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Komise pro kulturu Rady města 
Úvaly 

 

 

Zápis z řádného jednání  

komise pro kulturu č. 4/2018 

Termín  21.3.2018 

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, P. Pavelková 

Přítomní členové  L. Foučková, M. Rydvalová, J. Gebhartová, J. Tesařová, S. Mašatová, 
P. Konůpková, H. Černá, P. Pavelková 

Omluveni 

 
 Host                               :

 

      

B. Hlaváčková, D. Váňová, B. Linková, E. Chvalkovská, V. Pokorný, 
L. Holubová 
 
 

Tajemník   J. Tesařová 

   

 

Stav přítomných: 8 
 
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Zhodnocení uskutečněných akcí 
4. Pomlázková zábava pro seniory – 24.3.2018 
5. Rychterová, Harapes – 13.4.2018 
6. Čarodějnice – 30.4.2018 
7. Podlipanské slavnosti – Martin Vydra - 27.5.2018  
8. Koncert Christi – ke 100. Výročí založení ČSR – 16.6.2018 
9. Podlipanské slavnosti - jazzová mše - 23.6.  2018         
10. Diskuze, různé, závěr 
 
 

 

Ad 1) Zahájení 
Předsedkyně KuK zahájila jednání, přivítala přítomné a seznámila je s programem dnešního jednání. 
Z předchozího jednání přípravného výboru oslav ke 100 letům výročí vzniku ČR zůstal na jednání p,. J. 
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Štěpánovský, který přednesl podnět uspořádání výstavy obrazů malíře Václava Sokola, současného 
občana města Úvaly. Po delší diskusi byl orientačně navržen termín od 31.8. – 9.9.2018 v čp. 65. 
Výstava by trvala cca 9 – 10 dní. Pan Štěpánovský zjistí podmínky, za kterých by pan malíř vystavoval 
a sdělí je co nejdříve. 
 
Ad 2)  Schválení programu jednání 

• program schválen bez připomínek 
 
Ad 3) Zhodnocení uskutečněných akcí 

 
       Happening Pamatuj – 8.3.2018 

• Garant – V. Pokorný, L. Foučková, J. Tesařová 
• Začátek v 15:30hod. před ZŠ 

• Akce zhodnocena velmi kladně, tentokrát jiné pojetí, poměrně vysoká účast, konáno v prostoru 
před jídelnou ZŠ, některé části je možno použít i při realizaci projektu Stolpersteine 

 
      Cestovatelská beseda s Tomášem Kalou – Atlas, Sahara – 9.3.2018 

• Garant – L. Foučková 
• Místo konání – DPS od 18:00hod. 
• Vysoká účast, přes 70 diváků, p. Kala nabídl možnost konání besedy o Islandu nebo Palestině, L. 

Foučková předjednala termín únor 2019 
 
  Ad 4)  Pomlázková zábava pro seniory – 24.3.2018 

• Garant – H. Černá 
• místo konání – DPS od 14:00hod., odemčení sálu 13:00hod. H. Černá 

• akci zajišťují H. Černá, Z. Havránková, J. Gebhartová 
• náklady 2 000Kč- hudební doprovod (Jaromír Jansa) 

• vstupné dobrovolné 
• občerstvení – mazance – zajistí J. Tesařová 
• výzdoba sálu – pečovatelská služba a OSPR, drobné velikonoční sladkosti 

 
  Ad 5) Rychterová, Harapes – 13.4.2018 

• Garant L. Foučková, J. Tesařová 

• Místo konání – čp. 65 od 19:00hod., otevření sálu v 17:00hod. (domluvit s p. Maturou – 
správcem) 

• náklady 12 000Kč + zvukař (mají svého zvukaře) 

• cena vstupenky 100Kč, od 12.3.2018 prodej vstupenek – Městská knihovna a podatelna, zatím 
prodáno pouze 10 vstupenek 

• zajistit promítání – součinnost p. Matury 
 
   Ad 6) Čarodějnice – akce pro děti a rodiče - 30.4.2018 

• Garant – J. Tesařová ve spolupráci s MDDM, S. Mašatová, B. Linková (večerní koncert) 

• náklady cca 35 000Kč na odpolední akci vč. občerstvení pro 450 dětí (špekáčky, sladkosti na 
stanoviště a odměna v cíli, ovoce, pití, tetování) + 12 000Kč parkur 

• zahájení v 17:00hod. 
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• stanoviště pro děti – MDDM, přibydou ještě stanoviště pro starší děti, střelba z kuše, airsoft 
(zjednodušená úniková hra), bublifuk (J. Tesařová) – objednat 

• zajištěno podium, ozvučení a osvětlení – cena 30000Kč, smontováno bude již dopoledne 
• moderátor odpoledne – MDDM 
• Občerstvení pro děti vč. dárkové taštičky (tetování, ovoce, sladkosti) – J. Tesařová, OSPR 

