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Komise pro kulturu Rady 

města Úvaly 

 

 

Zápis z řádného jednání  

komise pro kulturu č. 8/2019 

Termín 4 2.12.2019 

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, J. Gebhartová, A. Stejari,  L. 

Holubová, E. Kuncová, Z. Havránková, B. Linková, M. Pálek,  P. 

Pavelková, 

 
 

V. Pokorný, E. Chvalkovská, P. Arazim, H. Černá, M. Rydvalová,   

 

 

Tajemník/zapisovatel:  J. Tesařová 

   

 

Stav přítomných: 11 

 

 

Program jednání  

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání  

3. Zhodnocení uskutečněných akcí 

4. Advent 2019 

5. Tříkrálový koncert – Blue Star – 4.1.2019 

6. Městský ples – 18.1.2020 

7. Cestovatelská beseda Island - p. Kala - 15.2.2020  
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8. Masopust – 22.2.2020  

9. Happening pamatuj - 8.3.2020 

10. Beseda o AIDS – Peter Freestone - 13.3.2020 

11. Cestovatelská beseda Izrael – p. Kala – 20.3.2020 

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

13. Pomlázková – 4.4.2020 

14. Čarodějnice – 30.4.2020 

15. 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 

          17. LISTOPAD 1989 -  Oslavy 30 let svobody 10.11. – 17.11.2019 – koordinace J. Tesařová 

Výstava – konečně svoboda – 10.11. – 17.11.2019 

- zajistila Městská knihovna Úvaly – garant K. Werkman 

- místo konání Pětašedesátka 

- vydáno zvláštní číslo Života Úval – již rozneseno do všech domácností v Úvalech 

- velmi kladně hodnocena jak výstava, tak i doprovodný program – vernisáž i další 

program jednotlivých večerů. Velmi dobrá spolupráce se ZŠ – výstavu navštívily děti 

ZŠ se svými pedagogy, účastnily se se zájmem připravených her. Taktéž zvláštní číslo 

Života Úval bylo velice vydařené 

Vzpomínkový večer s účastníky, aktéry událostí listopadu 1989 - 15.11.2019  

- zajišťuje letopisecká komise 

  - garant Z. Havránková 

       - místo konání Pětašedesátka 

- velká účast, pamětníci i ostatní občané, různé věkové složení. Program večera všechny 

zaujal, diskuze mezi občany i přednášejícím velmi zajímavá 

     Koncert svobody - 16.11.2019 

- garant S. Mašatová, J. Tesařová 

- místo konání nám. Arnošta z Pardubic 

- velká účast občanů všech věkových skupin, koncert vydařený, výborně hodnocená i 

kapela Mefisto. Vystoupení členů spolku OUDIV v dobových kostýmech i průvod dětí 

od MDDM s transparenty - výborné 

       

                 Advent 2019 

1. advent – rozsvícení vánočního stromu - 30.11.2019  

- garant S. Mašatová, L. Foučková, M. Rydvalová, J. Tesařová (koordinace akce) 

- místo konání náměstí Arnošta z Pardubic 
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- Ježíškův stan – kladně hodnoceny kostýmy, zejména anděla. Pro příští advent oddělit 

stanoviště vydávání obálek a papírů a umístění schránky na dopisy 

- program na pódiu velmi pestrý (pro příští rok i A. Stejari vystoupení s dětmi) 

 

Ad 4) Advent 

2. advent -  Musica Dolce Vita - 6.12.2019 

- garant – S. Mašatová 

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

- místo konání – DPS 

- začátek akce 18:00 hod. 

- honorář 12 000 Kč, výdajový doklad 

- malé občerstvení, květiny pro účinkující (OSPR) 

         Rej čertů - 7.12.2019 – akci nepořádá komise pro kulturu 

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

 

3. advent - Vánoční koncert - 14.12.2019 

- garant – L. Foučková 

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

- místo konání – Pětašedesátka 

- začátek akce – 18:00 hod. 

- vstupné 100 Kč 

- příjmový doklad honorář  18000 Kč 

- občerstvení, drobné pohoštění, květina - OSPR 

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

Navrátilová (klavír,) z programu výběr L. Janáček - Moravská lidová poezie, A. Dvořák – 

Cigánské melodie, W.A.Mozart – Kouzelná flétna, G. Verdi – Traviata, G. Bizet – 

Carmen, B. Smetana – Tajemství vánoční, A.M. z Otradovic – Vánoční písně, P.A.Adeste 

– Fideles 

- na tuto akci vyvěsit city light – zajistí OSPR 

OUDIV - 15.12.2019 – divadelní představení Světáci - akci nepořádá komise pro kulturu 

- místo konání hotel Budka 

- začátek akce 18:00 hod. 

 

4. advent – Rybova mše - 22.12.2019  

– garant V. Pokorný, J. Tesařová 

- místo konání Kostel Zvěstování Páně 

- začátek akce – 18:00 hod. 

- příjmový doklad - honorář 8.000 Kč 

- byla podána žádost města o využití Kostela Zvěstování Páně faráři – byly projednány 

podmínky zejména s ohledem na zakázané přemisťování zařizovacích předmětů (p. 

