
                                                                                                                    1/2016 

 1              
 

 

Komise pro kulturu Rady města 
Úvaly 

 

Zápis z řádného jednání  

komise pro kulturu č. 1/2016 
Termín : 13.1.2016 

Místo : Pražská 267, zasedací místnost MěÚ 

Rozdělovník : J. Horová, M. Rydvalová, Z. Havránková, A. Janurová, V. 
Procházka, L. Foučková, J. Tesařová, L. Holubová, H. 
Novosadová, V. Pokorný, J. Gebhartová, I. Branyšová, H. Černá 
 

Přítomní členové : J. Horová, Z. Havránková, I. Branyšová, A. Janurová, H. 
Novosadová, V. Procházka, L. Foučková, J. Gebhartová, H. 
Černá, L. Holubová, M. Rydvalová 
 

Omluveni 

 

Host: 

 

 

: 

 

: 

 

V. Pokorný  
 
 
A. Fejtová 

Tajemník  : J. Tesařová 

   

 

 

Stav přítomných: 11 + zapisovatel  
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Beseda Omán – 15.1.2016 
4. Městský ples - 23.1.2016 
5. Koncert Jiří Stivín – 12.2.2016 
6. Komponovaný večer – Etikoterapie – 19.2.2016 
7. Diskuse,  různé 
8. Závěr 
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 Ad 1) Zahájení 
Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a zahájila jednání. 
 
Ad 2) Schválení programu jednání 

• program schválen bez připomínek 
 
Ad 3) Beseda Omán – 15.1.2016 od 19.00hod. 

• garant Z. Havránková 
• místo konání DPS, otevřít sál v 18.00hod. 
• scéna - A. Janurová 
• zajištění akce – L. Holubová, A. Janurová, Z. Havránková, J. Horová 

 
Ad 4) Městský ples - 23.1.2015 od 20:00hod. 

• garant J. Horová 

• místo konání – sál Sokolovna 
• cena vstupenky 150,-Kč, neprodané vstupenky + pokladna vyzvednout a dovézt 

na ples – J. Horová 

• předtančení – zajištěno, Lukáš Březina (6 lístků na ples + honorář), senioři J. 
Horová (zdarma) 

• šatna zajištěna 

• občerstvení zajištěno (nebude obsluha na sále), restaurace, nářaďovna, večeře pro 
kapelu zajištěna 

• v prostorách zákaz kouření (povoleno pouze venku nebo v restauraci) 

• informace k přípravě tomboly – připraveno celkem 70 cen, další předměty do 
tomboly budou ještě dodány v průběhu týdne, H. Černá – ceny do tomboly (řezník 
apod.) celkem bude cca 100 cen 

• 8 plastových obálek připravit k vyzvednutí na 18.1.2016 pro A. Fejtovou ( u J. 
Tesařové) 

• zabalenou tombolu a dort od pí Kotlabové v sobotu v 9.00hod. na místo dopraví J. 
Tesařová 

• příprava plesu: sobota ráno – L. Holubová, L. Foučková, V. Procházka, J. 
Gebhartová, H. Černá, H. Novosadová - sraz před Sokolovnou v 8.30hod. 

• sraz na plese v 19.00hod. – J. Tesařová, A. Janurová, Z. Havránková, kapela 
příjezd v 17.30hod – J. Horová 

• zajištění vchodu do sálu H. Černá (Baráčníci) od 19.30hod. 

• zajištění losování tomboly – J. Horová, I. Branyšová, J. Tesařová, výdej 
vylosovaných cen z tomboly – A. Janurová, Z. Havránková 

• úklid bezprostředně po skončení plesu – J. Horová, I. Branyšová 

• úklid v neděli ráno – sraz v 8.00hod. – A. Janurová, Z. Havránková 
• zajistit součinnost Technických služeb: pátek – naložení výzdoby sálu do dodávky, 

sobota v 8.00hod. zahájení výzdoby sálu sokolovny, v 8.30hod. naložení cen do 
tomboly na MěÚ, přeprava do sálu 
neděle – úklid výzdoby sálu od 8.00hod.vč. odvozu 

• na místo doručit: šatenky, lístky na označení cen tomboly, izolepu na strojku, 
celofán, špendlíky, regály na tombolu, bonbony a penízky na stůl, ubrusy bílé a 
vínové, svíčky čajové, misky na svíčky, stoly k tombole, židle k tombole a židle 
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k šatně na přezutí, 3 samostojné panely (plakáty a seznam sponzorů – J. Horová), 
na WC toaletní papír, ručníky, mýdla 

• hlavní cena- 2x letenka do Benátek (formou poukazu, letenky budou k vyzvednutí 
do 15 dní po konání plesu na MěÚ), cena pro vyhodnocený taneční pár – 2x pán 
víno, dáma šperk (J. Horová – víno, J. Horová – šperk ocel, H. Černá – šperk od 
sponzora) 

• seznam sponzorů zajišťuje J. Horová – všechny sponzory hlásit průběžně J. 
Horové (platí jak pro členy komise, tak pro správní odbor) 

      
Ad 5) Koncert Jiří Stivín – 12.2.2016 od 19.00hod. 

