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Komise pro kulturu Rady 

města Úvaly 

   

 

Zápis z řádného jednání  

komise pro kulturu č. 1/2020 

Termín 4 6.1.2020 

Místo  Zasedací místnost MěÚ, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly 

Rozdělovník  M. Rydvalová, L. Foučková, J. Tesařová, V. Pokorný, J. Gebhartová, 

H. Černá, E. Chvalkovská, B. Linková, L. Holubová, S. Mašatová 

(předsedkyně), P. Pavelková, E. Kuncová, P. Arazim, Miloš Pálek, A. 

Stejari,  

 

Přítomní členové 

 

 

Omluveni 

 

Host 

 

  

S. Mašatová, L. Foučková, J. Tesařová, P. Arazim, J. Gebhartová,    

L. Holubová, E. Kuncová, Z. Havránková, P. Pavelková 

 
 

V. Pokorný, E. Chvalkovská, H. Černá, M. Rydvalová, B. Linková,  

M. Pálek, A. Stejari 

 

 

Tajemník/zapisovatel:  J. Tesařová 

   

 

Stav přítomných: 9 

 

 

Program jednání  

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání  

3. Zhodnocení uskutečněných akcí 

4. Městský ples – 18.1.2020 

5. Cestovatelská beseda Čína - p. Kala - 14.2.2020 

6. Beseda, písně - I. Simonová – 21.2.2020 

7. Masopust – 22.2.2020  

8. Happening pamatuj - 8.3.2020  
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9. 
Talkshow The Man Behind Freddie Mercury - Peter Freestone & Milan  Šatník -  

13.3.2020 

10. Cestovatelská beseda Izrael – p. Kala – 20.3.2020 

11. Chorus Carolinus Kladno – Stabat Mater (Pergolesi) - 2.4.2020 

12. Pomlázková – 4.4.2020 

13. Čarodějnice – 30.4.2020 

14. Různé, diskuze 

 

 

Ad 1) Zahájení 

Předsedkyně komise S. Mašatová přivítala přítomné a zahájila jednání.  

 

Ad 2) Schválení programu jednání 

- program schválen bez připomínek 

 

Ad 3) Zhodnocení uskutečněných akcí 

           

Advent 

2. advent -  Musica Dolce Vita - 6.12.2019 

- garant – S. Mašatová 

- na akci se dále zúčastnily L. Holubová, J. Tesařová, Z. Havránková, J. Gebhartová 

- místo konání – DPS 

- začátek akce 18:00 hod. 

- honorář 12 000 Kč, výdajový doklad 

- plně obsazený sál, na dobrovolném vstupném vybráno 2930 Kč 

- umělkyně nabízí na r. 2020 koncert skladeb A. Mozarta 

 

         Rej čertů - 7.12.2019 – akci nepořádala komise pro kulturu 

- koordinaci a pomoc při zajištění S. Mašatová, J. Tesařová 

- akci navštívilo velké množství občanů úvalských i mimo úvalských, odhadovaná 

účast cca 1000 - 1500 

 

3. advent - Vánoční koncert - 14.12.2019 

- garant – L. Foučková 

- a akci se dále zúčastnily L. Holubová, J. Gebhartová, H. Černá, J. Tesařová  

- místo konání – Pětašedesátka 

- začátek akce – 18:00 hod. 

- vstupné 100 Kč 

- honorář 18.000 Kč 

- sólistky ND Stanislava Jirků (mezzosoprán), Lucie Silkenová (soprán), Lenka 

Navrátilová (klavír)  

- vybráno na vstupném 5 700 Kč 

- sál zaplněn, 57 diváků 
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OUDIV - 15.12.2019 – divadelní představení Světáci - akci nepořádá komise pro 

kulturu 

- místo konání hotel Budka 

- začátek akce 18:00 hod. 

- „Oudiváci“ měli plný sál, milé a vtipné představení 

 

4. advent – Rybova mše - 22.12.2019  

– garant V. Pokorný, J. Tesařová 

- místo konání Kostel Zvěstování Páně 

- začátek akce – 18:00 hod. 

- honorář 8.000 Kč 

- na dobrovolném vstupném vybráno 5.769 Kč 

- kostel zcela zaplněn, lidé stáli až u vchodu do kostela 

- J. Tesařová informovala o předání příspěvku ve výši 3.000 Kč panu faráři 

- po skončení akce byl za přítomnosti J. Tesařové panu faráři předán uklizený kostel 

 

            Tříkrálový koncert – Blue Star - 4.1.2020 

- garant L. Foučková 

- dále akci zajišťovaly J. Tesařová, P. Pavelková, J. Gebhartová, Z. Havránková, H. Černá, 

A. Stejari, E. Kuncová 

- místo konání – Pětašedesátka 

- začátek 18:00hod. 

