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Komise pro kulturu Rady města 
Úvaly 

 

Zápis z řádného jednání  

komise pro kulturu č. 10/2016 
Termín  7.9.2016 

Místo : Pražská 276, zasedací místnost MěÚ 

Rozdělovník : M. Rydvalová, A. Janurová, V. Procházka, L. Foučková, J. 
Tesařová, L. Holubová, H. Novosadová, V. Pokorný, J. 
Gebhartová, H. Černá, Z. Havránková, P. Konůpková, E. 
Chvalkovská, B. Hlaváčková, S. Mašatová, D. Váňová 
 

Přítomní členové : A. Janurová, M. Rydvalová, L. Foučková; Z. Havránková, J. 
Tesařová, V. Procházka, V. Pokorný, L. Holubová, J. Gebhartová, 
S. Mašatová, E. Chvalkovská, V. Pokorný, H. Černá,  
P. Konůpková 
 

Omluveni 

 
Host                           : 

: 

 

      

H. Novosadová, B. Hlaváčková, D. Váňová 

Tajemník  : J. Tesařová 

   

 

 

Stav přítomných: 14 
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Výstava kronik – 2.9. – 11.9.2016 v DPS 
4. Výstava obrazy Fr. Kollman – 8.9. – 29.9.2016 v čp. 65 

5. 
Divadelní představení, muzikál Touha jménem Einodis Langerová – Kubišová, letní 
scéna divadla Ungelt, V rytmu swingu buší srdce mé – Národní divadlo 

6. Pronájem piana, koberec na podium v čp. 65 
7. Václavské odpoledne 24.9.2016 
8. Koncert Mário Biháry 14.10.2016 
9 Beseda Barma 21.10.2016 
10. Loutkové divadlo pro děti 23.10.2016 
11. Různé, diskuze, závěr 
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Ad 1) Zahájení 
Předsedkyně KuK zahájila jednání, přivítala přítomné a seznámila je s programem dnešního 
jednání. Současně informovala o zahájení školního roku a aktivitách výboru rodičů před 
základní školou. 
Dále poděkovala všem organizátorům a aktérům výstavy kronik. 
 
Ad 2) Schválení programu jednání 

• program schválen bez připomínek 
 
 

Ad 3) Výstava kronik – 2.9. – 11.9.2016 v DPS 
• garant – Z. Havránková, V. Procházka 

• místo konání – sál DPS, vernisáž od 18.00hod. 
• účast R. Kolka 
• účinkující Mgr. Oxana Šťastná + student - hudební doprovod (květiny) 

• recitátor Dana Konečná a Petr Hora 
• postřehy a podněty z vernisáže výstavy: perfektní doprovodný program, velká 

účast a zájem – cca 70 – 80 návštěvníků, promítání dokumentů stanoveno na 
odpolední hodiny, což je nevhodné pro pracující, kteří by uvítali promítání večerní 

• harmonogram prohlídek pro školy – L. Foučková a prohlídky seniorům – OSPR 
MěÚ – připomínka, že nebylo oznámeno Klubu důchodců – bylo prověřeno, pí 
Havlíková obdržela pozvánku na výstavu a ve středu místo Klubu důchodců měla 
proběhnout prohlídka výstavy, není tedy pravdou, že by bylo opomenuto oznámit 
konání akce Klubu důchodců 

• doprovod přednáškou - V. Pokorný 
• Zajištění vrácení zapůjčených dokumentů ze Státního archivu 13.9.2016 – OSPR 
• Likvidace výstavy 12.9.2016 vč. odvozu vitrín 

Ad 4) Výstava obrazy Fr. Kollman – 8.9. – 29.9.2016 v čp. 65 
• Garant – J. Tesařová 
• Dále akci zajišťují D. Kučerová, M. Šimáňová, L. Foučková, D. Váňová, J. 

Gebhartová, L. Platzová… 
• místo konání sál v čp. 65 
• náklady na akci do 6 000,- Kč  
• honorář 0,- Kč 
• cca 5 stojanů na obrazy + 6 bílých výstavních panelů 
• účinkující I. Mládek, úvodní slovo (Banjo Band), T. Juřička, hudební doprovod 

MONOGRAM (Jahoda – Malina) – blue grass 
• J. Tesařová informovala o schůzce s p. Kollmanem 
• L. Foučková informuje o nabídce F. Kollmana pro děti připravit výtvarnou dílnu 
• Po ukončení akce - zhodnocení 

 
Ad 5) Divadelní představení, muzikál Touha jménem Einodis, Langerová – Kubišová, 

letní scéna divadla Ungelt, V rytmu swingu buší srdce mé – Národní divadlo 
• L. Foučková informuje o prodeji lístků na muzikál Touha jménem Einodis – 

obtížně se prodávaly vstupenky, představení na prázdninový termín již nebude pro 
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příště zajišťováno na prázdninové termíny - účinkující A. Langerová a M. 
Kubišová – letní scéna divadla Ungelt – 25.8.2016. Opakovaně uveřejněno na 
facebooku a webových stránkách města dále pak o prodeji vstupenek na 
představení V rytmu swingu buší srdce mé do Národního divadla – 30.10.2016, 
vstupenky již téměř vyprodány. Na listopad bude zajištěno v předprodeji 
představení Noc bláznů – 16 vstupenek. 