• Sladkosti na stanoviště budou dodány přímo do MDDM (10 stanovišť pro 450 dětí) 
• Koncert bude zahájen v 18:30hod. (The Jack do 19:00hod., ABBA revival od 19:30hod. do 

20:30hod., poté od 21:00hod. Děda Mládek illegal band), celkové náklady 100tis. vč. podia a 
zvučení 

• V průběhu odpoledne – reprodukovaná hudba, CD – dodá MDDM 

• 1. týden v březnu proběhla schůzka vedoucí TS, P. Prchal, J. Tesařová, S. Mašatová, J. Krejsová 
na hřišti pod sokolovnou ohledně rozmístění stanovišť na akci 

• Schůzka ohledně zajištění občerstvení proběhla 19.3.2018 - J. Šnitr, R. Martinák, M. Rydvalová, 
S. Mašatová  

• 26.3.2018 – schůzka s p. Rytinou (SDH Úvaly) ohledně požární bezpečnosti 
• v ŽÚ pozvánka, plakáty zajistila I. Pospíšilová (MDDM), rozvoz plakátů – OSPR 

• Na akci by mělo být vybíráno dobrovolné vstupné, vybraná částka by byla použita na obnovu 
rybářské chaty, nutno se zamyslet nad propagací výběru peněz (rybáři?) – konečné rozhodnutí 
bude sděleno až po valné hromadě MO rybářského svazu a ustavení výboru, foto rybářské chaty 
zvětšit, umístit na sololitovou desku – J. Tesařová 

 
     Ad 7) Podlipanské slavnosti – Martin Vydra  - 27.5.2018 

• Garant – ZUŠ Český Brod, Tomáš Charvát 

• Akci zajišťují J. Gebhartová, P. Konůpková 
•  úvalský kostel (10000Kč z prostředků vyčleněných na Podlipanské hudební slavnosti) 

•  Vstupné dobrovolné 
•  Květiny – J. Tesařová (OSPR) 

     
      Ad 8) Koncert Christi – ke 100.výročí založení ČSR - 16.6.2018 

• Garant – V. Pokorný 
• Místo konání – DPS od 17:00hod. 

• Náklady 5.000Kč 
• Vstupné dobrovolné 

• Drobné občerstvení, ovoce 
• Květiny účinkujícím – sólistům, sbormistr 

 
     Ad 9) Podlipanské slavnosti - 23.6.2018 - jazzová mše          

•  6000Kč z prostředků kulturní komise 
 

     Ad 10) Diskuze, různé, závěr 
 
Další připravované akce v souvislosti s přípravou rozpočtu na r. 2018: 

• Letní kino – červenec – srpen 2018 – rozpočet stejný jako v loňském roce – garant M. 
Rydvalová (permanentka ? občerstvení ? čtvrtky, pátky? propagace ?) 

• 100 let vzniku ČSR -  říjen 2018 
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• Christi  - listopad 2018 
• 16.11.2018 – Lístky do památníku – Musica Dolce Vita (DPS) 

• Advent – sobota 1.12. rozsvěcení vánočního stromu, 2. advent 8.12.2018 - Stanislava Jirků 
(sólistka ND 20.000Kč), 3. advent 15.12.2018 - Jahodové duo (15.000Kč), neděle 16.12.2018 
– koncert Christi, 4. advent 23.12.2018 - Rybova mše (3.000Kč) 

• Tříkrálový koncert 6.1.2019 – Blue star, 35.000Kč 
• Městský ples – 19.1.2019 od 20:00hod., objednávka na pronájem sálu odeslána TJ Sokol p. 

Drábovi 
• L. Hejlík – listování 
• Čtení s Wiewegem, náklady 5 000Kč 

• Cestovatelské besedy – Island, Palestina, Jeruzalém – p. Kala, Francie – Z. Havránková 
 

 
           Různé 

• R. 2020 – Ples baráčníků 
• S. Mašatová žádá do programu KUK zařadit vystoupení úvalského divadelního spolku 

OUDIV (listopad 2018) 
• 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 
• E. Chvalkovská informovala o vývoji street art v Úvalech: 

• Dalším objektem k realizaci je velká trafostanice u mostku u objektu čp. 65, náklady 
30.000Kč + DPH práce z toho 10.000Kč materiál, akce proběhne 25. – 28.5.2018, realizovat 
malby bude Jakub Uxa 

• Další pomalovanou trafostanicí by měla být v Maroldově ulici 
 

 
Příští schůzka komise se koná ve středu 18.4.2018 od 18.00hod. zasedací místnosti MěÚ, Pražská 
276 

 
Jednání ukončeno v 19:00 hod. 
 
 
Zapsala:      Předseda :  
J. Tesařová      L. Foučková  
 