- vstupné 100 Kč, vybráno 8.300 Kč 

        - sál zaplněný 

Byl projednán návrh L. Foučkové tento orchestr pozvat na XXI. Městský ples (leden 2021) 

s tím, že by ples mohl být laděn „prvorepublikově“. Kvalita tohoto tělesa je 

nezpochybnitelná avšak tomu odpovídá i cena, která za vystoupení v rozsahu 2 hodin 

v obsazení 10 hudebníků je 38.000 Kč + DPH, tedy 45.980 Kč vč. DPH. Kompletní orchestr je 

cena ještě vyšší, vystoupení v rozsahu 2 hod. 43.000 + DPH a za každou další započatou 

hodinu 7.000 Kč + DPH + zvučení. 

 

Ad 4) Městský ples 18.1.2020 

- garant – J. Tesařová (organizační zajištění, koordinace), L. Foučková 

- místo konání – Sokolovna Úvaly 

- začátek akce 20:00 hod. 

- vstupné 200 Kč 

- předtančení – slečna Adéla Doležalová s partnerem, 2 vstupy, standard, latina 

program - vytvoření S. Mašatová, J. Tesařová 

- tombola – příprava zahájena, lístky do divadla (5 párů lístků Z. Havránková, ostatní S. 

Mašatová), čaje, kornouty (L. Foučková), knihy (J. Tesařová, Z. Havránková) a ostatní (J. 

Tesařová, a spol.) 

- hlavní cena tomboly v hodnotě 10.000 Kč – voucher – J. Tesařová 
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- šatna zajištěna 

- moderátoři večera - zahájení P. Borecký, dále S. Mašatová 

- u příležitosti pořádání 20. městského plesu je vyrobena nová dekorace – dekorace 

bude vyzkoušena přímo v sokolovně v předstihu dne 10.1.2020 ve 13:30 hod. - G. 

Černá, S. Mašatová, J. Tesařová 

- termín zapůjčení sokolovny a šaten ověřen, smlouva s kapelou uzavřena  

- čísla stolů dle plánku – domečky již zrepasovány (1 ks 200 Kč) 

- předprodej Městská knihovna Úvaly – zahájen, 6.1.2020 zamluveno a prodáno kromě 

2 stolů za hudbou a 10 míst v sále vše  

- sobota 18.1. – výzdoba sálu 8:00 hod. – zajišťují pracovníci TS Úvaly, J. Tesařová, S. 

Mašatová, J. Gebhartová, E. Kuncová, Z. Havránková, H. Černá, L. Foučková, L. 

Holubová, „uvítací“ pralinky, čajové svíčky zajištěny 

- neděle 19.1. – úklid po plese – bezprostředně po ukončení plesu hrubý úklid a 

uzavření sálu S. Mašatová, 

8:00 od. – sundání výzdoby – úklid a odvoz vybavení – TS Úvaly, J. Tesařová, P. Arazim,  

Z. Havránková, J. Gebhartová, H. Černá ? 

- služba u vchodu do sálu zajišťuje H. Černá a P. Klír (Obec baráčnická) 

- tombola – služba, výdej – pracovnice městského úřadu, členky KUK (A. Janurová 

hlídání) 

- sál – losování tomboly, ověření, výdej čísel – J. Tesařová, L. Foučková, M. Šimáňová 

- občerstvení na plese zajistí R. Martinák, Hospoda na dobrým místě – podrobnosti 

budou dohodnuty 9.1.2020 – J. Tesařová, S. Mašatová, L. Foučková 

- koktejlový bar – objedná R. Martinák 

- City light a plakáty vyvěšeny 

 

Příští termín konání plesu 23.1.2021 (alternativa 16.1.20201) – s konečnou platností 

bude rozhodnuto na příštím jednání komise 

 

Ad 5) Cestovatelská beseda Čína - p. Chlum - 14.2.2020 

- garant L. Foučková 

- místo konání – DPS 

- začátek akce 18:00 hod. 

- plakát vyvěsit, upoutávku uveřejnit v Životě Úval v termínu do 13.1.2020 -  nutno 

předat redakční radě – OSPR 

 

Ad 6) Beseda, písně - I. Simonová – 21.2.2020 

- garant – S. Mašatová 

- místo konání DPS 

- začátek akce 18:00 hod. 