Ad 6)  Pronájem piana 
• Informace bude podána J. Tesařovou příští jednání KuK 

 
Ad 7) Václavské odpoledne 24.9.2016 

• Garant H. Černá 
• Zahájení v 14.00hod. v DPS 
• Náklady akce – 2000,-Kč + pohoštění 
• Dále akci zajišťují J. Gebhartová, L. Holubová… 
• zajistit pohoštění – OSPR - slané a sladké (koláče Kollinger), citrony, káva, čaj 
• plakáty a rozvoz zajistí OSPR 

 
Ad 8) Koncert Mário Biháry 14.10.2016  

• Garant Z. Havránková 
• Zahájení v 19.00hod. v sálu DPS, sál otevřít v 17.30hod. 
• Náklady 8.000,-Kč ? + odměna p. Bárta 

 
 
Ad 9) Beseda Barma 21.10.2016 

• Garant – I. Branyšová, manžeké Procházkovi 
• Zahájení v 19.00 hod., sál v DPS 
• Příprava plakátu, zajištění občerstvení, květina – Z. Havránková 

 
Ad 10) Loutkové divadlo pro děti 23.10.2016 

• Garant – M. Rydvalová 

• Oslovit Úvalsko – informovat ne webu, opakovaně na facebooku  
 
Ad 11) Diskuze, různé, závěr 

• zajistit změření podia a zakoupení šedého koberce s gumou (tlumení zvuků) 
• M. Rydvalová informuje o průběhu akce promítání letního kina v Úvalech, rekordní 

účast návštěvníků na film Teorie tygra – 250 lidí 

• zajistit opravu nebo instalaci nového motorku k žaluziím v sálu DPS – OSPR 
• Pozvánky na akce města posílat vždy i ředitelům přísp. organizacím města  

• Diskuze o pořízení klavíru, zatím doporučována koupě elektronického hudebního 
nástroje včetně ozvučení sálu, přestože ředitel ZUŠ Českých Brod p. Charvát 
doporučuje zakoupení klasického klavíru (cca 200 000,-Kč) 

• Diskuze ke způsobu oslovení všech cílových skupin – založení facebookové stránky 
města např. „kultura v Úvalech“. E. Chvalkovská nabízí vytvoření komunikačního 
manuálu, M. Rydvalová se připojuje oslovit prostřednictvím všech dostupných 
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způsobů. Facebookové stránky pro kulturu by mohl zřídit M. Mahdal. V. Pokorný 
projedná s p. Boreckým, starostou. 

• E. Chvalkovská dává zajímavý podnět převzatý ze zahraničí a jiných měst, kdy peníze 
na kulturní díla – umělecké předměty by byly získávány určeným procentem z veřejné 
zakázky např. z veřejné zakázky na městskou knihovnu. Takto by byla pořizována 
kulturní díla do veřejného prostoru. V diskuzi bylo poukázáno na komplikace při 
způsobu výběru děl, V. Procházka doporučuje oslovovat místní umělce, výběr by se 
mohl konzultovat s městským architektem. 

• Na příštím jednání KuK bude předložen návrh rozpočtu na r. 2017 a čerpání rozpočtu 
r. 2016, kapitola kultura 

• S. Mašatová navrhuje doplnit komisi o další 2 členy 
• Členové komise na podnět M. Rydvalové souhlasí, aby začátek setkání byl posunut na 

18.00hod. 
• V. Pokorný upozorňuje na vystoupení sboru Christi – Rybova mše 18.12.2016 od 

18.00hod. a koncert Tříkrálový 7.1.2017 od 16.00hod. 
• 1. adventní neděle připadá na 27.11.2016 – J. Tesařová informovala, že přislíbené 

stánky do pronájmu na akci „rozsvícení vánočního stromu“ vlastník zrušil, nutno 
hledat náhradní řešení.  

• V. Procházka – Street Art upozorňuje, že v ulici Na Spojce je vlastníkem zdi, na které 
má být realizován obraz, není vlastnictvím města, pí Kolouchová nesouhlasí, aby její 
zeď byla pomalována. 

• E. Chvalkovská informuje o přípravě další fáze realizace Street artu v Úvalech, J. 
Tesařová konstatuje, že stále není provedena P. Kotíkem oprava výmalby v podchodu 
na nádraží (doplnění QR kodu, obrácený znak, ů …). E. Chvalkovská informuje o 
zranění p. Kotíka 
 
 

Příští komise se koná 12.10.2016 od 18.00hod. 

Zasedání ukončeno v 20.00 hod. 
 
Zapsala: 
J. Tesařová                        
 
Předseda :  
L. Foučková       


