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Komise pro kulturu Rady města 
Úvaly 

 

Zápis z řádného jednání  

komise pro kulturu č. 3/2017 
Termín  8.3.2017 

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, M. Kašička (R. Kašičková), J. Gebhartová, Z. 
Havránková, S. Mašatová, L. Holubová, H. Černá, B. Linková, M. 
Rydvalová, E. Chvalkovská, J. Tesařová 
 
 

Omluveni 

 
 Host                               :

: 

 

      

B. Hlaváčková, D. Váňová, V. Pokorný, P. Konůpková 
 

 

Tajemník  : J. Tesařová 

   

 

Stav přítomných: 11 
 
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Divadelní představení – Zábavná beseda - 24.2.2017 - zhodnocení 
4. Happening Pamatuj – 8.3.2017 - zhodnocení 
5.  Židovské písně – Kataryna Kolcová – 10.3.2017 
6. Autorské čtení V. Vondruška 17.3.2017 
7. Koncert skupiny Neřež – 6.4.2017 
8. Pomlázková – Černý Baron (H. Černá) – 15.4.2017 
9. Jana Rychterová, František Novotný – 21.4.2017 
10. Čarodějnice – 30.4.2017 
11. Podněty pro další akce 
12. Diskuze, různé, závěr 
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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) Divadelní představení – Zábavná beseda - 24.2.2017 

• Garant S. Mašatová, L. Foučková… 
Zhodnocení akce – na akci byly sděleny rozporuplné názory 

Ad 4) happening Pamatuj – 8.3.2017 
• Garantem – V. Pokorný, L. Foučková, J. Gebhartová 
• Zhodnocení – účast cca 50 lidí, akce povedená, vyzdvihnuta kvalita vystoupení žáků ZŠ, 

poděkování učitelům ZŠ a vedení školy za zajištění přípravy 
 
Ad 5) Židovské písně – Kataryna Kolcová - 10.3.2017 

• Garant – Z. Havránková 
• Místo konání – DPS 
• sál otevřít v 17:30hod. 
• Příprava sálu – piano natočit, žádný mikrofon 
• Ostatní požadavky emailem konkretizovány – zajišťuje OSPR 
• Občerstvení – ovoce, pití – OSPR 
• Akce se účastní R.Kašičková, L. Holubová 

 
Ad 6) Autorské čtení V. Vondruška - 17.3.2017 

• Garant - B. Linková 
• Místo konání – čp. 65 (zajistí p. Černý) 
• Začátek akce – 19:00hod. 

• B. Linková informuje – komunikace s p. Vondruškou velmi špatná, p. Vondruška akci ruší, 
jako důvod uvádí nedostatečnou propagaci akce, B. Linková prohlašuje, že smlouva i 
propagace akce byla zajištěna včas a dle dohody a neuvědomuje si žádné své pochybení. J. 
Tesařová prověří propagaci akce na webových stránkách města a zkontaktuje se s p. 
Vondruškou a bude se ho snažit přesvědčit o tom, aby zrušení akce ještě zvážil. 

• Občerstvení - OSPR 

• Honorář – fakturace 
• Vstupné dobrovolné 

 
Ad 7) Koncert skupiny Neřež – 6.4.2017 

• Garant – Z. Havránková (na místě zajistí J. Tesařová) 
• Místo konání – čp. 65 

• Začátek akce v 19:00hod. 
• Podrobnosti k přípravě akce sdělí Z. Havránková 

 
Ad 8) Pomlázková – Černý Baron (H. Černá) – 15.4.2017 

• Garant – H. Černá 
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• Místo konání – DPS 
• Začátek akce – 14:00 hod. 
• Honorář 2000,-Kč 
• K tanci a poslechu hraje J. Jansa 
• Akce se účastní J. Gebhartová, Z. Havránková… 
 

Ad 9) Jana Rychterová, František Novotný – 21.4.2017 
• Garant – Z. Havránková, L. Foučková 

• Místo  konání –  DPS 
• Vstupné dobrovolné 
 

Ad 10) Čarodějnice – 30.4.2017 ve spolupráci s MDDM 
• Garant – J. Tesařová 
• Plakáty do ŽÚ vytvoří a do ŽÚ – MDDM 

• Zahájení od 16:30hod. 
• Občerstvení – oslovena M. Rydvalová a R. Martinák 

• Kapela Kolegové (MDDM, J. Pospíšilová), úhrada faktury město 
• Zajištění špekáčků a pití, sladkosti pro děti, ovoce a samolepek (tetování) – OSPR, J. 

