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Komise pro kulturu Rady 

města Úvaly 

   

 

                         Zápis z řádného jednání  

                         komise pro kulturu č. 1/2021 

Termín 4 21.6.2021 

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, M. Pálek, A. Stejari,  

 

Přítomní členové 

 

Omluveni 

 

Host 

 

  

S. Mašatová, J. Tesařová, H. Černá, J. Gebhartová,  

Z. Havránková, E. Kuncová,  
 

L. Holubová, E. Chvalkovská, B. Linková, M. Rydvalová, M. Pálek, 

L. Foučková, P. Arazim, P. Pavelková, V. Pokorný, A. Stejari 

 
 

 

Tajemník  J. Tesařová 

   

 

Stav přítomných: 6 

 

 

Program jednání  

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání  

3. Zhodnocení akcí 

4. Pořádání kulturních akcí v 1. a 2. pololetí 2021 

5. Středočeský pěvecký sbor, z.s. 20.6.2021 

6. Výstava obrazů – David Fuxa 26. – 30.6.2021  

7. Letní kino 2.7. – 31.8.2021 

8. Výstava děl P. Gilberta 27.8. – 8.9.2021 

8. Vernisáž – výstava fotografií „Úvalští školáci“ 18.9.2021 fotografky Jitky Walterové 

10. Václavská 18.9.2021 
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11. Václavská 18.9.2021  

12. Michael Kocáb – beseda 15.10.2021 ? 

13. Petr Freestone 22.10.2021 ? 

14. Musica Dolce vita – koncert Mozartovo tajemství ? 

15. Rozsvícení vánočního stromu 27.11.2021 – 1. advent 

16. Připravované akce 

17. Různé, diskuze 

 

Ad 1) Zahájení 

Předsedkyně komise S. Mašatová přivítala přítomné a zahájila jednání. J. Tesařová všem 

sdělila, že od září ze zdravotních důvodů bude Lenka Foučková pracovat na ZŠ mimo Úvaly,  

a proto musí svoji činnost v komisi ukončit. L. Foučková zkontaktuje svou nástupkyni, která 

převezme členství v komisi pro kulturu, aby byla zachována kontinuita se ZŠ. 

 

Text usnesení č.1/2021 Výsledek hlasování 

Členové komise pro kulturu RM berou na vědomí informaci o 

rezignaci na členství v komisi Lenky Foučkové ze zdravotních 

důvodů 

usnesení nebylo přijato 

pro nedostatečný počet 

přítomných členů – 

komise nebyla 

usnášeníschopná 

Pro 6 

 Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

Ad 2) Schválení programu jednání 

           program schválen bez připomínek 

           

Ad 3) Zhodnocení akcí: 

          Vzhledem k pandemické nepříznivé situaci nebyly realizovány v období leden – květen 2021 

 

Ad 4) Pořádání kulturních akcí v 1. a 2. pololetí 2021  

           v souvislosti s pandemií Covid-19 je možné, že některé akce budou z důvodu omezení 

zrušeny 

 

Ad 5) Středočeský pěvecký sbor, z.s. 20.6.2021 

          Program dílo Bohuslava Martinů – České madrigaly, lidové písně a spirituály 

 garant akce: Stanislav Mistr - sbormistr  

 místo konání akce zahrada Základní školy Úvaly 

 začátek akce 17:17 hod. 

 akci dále zajišťují Stanislav Mistr – sbormistr, TS Úvaly  

 vstupné dobrovolné 

 zajištění propagace, vyvěšení plakátů a tisk OSPR 
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Ad 6)  Výstava obrazů - David Fuxa 26. – 30.6.2021 

 garant J. Tesařová 

 místo konání akce Pětašedesátka 

 bez vstupného 

 zahájení vernisáže od 17:00 hod. 

 

   Ad 7) Letní kino 

 garant J. Tesařová 

 místo konání – hřiště pod sokolovnou (dohoda s p. Drábem i s p. Skřivanem – zajistí  

J. Tesařová 

 J. Tesařová seznámila přítomné s tím, že starosta města na základě jednání s panem 

Jakubem Kováčem, který nabídl městu Úvaly produkci letního kina, souhlasil s tím, aby 

promítání letního kina probíhalo vždy čtvrtek, pátek, sobotu od 22:00 hod. s tím, že čtvrtky 

bude dotované vstupné 50 Kč (město bude dotovat zbývající částku nákladů spojených 

s promítáním filmů, která nebude vybrána za vstupné). Pátky a soboty budou promítány 

premiérové filmy  - vstupné určuje p. Kováč a tyto dva dny jsou plně v jeho režii (cca 130 Kč). 

