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Komise pro kulturu Rady města 
Úvaly 

 

 

Zápis z řádného jednání  

komise pro kulturu č. 2/2018 

Termín  7.2.2018 

Místo  Zasedací místnost MěÚ, Pražská 276, Úvaly 

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

Přítomní členové  L. Foučková, M. Rydvalová, J. Gebhartová, H. Černá, L. Holubová, J. 
Tesařová, P. Pavelková 

Omluveni 

 
 Host                               :

 

      

B. Hlaváčková, D. Váňová, V. Pokorný, S. Mašatová, E. Chvalkovská, 
P. Konůpková, B. Linková 
 
 

Tajemník   J. Tesařová 

   

 

Stav přítomných: 7 
 
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Zhodnocení uskutečněných akcí 
4. Můj život reportéra – beseda s Josefem Klímou – 9.2.2018 
5. Happening Pamatuj – 8.3.2018 
6. Cestovatelská beseda s Tomášem Kalou – Atlas, Sahara – 9.3.2018 
7. Pomlázková – 24.3.2018  
8. Čarodějnice – 30.4.2018 
9. Rychterová, Harapes – 13.4.2018 
10. Diskuze, různé, závěr 
  

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

 
Ad 3) Zhodnocení uskutečněných akcí 

 
           Tříkrálový koncert – Musica Dolce Vita – 7.1.2018 

• Garant – L. Foučková 
• Místo konání – DPS 
• Honorář 12 000,- Kč 
• Akce hodnocena velmi pozitivně, návštěvnost cca 50 občanů 

• Další koncert domluví L. Foučková na listopad 2018 
• Vybralo se 2578 Kč 

 
             Městský ples – 20.1.2018 

• Místo konání – úvalská sokolovna 
• Garant – J. Tesařová, L. Foučková 

• Kapela bude objednána i na r. 2019 (OSPR), ozvučení a repertoár nutno projednat (hlasitý zvuk) 
• Předtančení – step, tanečnice (H. Černá), předtančení doporučeno od P. Boreckého 

• Tombola hodnocena kladně 
• Občerstvení hodnoceno kladně, doplnit barmanskou show, snížit počet chlebíčků, jiné druhy 

kanapek 
• Výzdoba – zajištění nové výzdoby sálu (nová látka), stojany na stoly ozdobené ve stylu výzdoby, 

do kterých by byly zakoupeny živé květiny, čísla na stoly – chaloupky – žáci ZŠ se je pokusí 
obrousit, nalakovat (L. Foučková, 1 vzorová chaloupka) 

• Termín plesu 2019 – 19.1.2019 – objedná a zajistí uzavření nájemní smlouvy na rezervaci sálu a 
příslušenství OSPR u TJ Sokol 

• Příště dát plakáty i do okolních obcí 

• Vstupenky nebyly všechny vyprodány (hodně zamluvených vstupenek bylo na poslední chvíli 
odřeknuto), cca 30 vstupenek neprodáno 

• Celková bilance bude předložena na příštím jednání komise 
 

Ad 4) Můj život reportéra – beseda s Josefem Klímou – 9.2.2018 
• Garant – L. Foučková 
• Zajištění akce – L. Holubová, P. Pavelková, H. Černá, J. Gebhartová 
• Místo konání – čp. 65 DVA od 18:00hod., sál otevřít v 17:00hod. 
• Honorář – 13 000Kč + zvukař P. Ryšánek – v hotovosti? 
• Smlouva podepsána 
• L. Foučková – zajištění 3 recitátorů + čtení jmen zavražděných + propagační panely 
• V. Pokorný – sbor Christi – zahájení akce, moderování 
• Plakáty vylepit již poslední týden v únoru 
• Vstupné dobrovolné 
• Dopravu z Prahy uhradíme, p. Klíma přijede vlastním vozem 
• Občerstvení + hroznové víno zajistí OSPR 
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Ad 5) Happening Pamatuj – 8.3.2018 
• Garant – V. Pokorný, L. Foučková, J. Tesařová 

• Zajištění akce – dtto 
• Místo konání – dolní část náměstí v okolí základní školy 
• Začátek v 15:30hod. před ZŠ 

• Zajistit 30 ks žlutých krokusů, pozornost pro děti a učitele – J. Tesařová 
 
Ad 6) Cestovatelská beseda s Tomášem Kalou – Atlas, Sahara – 9.3.2018 

• Garant – L. Foučková 
• Promítání, ochutnávka čaje, pozornost pro účinkující – drobné občerstvení 
• Místo konání – DPS od 18:00hod. 

