8. 1. – knihovna od 19 hodin
Nocování s pohádkou
promítání, čtení, soutěže – kapacita omezena
15. 1. – restaurace U Doušů od 19 hodin
Degustace piv s Českolipskou pivotékou
17. 1. – tělocvična ZŠ od 15 hodin
Sněhurka s sedm trpaslíků
loutková pohádka v podání Sváťova dividla
31. 1. – knihovna od 17 hodin
Historie Kravař
beseda a promítání s Mgr. Ladislavem Smejkalem

ÚNOR

7. 2. – tělocvična ZŠ od 10 hodin
Dětský karneval s Míšou Růžičkovou – maškarní rej
12. 2. – tělocvična ZŠ od 18 hodin
Etiketa ve zkratce s Ladislavem Špačkem
přeložená beseda z r. 2020 (vstupenky zůstávají v platnosti)
14. 2. – knihovna od 15 hodin
Mezinárodní den darování knih
daruj knihu do knihobudky či někomu, koho máš rád
20. 2. – KD Blíževedly od 20 hodin (svoz zajištěn)
Myslivecký ples Kravaře/Blíževedly/Honitba Rašovice
moderuje a účinkuje zpěvák a herec Roman Vojtek, ukázka
výcviku loveckých psů, bohatá zvěřinová tombola
27. 2. – bistro u Krakonoše od 10 hodin
Memoriál Míly Kopáčka – mariášový turnaj o flek starosty

Změny v kulturním kalendáři jsou možné – vždy platí aktuální leták či plakát, který distribuujeme před akcí.

LEDEN

Masopust na Vísecké rychtě – termín a čas upřesníme
1. 3. – KD Crystal v České Lípě (svoz zajištěn)
Manuál zralé ženy
zájezd na představení s Halinou Pawlowskou
14. 3. – tělocvična ZŠ od 15 hodin
Příběh parkouristy s youtuberem Tarym
přeloženo z roku 2020 (vstupenky zůstávají v platnosti)
20. 3. – tělocvična ZŠ od 19 hodin
Jak jsem je znal…
…s psychiatrem MUDr. J. Cimickým (Březen – měsíc čtenářů)

DUBEN

1. 4. – v kostele Narození Panny Marie
Velikonoce se ZŠ a MŠ
3. 4. – knihovna od 15 hod.
Jarní tvoření s Irenou Skálovou
17. 4.
Zájezd do Skalického minipivovaru
28. 4. – KD Crystal v České Lípě (svoz zajištěn)
Duety
zájezd na koncert Moniky Absolonové a Filipa Blažka
30. 4. – louka u dětského hřiště od 17 hodin
Čarodějnice s Piráty z Karibiku
Velikonoce na Vísecké rychtě – termín a čas upřesníme
na fotbal. hřišti FK LOKO – termín a čas upřesníme
Máchův pohár – tradiční fotbalový turnaj
Vísecká rychta – termín a čas upřesníme
Den otevřeného podstávkového domu

KVĚTEN

1. 5. – Infocentrum/vernisáž v 18 hodin
Akty – výstava děl Hynka Čermáka
8. 5. – tělocvična ZŠ od 18 hodin
Abeceda hvězd – Den matek s Vláďou Hronem
30. 5. – na Vísecké rychtě od 9 hodin
Vítání občánků
Odemykání Ronova
tradiční výšlap na Ronov pod vedením pí uč. Tesárkové,
kapela Všehochuť z Peček
1. 6. – louka u dětského hřiště od 15 hodin
Den dětí s rybářem Jakubem Vágnerem

Změny v kulturním kalendáři jsou možné – vždy platí aktuální leták či plakát, který distribuujeme před akcí.

BŘEZEN

ČERVEN

12. 6. – koupaliště od 13 hodin
Ronovské noty
tradiční country festival manželů Matějkových

30. 6. – Vísecká rychta od 8.30 hodin
Loučení se ZŠ a MŠ

ČERVENEC

1. 7.–31. 8. – Infocentrum
Svět kostiček – výstava stavebnic lego
17. 7. – celodenní akce od 15 hodin, místo upřesníme
Benefiční koncert na obnovu kostela Narození P. Marie
vystoupí Jiří Schmitzer, Vojtaano, Jakub Děkan a Laura
a její tygři, Botox a Brutus, atrakce pro děti
30. 7. – od 21 hodin, místo upřesníme
Letní kino se Zdeňkem Troškou

SRPEN

7. 8. – od 21 hodin, místo upřesníme
Letní kino s Peterem Freestonem
…komorníkem Fredieho Mercuryho z kapely Queen
14. 8. – od 15 hodin, místo upřesníme
Pivní slavnosti s Českolipskou pivotékou a soutěž
„Kravařská lávka“
celodenní akce – kapely Kabát revival, Duo Adamis,
Tcheichan, atrakce pro děti
Memoriál bratří Průžků – hřiště FK LOKO

ZÁŘÍ

1. 9. – venkovní aula ZŠ od 9 hodin
Vítání prvňáčků
2. 9.–30. 9.
Balení učebnic v knihovně a Infocentru
3. 9. – Infocentrum/vernisáž v 18 hodin
výstava obrazů Barbory a Emmy Srncových
11. 9. – okolo kalu od 15 hodin
Závod na čemkoli
Šikovné ruce na Vísecké rychtě – termín a čas upřesníme

ŘÍJEN

1. 10. – penzion Ráj Litice, svoz zajištěn
Setkání seniorů se starostou obce
Zamykání Ronova
tradiční výšlap na Ronov, kapela Všehochuť z Peček

Změny v kulturním kalendáři jsou možné – vždy platí aktuální leták či plakát, který distribuujeme před akcí.

23. 6. – knihovna od 9 hodin
Pasování prvňáčků na čtenáře

31. 10. – od 19 hodin, místo upřesníme
Noční bojovka
Drakiáda + lampiónový průvod - místo a čas upřesníme

LISTOPAD

6. 11. – hřiště FK LOKO od 14 hodin
Olympiáda ke Dni mužů
12. 11. – knihovna od 19 hodin
Nocování s pohádkou

PROSINEC

28. 11. – knihovna od 15 hod.
Vánoční tvoření s Irenou Skálovou
4. 12. – knihovna od 15 hodin
1. adventní čtení
5. 12. – náměstí od 17 hodin
Rozsvícení vánočního stromu + mikulášská nadílka
11. 12. – knihovna od 15 hodin
2. adventní čtení
12. 12. kostel Narození Panny Marie od 18 hodin
Adventní koncert
Josef Zíma,soubor Gospel voices a varhaník O. Smolík
15. 12.
Vánoční jarmark v ZŠ
16. 12. – od 16 hodin kostel Narození Panny Marie
Vánoční zpěvy ZŠ a MŠ
18. 12. – knihovna od 15 hodin
3. adventní čtení
31. 12. – od 22 hodin na náměstí

Vstupenky budou od nového roku k zakoupení pouze v předprodeji
přes portál www.evstupenka.cz.

Sledujte webové stránky obce www.kravarecl.cz
a facebook Infocentra
– informace pí Chocholoušová tel. 725 456 237
Připravila Veronika Chocholoušová, vedoucí kultury a IC Kravaře (tel. 725 456 237),
graficky zpracovalo a vytisklo obecní graf. studio Kravaře

Změny v kulturním kalendáři jsou možné – vždy platí aktuální leták či plakát, který distribuujeme před akcí.

17. 10. – knihovna od 15 hod.
Podzimní dílničky s Irenou Skálovou