- honorář 15.000 Kč 

- plakát – zadat zpracování V. Čejkové (city light) a vyvěsit, upoutávku uveřejnit v Životě 

Úval v termínu do 13.1.2020 -  nutno předat redakční radě – OSPR 

- vstupné 100 Kč 
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Ad 7) Masopust - 22.2.2020 – ve spolupráci s MDDM 

- garant – S. Mašatová 

- místo konání nám. Arnošta z Pardubic 

- začátek akce 14:00 hod.?  

- k tanci a poslechu hraje skupina Maxici 

- honorář 15.000 Kč 

- plakát – zadat zpracování V. Čejkové (city light) a vyvěsit, upoutávku uveřejnit v Životě 

Úval v termínu do 13.1.2020 -  nutno předat redakční radě – OSPR 

 

 

Ad 8) Happening pamatuj - 8.3.2020 

- není možno zajistit ve spolupráci se ZŠ vzhledem k tomu, že končí jarní  prázdniny a 

termín vychází na neděli. Akce zrušena.  

V. Pokorný napíše článek do Života Úval 3/2020 včetně odůvodnění zrušení akce 

Ad 9) Talkshow The Man Behind Freddie Mercury - Peter Freestone & Milan  Šatník -    

13.3.2020 

- garant B. Linková 

- místo konání Pětašedesátka 

- začátek akce 18:00 hod. 

- cena 27.000 Kč vč. DPH 

- plakát – zadat zpracování V. Čejkové (city light) a vyvěsit, upoutávku uveřejnit v Životě 

Úval v termínu nejlépe do 13.1.2020 - nutno předat alespoň upomínku konání akce 

redakční radě, pak do březnového čísla plakát – OSPR 

- dosud není podepsána smlouva, zaslána je, p. Šatník potvrdil termín i místo konání 

akce, ale z důvodu hospitalizace zatím neposlat podepsanou smlouvu. Komunikuje 

s ním B. Linková 

 

Ad 10) Cestovatelská beseda Izrael – p. Kala – 27.3.2020 

 

Ad 11) Chorus Carolinus Kladno – Stabat Mater (Pergolesi) - 2.4.2020  

- garant P. Arazim 

- místo konání Pětašedesátka 

- cena 20.000 Kč 

- vstupné 100 Kč 

 

Ad 12) Pomlázková – 4.4.2020 

- garant H. Černá 

- místo konání DPS 

 

Ad 13) Čarodějnice – 30.4.2020 
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- ve spolupráci s MDDM 

- garant J. Tesařová (koordinace, organizační a materiálové zajištění, spolupráce 

s MDDM), S. Mašatová - večer pro dospělé 

- místo konání hřiště pod kostelem (získat souhlas vlastníka – J. Tesařová) 

- začátek akce  

 

Ad 14) Různé, diskuze 

 E. Kuncová navrhuje pořad Minulost a přítomnost šlechtických rodů – přednáška o modré 

krvi, hrabě Kinský – zatím nerealizováno, dále nabízí francouzské šansony 

 Z. Havránková – beseda cestovatelská o Iráku (p. Tomíšková) – jaro 2021 

 Dana Marten – výstava obrazů – akvarely v termínu přelom srpen/září 2020, doba trvání 1 

týden 

 S. Mašatová – nabídka beseda Z. Troška – září/říjen 2020 (35.000 Kč) 

 L. Foučková – kapela String Ladies – 3. advent 2020, cena 15.000 Kč a zvukař 

 J. Tesařová informuje o nabídce J. Horové – vystoupení skupiny Haleluja Band, uvažovaný 

termín 4.12.2020 (skotské balady) 

 J. Tesařová informovala o pozastavení akce úpravy prostor pro účinkující v Pětašedesátce 

– probourání do místnosti sousední budovy (po zvážení efektu ze získaných prostor) 

 L. Foučková – Podlipanské hudební slavnosti, diskuze 

   J. Tesařová – J. Hanzlík (21.000 Kč) 

   J. Tesařová informovala o zaslané nabídce P. Boreckého na fotografa akcí Jiří Taši 

Vondráček, mob. 776 122 332 

 

 

Příští schůzka komise 10.2.2020 od 17:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ 

Jednání ukončeno v 20:00 hod. 

 

 

 

Zapsala:      Předseda:  

J. Tesařová      S. Mašatová 

 

 