Tesařová 
• Zajištění akce na místě – J. Tesařová avizuje v den konání svou nepřítomnost. Bude však 

delegován zástupce J. Hamouzová a dále akci zajistí pracovníci MěÚ 
• Přípravu akce J. Tesařová garantuje 

• Technické zabezpečení akce – TS Úvaly p.o. – J. Tesařová 
• Hasiči, policie – kontaktováni J. Tesařovou 

 
Ad 11) Podněty pro další akce 

• Z. Havránková – p. Bárta navrhl na 26.5.2017 koncert Marcely Březinové za 12.000,-Kč 
(ještě bude upřesněno), vstupné min. 150,-Kč 

• Masopust – členky KuK vyjádřily názor, že masopustní rej je vhodnější udělat na 1 místě – 
únor 2018 – úvalská zabijačka s muzikou. Pí Havránková navrhla uspořádat setkání 
„masopust“ na dvoře nebo před domem čp. 18, nám. Arnošta z P. 

• 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 akci koncert Musica Dolce Vita, a to 
16.9.2017, toto těleso by zajistilo i Tříkrálový koncert v r. 2018 

• David Koller (6.000,-Kč)+ Olda Krejčoves – podzim 2017, honorář 15 – 20 tis. Kč vč. 
zvukaře (B. Linková, S. Mašatová) 

 
Ad 12) 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 
• H. Černá informuje o možnosti získat křídlo zdarma, je třeba poslat ladiče na Baráčnickou 

rychtu (kontakt na ladiče L. Foučková zkoordinuje s H. Černou) 
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• Výše vstupného na akce – zachovat? Členové komise poukazují na nepohodlnost na 
posezení v čp. 65 a doporučují výši vstupného zachovat na běžné akce. Doporučují však 
zvýšit cenu vstupného na městský ples (20.1.2018, zajistit osvětlení kapely), a to na 200 Kč 
s ohledem na změnu kapely a občerstvení, které by měly být pro příští rok na vyšší úrovni 
(catering projednává S. Mašatová). K tomuto bodu přijali usnesení 

Text usnesení č. 1/2017 Výsledek hlasování 
Členové komise pro kulturu RM Úvaly doporučují zvýšit cenu 
vstupného na městský ples na 200 Kč. usnesení bylo přijato 

Pro 11 
 Proti 0 

Zdržel se 0 
 

• Členové komise se shodly na ukončení předprodeje vstupenek, vzhledem k tomu, že toto 
neplní svůj účel, vstupenky se těžko prodávají, poslední divadelní představení nemělo 
úspěch. 

• Podnět pro RM: KuK doporučuje RM zvážit vytvoření trvalého místa pro umístění 
vánočního stromu na nově zrekonstruovaném Náměstí Arnošta z P. (přiměřený trvalý 
zakrytý otvor v zemi, kam by mohl být každoročně strom zasazován) 

• Akce od Konta bariéry – termín zatím není stanoven – prověří L. Foučková 
• zajistit rozesílání pozvánek na kulturní akce všem ředitelům školských a příspěvkových 

organizací a organizačních složek, též zasílat pozvánku na vyvěšení Českému Brodu – 
urgence 

• propagace kultury na facebooku zajišťuje S. Mašatová, seznam kulturních akcí na vyvěšení, 
budou zde uveřejňovány i typy na divadelní představení 

• B. Hlaváčková se omlouvá z důvodu zaneprázdnění se delší dobu nemůže zúčastnit jednání 
komise. Ráda by zůstala členem. Členové komise berou na vědomí. 

 
Příští komise se koná  11.4.2017 od 18.00hod. v zasedačce MěÚ 

Zasedání ukončeno v 20:00 hod. 
 
 
Zapsala: 
J. Tesařová 
 
 
Předseda :  
L. Foučková       


