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Komise pro kulturu Rady města 
Úvaly 

 

 

Zápis z řádného jednání  

komise pro kulturu č. 9/2017 

Termín  11.10.2017 

Místo  Pražská 276, zasedací místnost MěÚ 

Rozdělovník  M. Rydvalová, L. Foučková, J. Tesařová, V. Pokorný, J. Gebhartová, 
H. Černá, Z. Havránková, P. Konůpková, E. Chvalkovská, B. Linková, 
L. Holubová, B. Hlaváčková, S. Mašatová, D. Váňová, M. Kašička,   
 

Přítomní členové  L. Foučková, J. Tesařová, P. Konůpková, R. Kašičková, Z. 
Havránková, S. Mašatová, H. Černá, J. Gebhartová, L. Holubová, E. 
Chvalkovská, 

Omluveni 

 
 Host                                                  

 

      

B. Hlaváčková, B. Linková, M. Rydvalová, V. Pokorný, D. Váňová, 
 

Tajemník   J. Tesařová 

   

 

Stav přítomných: 10 
 
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Zhodnocení uskutečněných akcí 
4. Listování s Lukášem Hejlíkem –  29.10.2017 
5. David Koller, Olda Krejčoves -21.10.2017 
6. Francouzský večer – 10.11.2017 
7. Advent – 2.12.2017 – rozsvícení stromu 
8. Koncert Christi – 10.12.2017  
9. Swingová kapela Blue Stars – 17.12.2017 
10. Rybova vánoční mše – 23.12.2017 
11. Tříkrálový koncert – Musica Dolce Vita – 7.1.2018 
12.  Městský ples – 20.1.2018 
13. Diskuze, různé, závěr 
  



               9/2017 

 2                                                    
 
 

 
Ad 1) Zahájení 
Předsedkyně KuK zahájila jednání, přivítala přítomné a seznámila je s programem dnešního jednání.  
 
Ad 2)  Schválení programu jednání 

• program schválen bez připomínek 
 
Ad 3) Zhodnocení uskutečněných akcí 
 

• Výstava Oldřich Hamera 

• Podnět – zvážit, zda nezkrátit obecně dobu konání výstav (z 3 týdnů na 14 dní), někteří 
členové komise toto nedoporučují. Je nutno zvážit téma výstav s ohledem na zájem  

 

• Václavská pro seniory 
• 23.9.2017 od 14:00hod. 
• Místo konání DPS 

• Honorář 2000,-Kč v hotovosti proti dokladu 
• Účast cca 30 lidí, akce se líbila 

 
Ad 4) Listování s Lukášem Hejlíkem – Robert Fulghum: Co jsem to proboha udělal? 

• Garant D. Váňová 
• 15.10.2017 od 16:00hod. 

• Místo konání – čp. 65 
• honorář 10 000 Kč 

• vstupné 100 Kč 
• technické požadavky: 2x stůl, 2x židle, elektrická přípojka 
• od 2.10.2017 zahájen předprodej vstupenek – neprodané vstupenky předat k prodeji na místě - 

OSPR 
• otevření sálu v 14:30hod. 

• účast: šatna Z. Havránková, L. Foučková, L. Holubová, P. Konůpková, prodej knih D. 
Váňová 

• nutno zajistit foto, pamětní knihu (opravdu bude přítomen sám spisovatel – proběhne 
autogramiáda) 

• občerstvení – D. Váňová – ovoce, obložená mísa, klasický nápojový servis 
• pozornost pro vystupující – 3x úvalské víno, 1x květina, 4x kniha o Úvalech, upomínkový 

předmět na Úvaly z restaurátorské umělecké dílky manželů Kůrkových 
• 2000 Kč rozměnit na vracení při prodeji vstupenek 

 
Ad 5) Koncert  David Koller + Olda Krej čoves   
• Garant S. Mašatová 
• 21.10.2017 (So) od 20:00 hod. 