 zahájení promítání bude 2.7.2021, ukončení 31.8.2021 

 distribuce plakátů a propagace na elektronických informačních deskách na webu města a 

facebooku zajistí J. Tesařová (program kina v příloze) 

 objednání kontejneru na lavice a promítačku zajistí OSPR, wc ToiToi zajistí OID 

 

Ad 8) Výstava děl P. Gilberta –27.8. – 8.9.2021 

 garant Z. Havránková a J. Boubín 

 místo konání Pětašedesátka 

 27.8. – vernisáž 

 Z. Havránková osloví členy komise s žádostí o pomoc a zašle požadavky na zajištění akce 

 pozvánky distribuovány, v ŽÚ uveřejněna upoutávka 

 fotodokumentaci z akce zajistí Jiří Taschi Vondráček 

 zajištění propagace, vyvěšení a tisk citylight – Tes, OSPR 

 

Ad 9) Vernisáž – výstava fotografií „Úvalští školáci“ 18.9.2021 fotografky Jitky Walterové 

 garant S. Mašatová 

 místo konání u hotelu Budka, Jiráskova ulice 

 instalace fotografií na zdi pod hotelem, s majitelem nemovitosti akce dohodnuta, souhlasí 

 zahájení sobota 18.9.2021 od 16:00 hod. 

 program: vernisáž, vystoupení úvalských kapel, stánky s dílnou – v této souvislosti žádá  

    zapůjčení 3 ks stanů 

 jmenovaná požádala o příspěvek na akci, RM odsouhlasen příspěvek ve výši 10 000 Kč 

 

Ad 10)  Václavská 18.9.2021 

 garant H. Černá 

 místo konání akce – DPS od 14:00 hod. 

 akci dále zajišťují ……. 
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 k tanci a poslechu - kapela A je to, kapelník Bohumil Lhoták 

 dobrovolné vstupné  

 

Ad 11) Den seniorů, 1.10.2021 ? – účinkující Josef Zíma – beseda  

 garant J. Tesařová, S. Mašatová 

 akci zajišťují dále… 

 místo konání DPS 

 S. Mašatová prověří možný termín konání akce 

 

Ad 12) Michael Kocáb – beseda 15.10.2021? 

 garant akce Z. Havránková - prověří možnost výše uvedeného termínu akce 

 akci zajišťují dále….. 

 místo konání Pětašedesátka 

 začátek akce 18:00 hod. 

 honorář – příjmový doklad 4 000 Kč ? 

 fotodokumentaci z akce zajistí Jiří Taschi Vondráček 

 zajištění propagace, vyvěšení a tisk citylight – Tes, OSPR 

 

Ad 13)  Peter Freestone - 22.10.2021? 

       osobni asistent Freddie Mercuryho 

 na život s kapelou Queen a jejím legendárním frontmanem Freddy Mercurym zavzpomíná 

Peter Freestone. Vyprávění doplní herec a producent Milan Šatník. 

 garant B. Linková -  prověří možnost výše uvedeného termínu akce, S. Mašatová, J. Tesařová 

 místo konání Pětašedesátka 

 začátek akce 18:00 hod. 

 fotodokumentaci z akce zajistí Jiří Taschi Vondráček 

 zajištění propagace, vyvěšení a tisk citylight – Tes, OSPR 

 

Ad 14) Musica Dolce vita – koncert Mozartovo tajemství ??? 

 garant akce …. 

 místo konání akce sál DPS 

 začátek akce 18:00 hod. 

 akci dále zajišťují ……. 

 honorář 12 000 Kč ? 

 zajištění propagace, vyvěšení a tisk citylight – Tes,  OSPR 

 květiny pro účinkující – J. Tesařová 

 

Ad 15) Rozsvícení vánočního stromu 27.11.2021 – 1. advent 

 garant akce S. Mašatová, J. Tesařová 

 místo konání akce nám. Arnošta z Pardubic 

 zahájení akce 14:00 hod. 

 zahájení příprav, zajištění stánků, kontaktování prodejců  

https://www.osobnosti.cz/peter-freestone.php
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 členové kulturní komise navrhli místo věcných darů do tomboly městského plesu vybírat 500 

Kč za umístění stánku + vratnou zálohu za vybavení stánku.  

 

Ad 16) Připravované akce 

 

- Koncert sólisté Národního divadla 3.12.2021 – 2. advent ? 

