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Komise pro kulturu Rady města 
Úvaly 

 

Zápis z řádného jednání  

komise pro kulturu č. 8/2016 
Termín  15.6.2016 

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, H. Černá, P. 
Konůpková, 

Omluveni 

 
Host                           : 

: 

 

      

H. Novosadová, L. Holubová, J. Gebhartová, S. Mašatová, E. 
Chvalkovská, D. Váňová 
 

Tajemník  : J. Tesařová 

   

 

 

Stav přítomných: 10 
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Pod Jižním křížem – beseda o Argentině, Petra Tvrdíková - 17.6.2016 
4. Recitál Radka Fišarová – 22.6.2016 
5. Výstava kronik – 2.9. – 11.9.2016 v DPS 
6. Výstava obrazy Fr. Kollman – 8.9. – 29.9.2016 v čp. 65 

7.  
Divadelní představení, muzikál Touha jménem Einodis Langerová – Kubišová, letní 
scéna divadla Ungelt, V rytmu swingu buší srdce mé – Národní divadlo 

8. Pronájem piana 
9. Ples – předtančení, organizace 
10. Označení čp. 65 
11. Různé, diskuze, závěr 
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Ad 1) Zahájení 
Předsedkyně KuK zahájila jednání, přivítala přítomné a seznámila přítomné s programem 
dnešního jednání 
 
Ad 2) Schválení programu jednání 

• program schválen bez připomínek 
 
Ad 3)  Pod Jižním křížem – beseda o Argentině, Petra Tvrdíková - 17.6.2016 od 
19.00hod. 

• garant – Z. Havránková 
• místo konání DPS, sál otevřít v 17.30 hod. 
• vstupné dobrovolné 

• bude již nainstalován nový projektor a plátno, instalovat bude odborná firma, 
zaškolena k obsluze je V. Rytířová – proškolí A. Janurovou a J. Karlina 

• květinu a občerstvení – Z. Havránková, je třeba zajistit dostatek sklenek, talířků, 
šálků a lžiček, min. počet 60 ks, v rámci besedy bude připravován nápoj 

• připravit 2 panely do sálu 

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

Ad 4)  Recitál Radka Fišarová – 22.6.2016 v 19.00hod.(nový termín) 
• garant J. Bárta 
• místo konání - čp. 65, otevření sálu v 17.30 hod. 
• honorář 12 000,-Kč (na fakturu – již zaplaceno) 

• ozvučení P. Ryšánek, výdajový doklad na 2.000,-Kč – platba v hotovosti 
• cena vstupenky 80,- Kč, lístky – doprodej dodat do čp. 65 (odbor správní), 

vyzvednutí neprodaných lístků – J. Tesařová, doprodej bude na místě (odbor 
správní 

• občerstvení, káva, čaj, květina, větráky do sálu, kontrola smontování podia (aby 
nevrzalo) - J. Tesařová, Z. Havránková upeče 

• scéna – A. Janurová 
• pamětní kniha – odbor správní 

• zajištění akce – J. Tesařová, V. Procházka, Z. Havránková, L. Holubová, L.  
Foučková 
 

Ad 5) Výstava kronik – 2.9. – 11.9.2016 v DPS 
• garant – Z. Havránková, V. Procházka 
• místo konání – sál DPS 

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

znění stáhnout z ŽÚ 7-8/2016, na 2. straně pozvánky budou témata, která budou 
na výstavě promítána (osobnosti, paměti Úval), členům komise J. Tesařová 
rozešle štítky adres k aktualizaci 

• do sálu DPS třeba zajistit televizi na promítání 
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• plakát na akci vyrobí A. Janurová 
• účast R. Kolka 

• účinkující Mgr. Oxana Šťastná + student - hudební doprovod (květiny) 
• je třeba harmonogram prohlídek pro školy a prohlídky seniorům 

• doprovod přednáškou zajistí V. Pokorný 
• do 23.6.2016 J. Hamouzová zajistí písemné potvrzení závazného příslibu 

zapůjčení 10 výstavních vitrín na termín konání výstavy (Výstavnictví p. Petrák, 
ul. 5. května) 

• A. Janurová připomíná potřebu nahlédnout do kronik – zajistí V. Pokorný 
• 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. 

Ad 6) Výstava obrazy Fr. Kollman – 8.9. – 29.9.2016 v čp. 65 
• místo konání sál v čp. 65 
• nutno uveřejnit plakát do prázdninového ŽÚ (J. Tesařová), návrh plakátu 

předložen členům komise – podoba byla schválena p. Kollmanem 
• náklady na akci do 8000,- Kč  
• honorář 0,- Kč 
• prověřit umístění výstavních lišt po obvodu sálu 
• cca 5 stojanů na obrazy + bílé panely 
• účinkující I. Mládek, úvodní slovo (Banjo Band), I. Budweiserová, R. Tesařík, T. 

Juřička, hudební doprovod Jazz s.r.o. Zdeňka Korbela 
 
Ad 7) Divadelní představení, muzikál Touha jménem Einodis, Langerová – Kubišová, 

letní scéna divadla Ungelt, V rytmu swingu buší srdce mé – Národní divadlo 
• L. Foučková informuje o zajištění 2 kulturních představení, a to 20 lístků na 

muzikál Touha jménem Einodis, účinkující A. Langerová a M. Kubišová – letní 
scéna divadla Ungelt – 25.8.2016, dále pak o zakoupení vstupenek na představení 
V rytmu swingu buší srdce mé do Národního divadla – 30.10.2016. 