• Místo konání – úvalská sokolovna  
• vstupné 200,- Kč, prodej vstupenek Orange club, Hospoda na dobrým místě, podatelna, 

knihovna 

• předpokládané náklady 45 000,- Kč (honorář, zvukař, pronájem sokolovny) 
• B. Linková a S. Mašatová zajistí veškerý servis akce 
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• Plakáty rozdistribuovány (oprava na plakátech provedena) 
 

Ad 6) Francouzský večer s vínem a občerstvením – 10.11.2017 
• Garant Z. Havránková 
• Začátek akce v 19:00hod. 
• Místo konání – DPS 

• Honorář 4 000 Kč 
• Uveřejnění pozvánky do listopadového ŽÚ 

• Účast L. Foučková … 
• Občerstvení – víno, sýry, hroznové víno i pro návštěvníky 

• Vstupné dobrovolné 
• Zajistit naladění klavíru - OSPR 

 
Ad 7) Advent 
• 2.12. Rozsvícení stromu 
• Po vyhodnocení situace bylo rozhodnuto, že akce1. adventu rozsvícení vánočního stromu se 

bude konat v horní části náměstí a Husově ulici 
• TS zajistí i připojení elektrické energie 
• Rozsah akce – podium bude umístěno zadní částí k náměstí, stan Ježíškovy pošty umístěn 

v blízkosti podia, stánky budou rozmístěny po obou stranách Husovy ulice – cca 20 – 25 
stánků 

• R. Kašičková upozorňuje na nutnost zajistit ke stánku vánočních ozdob z Poniklé ještě 1 
člověka na střídání 

• Vyhlášení „Juniora roku“ v rámci programu na podiu, nominace zajišťuje OSPR 
 
Ad 8) koncert Christi -  10.12.2017 
• Garant V. Pokorný 
• Místo konání DPS od 16:30hod. 
 

      Ad 9) Swingová kapela Blue Stars - 17.12.2017 
• Smlouva podepsána 
 

      Ad 10) Rybova mše - 23.12.2017 
• Garant V. Pokorný, J. Tesařová 
• Místo konání – kostel Zvěstování Panny Marie – Zvěstování Páně 

• Začátek v 18:00hod. 
L. Foučková informuje – byla za panem farářem osobně podat žádost o konání akce v kostele, 
Zvěstování Panny Marie – Zvěstování Páně, žádost si nepřevzal a řekl, že ji nepotřebuje, 
Zpřístupnění kostela přislíbil 
 
Ad 11) Tříkrálový koncert – Musica Dolce Vita – 7.1.2018 

 
        
       Ad 12) Městský ples – 20.1.2018 
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• ples – občerstvení – vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že dle sdělení p. Drába není 
možné si pronajmout nářaďovnu úvalské sokolovny za účelem zajištění občerstvení na 
Městský ples, které bylo domluveno s p. Ženíškem, budeme muset přistoupit opět na 
zajištění občerstvení p. Martinákem, který má se Sokolem uzavřenu smlouvu na 
pronájem nářaďovny a zajištění občerstvení na každé akci konané v sálu po dobu 10 let 

• L. Foučková iniciuje jednání s p. Martinákem, zda by se s panem Ženíškem nedohodli 
jako podnikatelé na zajištění občerstvení  

• Tombola obdobná jako v letošním roce 
• Smlouva s orchestrem na ples podepsána 

 
 

Ad 13) Diskuze, různé, závěr 
• Podnět E. Chvalkovské – akce Masopust 2018, Čarodějnice oživit zábavou pro větší děti 

(parkur, trampolíny), návrh na akci Youtube – NAŽIVO – návrh byl rozeslán všem 
členům komise 

• Naplánovat do rozpočtu 2018 obnovení dekorací do sálu DPS vč. květinové výzdoby 

• Zajistit vánoční výzdobu vč. vánočního stromečku jak v sále DPS, tak i v sále čp. 65 
• Letní kino – rozpočet (viz příloha), hodnocení pozitivní, účast by mohla být i větší, akce 

bude rozpočtována i na příští rok 

• Příprava rozpočtu na r. 2018 probíhá, je třeba konkretizovat nároky na zajištění akcí 
 

 
Příští schůzka komise se koná  ve středu 8.11.2017 od 18.00hod. v zasedačce MěÚ, vánoční 
posezení v Bamani Markéty ve středu 13.12.2017 

 
Jednání ukončeno v  19:00 hod. 
 
 
Zapsala: 
J. Tesařová 
 
 
 
Předseda :  
L. Foučková   
 
 
 
Příloha : 

1. Rozsvěcení vánočního stromu Úvaly 2017 – status projektu k 11.10.2017 
2. Produkční rámcový rozpočet – letní kino 2017     