 
  Ad 7)  Pomlázková – 24.3.2018 

• Garant – H. Černá 
• náklady 2 000Kč 
• místo konání – DPS 

• občerstvení – mazance, beránky – zajistí J. Tesařová 
 
     Ad 8) Čarodějnice – 30.4.2018 

• Garant – J. Tesařová ve spolupráci s MDDM (akce a občerstvení pro děti zdarma), S. Mašatová, 
B. Linková (večerní koncert) 

• náklady 35 000Kč 

• zahájení v 15:00hod. 
• stanoviště pro děti – MDDM, přibydou ještě stanoviště pro starší děti, bublifuk (J.Tesařová) – 

objednat, bude poptán i profesionál (Theimer) 
• zajištěno podium, ozvučení a osvětlení – cena 30000Kč, smontováno bude již dopoledne 
• moderátor odpoledne – J. Krejzová? Nebo někdo z MDDM? 

• Občerstvení pro děti vč. dárkové taštičky (tetování, ovoce, sladkost) – J. Tesařová, OSPR 
• Koncert bude zahájen v 18:30hod. (The Jack do 19:00hod., ABBA revival do 19:30hod., poté 

Děda Mládek illegal band) 

• V průběhu odpoledne – reprodukovaná hudba, CD – dodá MDDM 
• 1. týden v březnu – schůzka vedoucí TS, P. Prchal, J. Tesařová, S. Mašatová na hřišti pod 

sokolovnou ohledně rozmístění stanovišť na akci 
• Do ŽÚ nutno pozvánku do 13.3.2018, plakáty zajistit profesionálně – objednat u V. Čejkové – 

OSPR 
• Na akci bude vybíráno dobrovolné vstupné, vybraná částka bude použita na obnovu rybářské 

chaty, nutno se zamyslet nad propagací výběru peněz (rybáři?), foto rybářské chaty zvětšit, 
umístit na sololitovou desku – J. Tesařová 

• Schůzka ohledně zajištění občerstvení – J. Šnitr, R. Martinák, M. Rydvalová – bude svolána 1. 
týden v březnu 

 
      Ad 9) Rychterová, Harapes – 13.4.2018 

• Garant L. Foučková, J. Tesařová 

• náklady 12 000Kč 
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     Ad 10) Diskuze, různé, závěr 

 
Další připravované akce v souvislosti s přípravou rozpočtu na r. 2018: 

• Podlipanské slavnosti – květen – červen 2017, náklady 20 000Kč, v Úvalech 2 koncerty 
 (27.5. Martin Vydra – kostel (10000Kč), 23.6. jazzová mše - 6000Kč) 

• Čtení s Wiewegem, náklady 5 000Kč 
• Letní kino – červenec – srpen 2018 - příprava rozpočtu na r. 2018 probíhá, je třeba 

konkretizovat nároky na zajištění akcí – garant M. Rydvalová (permanentka ? občerstvení ? 
čtvrtky, pátky? propagace ?) 

• 100 let vzniku ČSR -  říjen 2018 
• Cestovatelské besedy 

• Advent – sobota 1.12. rozsvěcení vánočního stromu, 2. advent 8.12.2018 - Stanislava Jirků 
(sólistka ND 20000Kč), advent 15.12.2018 - Jahodové duo (15000Kč), 4. advent 23.12.2018 - 
Rybova mše (3.000Kč) 

• Christi  - květen (listopad 2018), koncert 16.6.2018 ke 100. výročí ČSR – 17:00hod. v DPS 
• Nový koncert 
• Tříkrálový koncert 6.1.2019 – Blue star , 35000Kč 

• L. Hejlík – listování 
• Z. Troška (finanční požadavek 48000Kč)??? 
 

           Různé 
• R. 2020 – Ples baráčníků 

• Členové komise žádají vedení města, aby při jednání se Sokolem zvážili projednání možnosti 
více akcí, které jsou pořádány pod hlavičkou města, pořádat v sokolovně zdarma 

• Členové komise žádají, aby v souvislosti s pořádáním Městského plesu bylo vedením města 
zváženo připomínkování smlouvy mezi TJ Sokol a p. Martinákem 

 
Příští schůzka komise se koná ve středu  28.2.2018 od 18.00hod. zasedací místnosti MěÚ, Pražská 
276 

 
Jednání ukončeno v  20:10 hod. 
 
 
Zapsala:      Předseda :  
J. Tesařová      L. Foučková  
 


