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Komise pro kulturu Rady města 
Úvaly 

 

Zápis z řádného jednání  

komise pro kulturu č. 1/2017 
Termín  4.1.2017 

Místo : Pražská 276, zasedací místnost MěÚ 

Rozdělovník : M. Rydvalová, 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, M. Kašička, B. Linková 
 

Přítomní členové : L. Foučková, J. Tesařová, V. Pokorný, M. Kašička (R. Kašičková), 
J. Gebhartová, P. Konůpková, Z. Havránková, S. Mašatová, L. 
Holubová, 
 
 

Omluveni 

 
 Host                              : 

: 

 

      

H. Novosadová, B. Hlaváčková, E. Chvalkovská, D. Váňová, B. 
Linková, M. Rydvalová, H. Černá,  
 

 

Tajemník  : J. Tesařová 

   

 

Stav přítomných: 9 
 
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Tříkrálový koncert 7.1.2017 
4. Beseda Albánie – p. Kala – 13.1.2017 
5.  17. Městský ples – 21.1.2017 
6. Divadelní představení – Zábavná beseda - 24.2.2017 
7. Happening Pamatuj – 8.3.2017 
8. Podněty pro další akce 
9. Podněty pro další akce 
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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) Tříkrálový koncert – 7.1.2017 
• garant – V. Pokorný, uvedl konkrétní požadavky na zajištění akce  
• organizační zajištění – J. Tesařová, L. Foučková, Z. Havránková, J. Gebhartová, L. 

Holubová, D. Váňová 
• místo konání – čp. 65 
• zahájení v 16.00hod. 
• vstupné dobrovolné 
• zaslání programu – V. Pokorný, namnožit – bude rozdáván u dobrovolného vstupného (J. 

Gebhartová) - OSPR 
• šatna – L. Holubová, Z. Havránková 
• provoz sálu – L. Foučková, J. Tesařová 
• úvodní slovo – L. Foučková 
• květiny – 3x vazba, 20x stvol, 4x balená malá bonboniéra (např. Merci) – OSPR 
• pohoštění – v termoskách uvařený čaj, káva, mlíčka, voda, ovoce – pro cca 30 lidí – OSPR 
• v horním prostoru nad podiem připravit zázemí účinkujícím, minimálně 2 věšáky stojanové 
• odemknout budovu ve 14.30hod., sraz týmu na zajištění v 15.00hod. 

 
Ad 4) Beseda Albánie – p. Kala – 13.1.2017 

• garant Z. Havránková 
• místo konání DPS 
• zahájení v 19.00hod. 
• sál otevřít v 18.00hod. 
• nutná přítomnost správce – bude potřeba ovládat techniku, promítání fotografií 
• účinkuje p. Kala, pí Kalová – jedno víno, květina vázaná, drobnost pro 2 děti 
• šatna – L. Holubová… 
• vstupné dobrovolné 

 
Ad 5) 17. Městský ples – 21.1.2017 

• Garant – L. Foučková, J. Tesařová, Z. Havránková 
• Místo konání – Sokolovna 

• Zahájení ve 20.00hod. 
• cena vstupenky 150,-Kč vč. tomboly, zahájení předprodeje vstupenek 10.12.2016 – 

městská knihovna – vstupenky již téměř vyprodány 

• Kapela zajištěna, hodina příjezdu 18.00 
• Výroba plakátů zajištěna s tiskem vstupenek a pozvánkou v tiskárně TYPOL – Poledníkovi 

– vše ve stejném designu, propagace v ŽÚ – OSPR/Tes  

• vytištěno 250 ks vstupenek 
• Plán sálu, nezapomenout na stůl pro zvukaře, popis vstupenek – zajištěno – OSPR/Tes. 
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• Zkontrolovat ubrusy, ozdoby na stoly, čísla na stoly – OSPR/Tes. 
• Služba pořádková u vstupu do sálu – Baráčníci (H. Černá, P. Klír) 

• personální zajištění přípravy a úklidu sálu, sobota dopoledne, v noci po plese, neděle ráno 
– TS Úvaly + členové komise (OSPR) 
Sobota dopoledne – příprava sálu. L. Foučková, L. Holubová, P. Konůpková, S. Mašatová, 
J. Tesařová, Z. Havránková 
Zajištění tomboly: Z. Havránková, J. Tesařová, M. Šimáňová, H. Černá 
V noci po plese, služba po dobu plesu až do jeho skončení: S. Mašatová, M. Kašička 
Neděle ráno úklid sálu: sraz v 8.45hod. - Z. Havránková, D. Váňová, H. Černá, J. 
Gebhartová 

• Zajistit požadavek dovezení 3 samostojných panelů, hygienické potřeby, pánský/dámský 
záchod, pánská/dámská umývárna, izolepa ve strojku s možností trhání, zakoupit šatnové 
lístky na tombolu, sáček sametový na losování cen tomboly, nůžky, průhledné plastové 
kapsy na poukazy a vstupenky – 25x 