Novák) 

- žádosti bylo vyhověno 

- připravit 20 židlí do „domečku“ družiny ZŠ v pátek 20.12.2019 (OSPR – TS) 



                    8/2019 

 4                                                     
 
 

- květiny, pohoštění (J. Tesařová) 

 

Ad 5) Tříkrálový koncert – Blue Star - 4.1.2020 

- garant L. Foučková 

- dále akci zajišťují J. Tesařová… 

- místo konání – Pětašedesátka 

- začátek 18:00hod. 

- vstupné 100 Kč 

- smlouva uzavřena 

 

Ad 6) Městský ples 18.1.2020 

- garant – J. Tesařová, L. Foučková 

- místo konání – Sokolovna 

- 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, zahájení z rozpočtu 2020, 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.) 

- šatna zajištěna 

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

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

vyzkoušet dekoraci přímo v sokolovně v předstihu dne konání plesu - G. Černá, S. 

Mašatová, J. Tesařová 

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

- čísla stolů dle plánku – domečky zrepasované 

- předprodej Městská knihovna Úvaly – zahájení 

 

    Ad 7) Cestovatelská beseda Čína - p. Chlum - 14.2.2020 

- garant L. Foučková 

- místo konání – DPS 

- začátek akce 18:00 hod. 

    

    Ad 8) Masopust - 22.2.2020 

 

    Ad 9) Happening pamatuj - 8.3.2020 

- garant V. Pokorný, L. Foučková 

- místo konání – před ZŠ 

- začátek akce 14:30 hod. 

- L. Foučková - není možno zajistit ve spolupráci se ZŠ, vzhledem k tomu, že končí jarní  

prázdniny a termín vychází na neděli. Nutno stanovit náhradní termín. 
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     AD 10) Talkshow The Man Behind Freddie Mercury - Peter Freestone & Milan  Šatník - 

13.3.2020 

- garant B. Linková 

- místo konání Pětašedesátka 

- začátek akce  

- cena 27.000 Kč vč. DPH 

 

Ad 11) Cestovatelská beseda Izrael – p. Kala – 20.3.2020 

 

Ad 12) Chorus Carolinus Kladno – Stabat Mater (Pergolesi) - 2.4.2020  

- garant P. Arazim 

- místo konání Pětašedesátka 

- cena 20.000 Kč 

 

     Ad 13) Pomlázková – 4.4.2020 

- garant H. Černá 

- místo konání DPS 

 

     Ad 14) Čarodějnice – 30.4.2020 

- ve spolupráci s MDDM 

- garant J. Tesařová, večer pro dospělé – S. Mašatová, B. Linková 

- místo konání hřiště 

- začátek akce  

 

Ad 15) Různé, diskuze 

 J. Tesařové informuje -  pí Eva Chvalkovská by ráda dále zůstala členkou kulturní komise 

s tím, že z důvodu časové zaneprázdněnosti by byla členkou, která by pokud by se 

projednával dlouhodobější program či problematika street artu, tak by se jednání komise 

zúčastnila, jinak bude k dispozici externě – všichni přítomní členové komise souhlasili 

 diskuze nad návrhy jaro 2020  

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

krvi, hrabě Kinský 

 Z. Havránková – beseda cestovatelská o Iráku (p. Tomíšková), dále pí Dana Marten – 

výstava obrazů - akvarely 

 S. Mašatová – nabídka Večer s Ivetou Simonovou (písně, beseda), beseda Z. Troška – 

září/říjen 2020 (35000 Kč) 

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

 

 Členové komise – Z. Havránková informovala o úpravě prostor pro účinkující 

v Pětašedesátce, Bude to místnost bez hygienického zázemí, probourání do vedlejšího 

objektu města. Členové komise v diskuzi konstatovali, že WC a umyvadlo je u prostoru 

k tomuto účelu. J. Tesařovou bylo předneseno na poradě vedení, vedoucím odboru 

investic a dopravy P. Maturou bylo konstatováno, že zde nejsou vedeny odpady, bylo by 

nákladné a problematické zde sociální zařízení vybudovat. 
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 L. Foučková – Podlipanské hudební slavnosti, diskuze 

 J. Tesařová – J. Hanzlík (21000 Kč) 

 

email: Barbora Linková – barboralinkova@gmail.com 

 

  L. Foučková – žádá o zaslání fotografií z koncertu J. Hutky (poslat J. Tesařové i do fotek 

upload) 

  Z.Havránková informovala, že je připravena fotografie z koncertu J.Hutky (autor 

A.Janurová) a další starší fotografie (Stivín Schmitzer – autor V.Procházka) a požádala, zda 

by mohly být umístěny v Pětašedesátce. L. Foučková  osloví paní Brůhovou, aby zajistila. 

Pokud  nebude mít paní Brůhová čas, přijme kulturní komise nabídku paní Janurové, která 

je ochotna toto zajistit. 

 L. Foučková požádá paní Brůhovou o focení koncertu 14.12.2019 a Rybovy mše 

22.12.2019 

 

 

Příští schůzka komise 6.1.2020 od 17:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ 

Jednání ukončeno v 19:00 hod. 

 

 

 

Zapsala:      Předseda:  

J. Tesařová      S. Mašatová 

 

 

mailto:barboralinkova@gmail.com