Ad 8)  Pronájem piana 
• Z. Havránková informuje o možnostech zapůjčení klavíru nebo pianina. O 

zapůjčení lze uvažovat až po ukončení stavebních úprav v čp. 65. Hudební fond 
nemá momentálně k dispozici křídlo, pouze pianino. Cena zapůjčení pianina je 
spočítána, že nejlépe je zapůjčení mim. na ½ roku, tj. 13.000,-Kč nebo na celý rok 
– 16.000,-Kč. Bylo by vhodné řešit již před vánočnímu svátky v závěru letošního 
roku. Je nutno prostudovat podmínky ručení ve smlouvě – právník města – správní 
odbor. 
Poté členové komise diskutovali, jaké bude frekvence využití zapůjčeného 
hudebního nástroje. 

 
Ad 9)  Ples – předtančení, organizace 
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• L. Foučková seznámila přítomné s nabídkou alternativy stávajícího předtančení, 
jejíž cena je mírně vyšší než stávající. Členové komise po krátké diskuzi 
odsouhlasili vystoupené předtančení Kamily Kratochvílové a Natanaela Měcháčka 
- 4.000,- Kč – 2 vstupy.  

  
Ad 10)  Označení čp. 65 

• J. Tesařová předložila přítomným zpracovaný návrh označení čp. 65 spol. A.L.T. 
architekti s.r.o., která zpracovávala i návrh projektu. K návrhu vznikla diskuze, 
jejíž závěrem bylo přijaté usnesení, kterým členové komise doporučují 
zpracovatele návrhu požádat o zapracování číslice 65 do návrhu, případně 
navrhnout ještě jinou barevnou variantu. 
 

Text usnesení 9/2016  Výsledek hlasování 
Členové komise pro kulturu RM Úvaly doporučují požádat 
zpracovatele návrhu o zapracování číslice 65 do návrhu, 
případně navrhnout ještě jinou variantu označení budovy 

Usnesení bylo přijato 

Pro 10 
 Proti 0 

Zdržel se 0 
 

 
Ad 11) Diskuze, různé, závěr 

• V. Procházka informuje o změně termínu konání výstavy O. Hamery. Vzhledem 
k technickým problémům spojeným s přístupem k čp. 65 v době rekonstrukce 
Riegerově ul. – úplná uzávěrka pro dopravu, ztížený přístup pro pěší, je plánována 
výstava na březen – duben 2017. Výstava se bude konat v čp. 65, použity budou bílé 
panely a nutno zajistit zapůjčení 4 vitrín (Výstavnictví p. Petráň, ul. 5. května). 
Současně je třeba v tomto období přesunout aktivity z čp. 65 do sálu DPS. Konkrétní 
termín výstavy bude ještě s p. Hamerou upřesněn nejpozději však do doby tvorby 
harmonogramu kulturních akcí na r. 2017. Doporučovaný honorář, který by pokryl 
alespoň náklady spojené s výstavou, je 4.000,- Kč. 

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

• A. Janurová napíše soubor článků do ŽÚ, který bude obsahovat informace o akcích 
konaných v prázdninových měsících 

• L. Foučková navrhuje, aby plánované akce byly administrovány v tabulkách, které by 
bylo možno doplňovat průběžně. M. Rydvalová požádána o spolupráci na tzv. živých 
tabulkách v excelu. 

• J. Tesařová informuje o komisním prodeji publikace Klepec – vrch na Kolínsku 

• J. Tesařová informovala o přijatém usnesení RM, kterým RM rozhodla, že akce 
Rozsvícení vánočního stromu se bude konat vždy 1. adventní neděli. 

• L. Foučková navrhuje posunout začátky jednání KuK na 17.00hod., členové komise 
odsouhlasili začátky jednání KuK na 17.30hod. s tím, že B. Hlaváčková bude 
pravděpodobně přijíždět o něco později. 
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• J. Tesařová informovala o přijatém usnesení RM týkající se podmínek půjčování 
podia, v ceně zapůjčení je zahrnuta mzda pracovníků TS v čase stavění a bourání 
podia a amortizace půjčovaného zařízení. 
3.000,- paušál za zapůjčení, všední den - 3.485,- Kč stavění, 3.485,- Kč bourání; 
víkend – 6.534,- Kč stavění a 6.534,-Kč bourání. Bez TS podium nepůjčujeme. 

• Z. Havránková předložila seznam autorů – spisovatelů pro uvažované autorské čtení. 
Členové komise měli možnost označit dle svého výběru autory, kteří budou osloveni. 

• V. Pokorný poděkoval za přípravu a zajištění akce koncertu Christi, dále požádal o 
zajištění prostoru úvalského kostela, kde se bude konat Rybova mše vánoční, na 
termín 18.12.2016 L. Foučkovou 

• L. Foučková informuje o výstavě v ZŠ na téma Karel IV.,V. Procházka přijde 
zdokumentovat. Dále poděkovala V. Procházkovi za zajištění fotodokumentace. 
 
 

Příští komise se koná 17.8.2016 od 17.30hod. 

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