• termín příštího plesu 20.1.2018 – kapela – oslovení O. Nováka (Univers)nebo jinou 
kapelu vzhledem k tomu, že Březovanka naši nabídku odmítla, již na plesech nehrají, Z. 
Havránková uvádí typ – kapela Atáres 

• Tombola –150 cen, je možné již pořizovat v rozsahu dle dohody na jednání komise – J. 
Tesařová (eshop), vstupenky do divadel – S. Mašatová, Z. Havránková, hlavní cena 
tomboly – poukázka v hodnotě 10.000 Kč na víkendový pobyt 

• Sponzoring do tomboly – S. Mašatová, ul. Husova a náměstí 
• Průběh večera – úvodní slovo zajišťuje S. Mašatová, ples zahajuje spolu s p. starostou, 

průvodní slovo večerem – S. Mašatová, budou 3 vstupy předtančení (Kamila 
Kratochvílová a Tomáš Klouček, Lukáš Březina s partnerkou), 1. vstup 20.15hod., 2. vstup 
v 21.30hod., 3. vstup v 23.00hod. V cca 23.30hod. –zahájení losování cen tomboly, zaslat 
plánek sálu emailem L. Foučkové (OSPR) 

• Zajištění šatny – 2 osoby: P. Macková, P. Ketauerová  – L. Foučková 
• Zajištění nákupu bonbonů a čokoládových mincí na stoly - OSPR 

• Nezapomenout po plese poděkovat sponzorům na webových stránkách a v ŽÚ – 
jmenovitě 

• Plakát kapely - OSPR 
 
Ad 6) Divadelní představení – Zábavná beseda - 24.2.2017 

• Garant S. Mašatová, L. Foučková… 
• Místo konání čp. 65 
• Zahájení 19.00hod. 
• Pohoštění – káva, čaj, voda 
• Vstupné dobrovolné 

 
Ad 7) happening Pamatuj – 8.3.2017 

• Garantem – V. Pokorný, L. Foučková, J. Gebhartová 
• Místo konání – nám. Arnošta z Pardubic 
• Zahájení v 15.00hod. 

• Zpěv – děti ZŠ - L. Foučková, čtení obětí  - účast dětí ZŠ 
• Propagaci a uveřejnění v ŽÚ zajišťuje V. Pokorný 
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• K této akci bude ještě víkendová akce se židovskou tematikou, vhodné umělce vyhledává 
p. Bárta (zajišťuje Z. Havránková) 

 
 
Ad 8) Podněty pro další akce 

• Z. Havránková navrhuje konání besedy s pí prof. Helenou Illnerovou – výzkum, 
biochemie…, dále pak besedy Kambodža a besedy Rumunsko. Obě cestopisné besedy by 
zprostředkovala a zajišťovala J. Horová, další akcí koncert Musica Dolce Vita, a to 
16.9.2017, toto těleso by zajistilo i Tříkrálový koncert v r. 2018 

 
 
Ad 9) Diskuze, různé, závěr 

• zajistit změření podia a zakoupení šedého koberce s gumou (tlumení zvuků) – r. 2017 

• pořízení klavíru – L. Foučková informuje – ředitel ZUŠ p. Tomáš Charvát hlídá na trhu 
vhodný nástroj k zakoupení 

• zajistit rozesílání pozvánek na kulturní akce všem ředitelům školských a příspěvkových 
organizací a organizačních složek, též zasílat pozvánku na vyvěšení Českému Brodu – 
urgence 

• za Michala Kašičku dochází po dobu jeho nepřítomnosti v ČR pí Renata Kašičková, tel. 
723 570 436, email: renatakasickova@seznam.cz 

• propagace kultury na facebooku zajišťuje S. Mašatová, seznam kulturních akcí na vyvěšení 
doposud zajišťoval M. Kašička, bude zajišťovat R. Kašičková? 

• Podlipanské slavnosti – město Úvaly přispělo 10.000Kč – L. Foučková informuje o jednání 
s ředitelem ZUŠ p. T. Charvátem, bude realizován 1 koncert v kostele a dána k dispozici 
brožura o kulturních akcích konaných v rámci Podlipanských slavností 

• Zprostředkování koupě vstupenek: členové kulturní komise budou nadále zajišťovat koupi 
vstupenek na divadelní představení, menší množství vstupenek – cca na 3 představení na ½ 
roku, preferovány zimní měsíce, cca po 16 ks, oslovení D. Váňové (typy do ND a divadla 
Na Vinohradech) a S. Mašatové (Ypsilonka - Vratká prkna, Divadlo R. Brzobohatého – 
Tančírna) 
 
 

Příští komise se koná 1.2.2017 od 18.00hod. v zasedačce MěÚ. 

Zasedání ukončeno v 20.20 hod. 
 
 
Zapsala: 
J. Tesařová                        
 
 
Předseda :  
L. Foučková       


