Zápis ze společného jednání Komise MČ Praha 19 pro kroniku a historii a Komise
kultury
dne 12.06.2020 od 10:00 hod.
Přítomni:
Předseda:
Členové:

Tajemnice:
Host:

Ivana Šestáková,
JUDr. Josef Nykles,
Ing. Ivana Zámyslická,
Hana Růžková
Šárka Egrtová
Martina Pavlátová, DiS.
I. Engelová, kronikářka
Bc. Blanka Pokorná
Michal Marel

1) Sportovní hala Kbely + Výročí 890 let Kbel
K příležitosti dokončení výstavby Sportovní haly Kbely a také k výročí 890 let Kbel komise
navrhuje zhotovení pamětních dřevěných medailí. Medaile budou vyrobeny ve stejném
duchu, jako bylo k výročí 885 let Kbel a dokončení výstavby nové budovy ZŠ před pěti lety.
Grafické návrhy v příloze.
Komise schválila počet medailí v počtu 1.000ks pro sportovní halu a 1.000ks pro výročí
Kbel.
Vedoucí OŽPD Blanka Pokorná… zajistí poptávku na cenu i výrobu u firmy Awocado,
která již pro nás výše zmiňované medaile před 5ti lety dělala.
Medaile se Sportovní halou by se dávaly dětem prvních tříd u příležitosti prvního školního
dne 1. září 2020. Dále by byly např. pro sportovce/sportovní spolky, které budou halu
navštěvovat.
Medaile k výročí 890 let Kbel se budou rozdávat v září na Posvícení v Centrálním parku, dále
např. pro účastníky Letopiseckých setkání.

2) Přivítání prvňáčků ve školním roce 2020/2021
Prvňáčci v uvítací taštičce od MČ Praha 19 dostanou výše zmiňovanou medaili se Sportovní
halou a dále propagační předměty městské části.
Komise navrhla nákup pravítek z lisovaného papíru (500 ks), omalovánky s kamarády z lesa
(500 ks). Dále komise schválila nákup reflexních přívěšků na baťůžky (500 ks), šňůrek na
klíče s karabinou (500 ks), karabinek (500 ks), reflexních pásek (500 ks), bločků s magnetem
(200 ks), žetonů do nákupních košíků (500 ks), textilních tašek/pytlíků se šňůrkou (300 ks) +
rozvrh hodin, který jsme si sami navrhli a tiskli v loňském roce (cca 200 ks).
Šárka Egrtová….zjistí a domluví se ZŠ, jaké dárečky budou prvňákům dávat oni, abychom
se neduplikovali. A dále zjistí možnost nákupu eko taštiček do kterých by se prvňáčkům
propagační předměty a dárečky dávaly.

3) Posvícení 2020
Posvícení se bude konat 19.9.2020 v Centrálním parku a bude laděné do dob rytířů. Bude cca
5 středověkých disciplín pro děti. Ústředním prvkem by byl živý Sv. Vojtěch, který by přijel
Kbelům požehnat. Budou se zde rozdávat medaile k výročí 890 let Kbel.
Dále komise navrhuje zhotovení pamětních pohlednic (2 varianty – od každé 500ks) ke stejné
příležitosti. Pohlednice by obsahovaly historické fotografie. Formát pohlednice by byl
podlouhlý. Z druhé strany – vysvětlivky k fotografiím, znak Kbel + obrázek (razítko) Sv.
Vojtěcha.
Šárka Egrtová…zajístí program na akci (rytíře, hudební kapelu, Sv. Vojtěcha ….kostýmy
ve spolupráci s naší švadlenou)
Michal Marel….připraví návrh, včetně fotografií a předloží ke schválení.

Další jednání komise bude svoláno operativně.

Zapsala: Pavlátová
Příloha: prezenční listina