• garant J. Bárta 
• místo konání – čp. 65 

• honorář 12 000,-Kč (na fakturu) 
• cena vstupenky 120,-Kč, předprodej MěÚ a knihovna, neprodané vstupenky 

vyzvedne J. Horová 

• scéna – A. Janurová 
• zajištění akce – J. Horová, L. Holubová, Z. Havránková, V. Procházka 

 
Ad 6) Komponovaný večer – Etikoterapie – 19.2.2016 

• garant J. Horová 
• místo konání – DPS 

• honorář 8 000,-Kč 
• zajištění akce – L. Foučková, L. Holubová, V. Procházka 
 

Text usnesení  …… Výsledek hlasování 
Na komisi nebylo přijato žádné usnesení 
  

Pro  
 Proti  

Zdržel se  
  
Ad 6 Diskuze, různé, závěr¨ 

a) M. Rydvalová v úvodu jednání komise uvedla plánované akce, které by ráda 
v Úvalech uspořádala. Jednalo by se o akce pro děti a mladší věkovou kategorii 
obyvatel, velikonoční trhy, festival úvalské hudby apod. I pro r. 2016 počítá 
uspořádáním akce letní kino v Úvalech. Ke konceptu kultury vyjádřila svůj názor, kdy 
každý z komise by mohl mít přidělenou kompetenci v rámci určitých akcí. Koncepci 
rozpracovat více do detailů. Členové komise vyjádřili nesouhlas. Nechtějí mít 
rozděleny jednotlivé oblasti. Pracují na práci dobrovolnosti, systém, kterým pracují 
dosud jim vyhovuje. M. Rydvalová se zkontaktuje s J. Tesařovou a podněty, které 
byly doručeny od členů komise se pokusí zapracovat a připravit návrh k projednání 
(zohledněna bude pravidelnost akcí, vhodné prostory, tradice, apod.). 

b) Další akce – plánovány: 

• recitál R. Fišarová - 4.3.2016 (zajišťuje J. Horová / I. Branyšová, místo domluveno 
J. Bártou), vstupné 80,- Kč 

• výroční koncert Christi v čp. 65 - 11.6.2016 (zajišťuje V. Pokorný) 
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• beseda a dokument s p. Motlem 15.4.2016, téma L. Baarová (zajišťuje J. Horová) 
• výstava kronik – vernisáž (video pořady) 2.9.2016, konec 11.9.2016 

• výstava, beseda O. Hamera – od 16.9.2016 – 25.9.2016 
• výstava M. Majerová – spolupráce s L. Mandovou  

c) Informace o spolupráci s p. Bártou, honorář součástí fakturace za vystoupení – zjistí J. 
Horová 

d) V. Procházka informoval do ŽÚ krátký článek o připravovaném koncertu Musica 
Dolce Vita + plakát – pozvánka. Nabídka P. Rychterová – písničky ze staré Prahy 
zatím nebude akceptována. 
V. Procházka připomíná vývěsku u čp. 65. Navrhuje umístit na nástěnky ve vstupní 
chodbě čp. 65 místo fotek z výstavby objektu fotografie z akcí a činností pořádaných 
v čp. 65. 
Informace o vernisáži výstavy fotografií V. Procházky v MDDM – koliduje 
s plánovaným termínem koncertu P. Jíšové. 

e) Diskuze o uveřejňování článků o kulturních akcích v ŽÚ – závěr zatím zůstává 
zpracování jako dosud, u známých osobností není třeba článku před konáním akce. 

f) Dále bylo diskutováno množství akcí, které jsou plánovány na r. 2016 – závěr – akcí je 
přiměřeně, četnost bude zachována. 

g) Plánovaný koncert souboru Christi v termínu 3. advent 2016 – je možné, že bude 
přesunut na jiný adventní termín dle potřeby. 

h) J. Tesařová informovala, že je zadána výroba praktikáblů, stabilně bude umístěno jak c 
čp. 65, tak i v DPS po 4 ks. 

i) Podnět – do ŽÚ uvádět celkový přehled o akcích pořádaných ve městě. Na RR podmět 
předá J. Tesařová. 

j) I. Branyšová oznamuje v následujícím období 6 měsíců částečnou absenci na 
kulturních akcích z časových důvodů. 

k) A. Fejtová oznámila ukončení činnosti v KK z časových a osobních důvodů. 
 

Zasedání ukončeno v 21.00 hod. 
 
 
 
Zapsala: 
J. Tesařová 
 
                        
Předseda :  
 J. Horová       


