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Komise pro kulturu Rady města 
Úvaly 

 

Zápis z řádného jednání  

komise pro kulturu č. 9/2016 
Termín  17.8.2016 

Místo : Pražská 267, 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,  B. Hlaváčková, V. Pokorný, L. 
Holubová, J. Gebhartová, S. Mašatová, E. Chvalkovská, D. Váňová 
 

Omluveni 

 
Host                           : 

: 

 

      

H. Novosadová, V. Pokorný, H. Černá,  P. Konůpková, 

Tajemník  : J. Tesařová 

   

 

 

Stav přítomných: 13 
 
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 
11. Různé, diskuze, závěr 
  

 
 
Ad 1) Zahájení 
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Předsedkyně KuK zahájila jednání, přivítala přítomné a seznámila přítomné s programem 
dnešního jednání. Současně informovala o tom, že výbor rodičů ve spolupráci s ZŠ pořádá 
1.9.2016 před ZŠ přivítání pro rodiče a děti k zahájení školního roku. 
 
Ad 2) Schválení programu jednání 

• program schválen bez připomínek 
 
 

Ad 3) Výstava kronik – 2.9.2016 – 11.9.2016 v DPS 
• garant – Z. Havránková, V. Procházka 
• místo konání – sál DPS, vernisáž od 18.00hod. 

• vstupné dobrovolné 
• zajistit tisk pozvánek v počtu 100 ks - zajištěn, oboustranně, ve formátu podlouhlé 

obálky, uveřejněno v ŽÚ 7-8/2016, pozvánky rozeslány 

• kontrola zajištění funkčnosti promítacího zařízení vč. zvuku  
• plakát na akci - A. Janurová 

• účast R. Kolka 
• účinkující Mgr. Oxana Šťastná + student - hudební doprovod (květiny) 
• recitátor Dana Konečná a Petr Hora 

• nutno zajistit naladění piana 
• je třeba harmonogram prohlídek pro školy – L. Foučková a prohlídky seniorům – 

OSPR MěÚ 
• doprovod přednáškou zajistí V. Pokorný 
• J. Hamouzová informovala o písemném závazném příslibu zapůjčení 10 

výstavních vitrín na termín konání výstavy (Výstavnictví p. Petrák, ul. 5. května) 
• V. Procházka informuje o přípravě výstavy, připraveny zatím 4 panely, 

připravovaná témata - kostel, socha J. Nepomucký, hostinec u českého lva, 
viadukt, socha A. z Pardubic, škola – školní budovy, 150. výročí prusko-rakouské 
války. Zapůjčení (V. Procházka) kopie dokumentu o potvrzení zřízení 1. 
poštovního úřadu v Úvalech. 
Zajištění kopie nejstarší historické listiny z r. 1489 (L. Jagelonský) 
Budou vystaveny 3 kopie historických map z 16. stol – 1938. 

• Do DPS zajistit převezení 6 panelů (výstava v ZŠ na téma Karel IV.) 
propojovacích a 1 samostojnou plechovou upoutávací ceduli (plandací) - OSPR 

• Do doby konání výstavy zajistit opravu nebo instalaci nového motorku k žaluziím 
v sálu DPS – OSPR 

• Pozvánky na akci posílat vždy i ředitelům přísp. organizacím města nejen na 
výstavu kronik 

Ad 4) Výstava obrazy Fr. Kollman – 8.9.2016 – 29.9.2016 v čp. 65 
• místo konání sál v čp. 65 
• nutno uveřejnit plakát do zářijového ŽÚ (J. Tesařová), návrh plakátu předložen 

členům komise – podoba byla schválena p. Kollmanem 
• náklady na akci do 6000,- Kč  
• honorář 0,- Kč 
• prověřit umístění výstavních lišt po obvodu sálu 
• cca 5 stojanů na obrazy + 6 bílých výstavních panelů 
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• účinkující I. Mládek, úvodní slovo (Banjo Band), I. Budweiserová, R. Tesařík, T. 
Juřička, hudební doprovod MONOGRAM (Jahoda – Malina) – blue grass 

• J. Tesařová informovala o schůzce s p. Kollmanem 
• Další schůzka smluvena na 30.8.2016 v 11.00hod. 
• 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, 

účinkující A. Langerová a M. Kubišová – letní scéna divadla Ungelt – 25.8.2016, 
stále ještě neprodány všechny vstupenky, 10 vstupenek ještě k dispozici, pro příště 
pravděpodobně nebude volen termín o letních prázdninách 

• 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 

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

 
Ad 7) Diskuze, různé, závěr 

• zajistit změření podia a zakoupení šedého koberce s gumou (tlumení zvuků) 

• Z. Havránková informuje o tom, že Vlastimil Vondruška potvrdil autorské čtení - pátek 
17.3.2017. Dále pak o nabídce p. Bárty na 14.10.2016 – koncert Mário Biháry, 6.000,-
Kč a dále na 11.11.2016 I.Budweiserová, 12.000,- Kč, na 3. adventní neděli 
vystoupení Zuzana Lapčíková (cymbál). 

• Bude zpracován návrh na rozpočet kultury na r. 2017- na potřeby KuK na pořádání 
kulturních akcí na r. 2017 

• E. Chvalkovská informovala o přípravě výmaleb prostoru podchodu pod závorami a 
v ul. Na Spojce, byly předloženy další 2 návrhy 

• L. Foučková informovala o úvaze vytvořit skupinu, možnost přihlásit se před Google – 
mělo by sloužit k lepší komunikaci členů KuK 

• M. Rydvalová informuje o průběhu akce promítání letního kina v Úvalech, rekordní 
účast návštěvníků na film Teorie tygra – 250 lidí 
 
 

Příští komise se koná 7.9.2016 od 17.30hod. 

Zasedání ukončeno v 19.30 hod. 
 
Zapsala: 
J. Tesařová                        
 
Předseda :  
L. Foučková       


