procházka lesoparkem plným strašidelných i 

pohádkových postaviček, po zkoušce odvahy za odměnu v lokalitě lesoparku 

proběhla překrásná ohňová a laser show. Děkujeme všem pomocníkům, kteří přišli 

nezištně pomoci. 

 6/11/2021 – KBELSKÁ 10 – proběhl tradiční silniční běžecký závod pod záštitou 

kbelské radnice, náklady spojené s převozy a technickým zázemím šly za kbelskou 

radnicí.   

 7/11/2021 – KONCERT VE KBELSKÉM KOSTELE – od 17h jsme uskutečnili koncert 

s žánrem známých operetních písní v podání T. Dlouhé a s klavírním doprovodem, 



akce měla velký úspěch u návštěvníků. Děkujeme všem pomocníkům, kteří přišli 

nezištně pomoci. 

 28/11/2021 – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ve kbelském parku. Celá akce, 

která již byla perfektně připravena s krásným programem ušitým oslovenými umělci 

na míru dle požadavků a s vystupujícími osobnostmi i dětmi, se musela vzhledem 

k daným aktuálním opatřením změnit. Na základě rozhodnutí radních se k datu 

24.11. informovala veřejnost o organizaci akce pouze s možností účasti prodejních 

stánků, pro návštěvníky bude vánoční ražba mincí pro štěstí, účast pana faráře 

k požehnání, možná je i účast po parku korzujících animačních postav (adventních 

bytostí s odměnami pro děti), možnost uskutečnit nekontaktní adventní stezku pro 

děti a na konci akce po rozsvícení stromu je možné uskutečnit za pomoci hasičů a 

policejních složek i již zakoupený slavnostní ohňostroj. Veškerá vystoupení umělců, 

ukázky tradic a betlémů, divadélka, interakce s diváky, vánoční tvořivky, čertovský 

tanec s ohněm, soutěže.. vše se zrušilo.  

usnesení: Rada 

bere na vědomí 

Trvá        

 