- Kapela String Ladies 10.12.2021  - 3. advent ? 

- Anglické balady – pěvecký sbor Haleluja Band 18.12.2021 – 4. advent ? 

- Rybova mše 19.12.2021 

- Tříkrálový koncert  9.1.2022 ? 

- Městský ples 22.1.2022 

 kapela Blue star 30. až 40. léta, objednávka realizována, termín potvrzen 

 

J. Tesařová informovala přítomné o doručeném emailu pí Pavly Pavlíčkové Kovaříkové, která je 

autorkou knihy, která je určené dětem a její vydání je připravováno na letošní rok. Nabízí městu 

sponzorskou spolupráci, kdy uvedení loga města v knize je možné od částky 3000 Kč. Je vděčná za 

jakýkoliv příspěvek anebo zakoupení většího počtu knih v předprodejové kampani s množstevní 

slevou. Členové komise vyjádřili svůj názor, kdy nedoporučují finanční příspěvek, ale předání 

informace ZŠ a Městské knihovně Úvaly k případnému dalšímu využití. 

Text usnesení č.2/2021 Výsledek hlasování 

Členové komise pro kulturu RM nedoporučují finančně 

sponzorovat vydání knihy Mucošci autorky Pavly Pavlíčkové 

Kovaříkové. 

Sponzorskou spolupráci doporučují na úrovni propagace – 

předání informace základní škole a Městské knihovně Úvaly 

k dalšímu využití. 

usnesení nebylo přijato 

pro nedostatečný počet 

přítomných členů – 

komise nebyla 

usnášeníschopná 

Pro 6 

 Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

Příští schůzka komise 13.9.2021 od 17:00 hod. 

Jednání ukončeno v 18:30 hod. 

 

 

Zapsala:      Předseda:  

J. Tesařová      S. Mašatová 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Akce 2021 

2. Kniha Pavly Pavlíčkové Kovaříkové 



den čas název akce zodpovědná osoba zvukař příspěvek města/vstupné místo 

23. 12. - 3. 1. vánoční prázdniny - škola

29.01.2021 polopletní prázd.
8. - 14. 3. 2021 jarní prázdniny

1. 4. velikonoční prázdniny

2.4. Velký pátek

5. 4. Velikonoční pondělí

1. 5. 2021 (sobota) svátek práce

8. 5. 2021 (sobota) Den vítězství

1. 7. - 31. 8. 2021 letní prázdn.

posvícení

28. 9. 2021 (úterý) česká státnost

28. 10. 2021 (neděle) vznik státu

17. 11. 2021 (středa) svoboda  a demokracie

20.06.2021 pěvecký koncert Středočeský pěvecký sbor, z.s. Stanislav Mistr - sbormistr 3 000 Kč zahrada ZŚ Úvaly

26.6. - 30.6.2021 Výstava obrazů David Fuxa J. Tesařová, David Fuxa bez vstupného Pětašedesátka

2.7. - 31.8.2021 čt, pá, so 22:00 Letní kino Kováč Jakub, příprava J. Tsařová 50 - čt, 130 - pá, so hřiště pod sokolovnou

Letní kino Kováč Jakub

Letní kino Kováč Jakub

Letní kino Kováč Jakub

Letní kino Kováč Jakub

Letní kino Kováč Jakub

27.8. - 8.9.2021 výstava - P. Gilbert Z. Havránková P. Ryšánek 2000 Kč / dobrovolné vstupné Pětašedesátka

18.09.2021

Vernisáž - výstava fotografií fotografky\ Jitky 

Wlaterové "Úvalští školáci" S. Mašatová ? 1 000 Kč U hotelu Budka

18.09.2021 so 14:00 Václavská - A je to H.Černá 2 000 DPS

01.10.2021 ? Den seniorů - Josef Zíma - beseda, zpěv S. Mašatová, J. Tesařová ?? DPS

15.10.2021 ? Michael Kocáb - beseda Z. Havránková ?? Pětašedesátka

22.10.2021 ? Peter |Freestone B. Linková, S, Mašatová, J. Tesařová ?? Pětašedesátka

Musica Dolce Vita??

27.11.2021 So 14.00 1. advent - Rozsvěcení stromu náměstí

3. 12. ? Pá 18.00 2. advent  - koncert solisté ND ?

10. 12. ? Pá 18.00 3. advent - kapela String Ladies ?

17.12.? Pá 4.advent - Haleluja band ?

19. 12. Ne 18.00 4. advent - Rybova mše V. Pokorný 8000 ? kostel

Svátky + prázdniny  2021
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