
Akce je pořádána pod záštitou starosty MČ Praha-Libuš Jiřího Koubka a starosty MČ Praha 12 Jana Adamce na podporu harmonického sousedství místních obyvatel.

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš
„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2022“
zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

VSTUP
 ZDARMA
a odměna 
pro děti

OPEN AIR FESTIVAL V TRÁVĚ

Použita kresba Jaroslavy Kočové.

Změna programu vyhrazena.

Program akce se bude odvíjet od aktuálních opatření.

14:30-16:30 hodin

Soutěž o nejlepší jablečný koláč 

15:00-18:15 hodin

Workshopy pro děti i dospělé

Zaplétání copánků

Veselé malování na obličej a balonky

Kreativní a sportovní workshopy

Mozaikování / Hraní na flétny

Minibeseda o dětech

Jídla z různých koutů světa

Ukázka moštování

Ochutnávka jablečného moštu

Bohatý doprovodný program

Jablkobraní v parku Kamýk
Pátek 7. října 2022 od 1500 hodin do 2100 hodin

  Kde: Park Kamýk (podél ulic U Zahrádkářské kolonie a K Lesu,    
         na pomezí městských částí Praha-Libuš a Praha 12)

15:00-18:00 hodin

Sólisti Lighthouse Academy 
a Nela Doležálková / world pop-music

Tradiční asijské zvuky, zpěvy a tance

Centrum Třezalka / fujary a workshop 
léčivé hudby s koncovkami / etno music

Kintari / tradiční asijské tance
Studio NAPLNO, Jana Bagárová
/ workshop orientálního tance
DfeatU / moderní taneční korejské 
vystoupení / K-pop
DJ Arnošt / bubenická show
a workshop / etno music

Od 19:00 hodin

Žiarislav a bytosti / 
world music, etno music, 
folklór, folkrock

Provází 
Máťa Kratochvílová 
a Patrik Vidlák

DEKY A SVETRY S SEBOU



V programu akce bude  

a také 
 

 

 
 

  
7. 10. 2022  

  
 

VÝZVA PRO VŠECHNY

Upečte koláč z jablek  
a přihlaste ho do soutěže

O NEJLEPŠÍ  

v pátek 7. října 2022  
od 14:30 do 16:30

JABLKOBRANÍ
v parku Kamýk 

(podél ulic U Zahrádkářské kolonie a K Lesu)

SOUTĚŽ

       Šárka Fruncová

JABLEČNÝ KOLÁČ
českých i světových receptur

Program akce se bude odvíjet od aktuálních vládních  opatření.

od 14:30 do 16:30 hod.

731 610 451


