Zápis ze zasedání komise kultury č. 7 /2018 dne 3. 10. 2018 konaného od 15:30
hodin v Uhříněveském muzeu
Přítomni: Mgr. Jitka Rothová, Vlasta Čepičková, Mgr. Kateřina Kaňoková, Ing. Michal Klich, Mgr.
Veronika Špalková - Kuželová, Petra Vaňková, Pavel Veverka, Jaroslava Kunešová
Omluveni: Milan Coller, Jitka Šubertová, Pavel Pirkl,
Kulturní komise se věnovala závěrečnému doladění programu k oslavám „100 výročí vzniku
Československa“
1. Mgr. Rothová seznámila komisi s nabídkou Divadla U22 - 4 filmy, které lze promítat 28. 10.
2018 odpoledne, komise se usnesla, že by bylo tematicky na místě promítat dokumentární film
„TGM osvoboditel“ a druhý hraný film „Hovory s TGM „.
2. Pan Veverka připomněl nutnost dojednat s panem starostou vyklizení prostoru pivovaru, kde
oslavy proběhnou, zde bude instalován a v 19:30 hodin odpálen ohňostroj.
3. Umístění podia bylo upřesněno, zvukař zajištěn.
4. Soubor Karpaty potvrdil účast, technicky zajištěno.
5. TGM přijede.
6. Objednán zábor ulice od 12 – do 21hodin.
7. Po ulici bude dále chodit a hrát flašinetář.
8. Pěvecký sbor Coro piccolo vystoupí v původním čase.
9. Stánky s občerstvením dodá pan Beck, bude se jednat o nealko, svařák, medovina, jídlo –
klobása
10. Stánky budou zdobit členové komise organsou, kterou je nutno zakoupit.
11. Historický automobil je již objednán.
12. Zatím není dořešen moderátor celého odpoledne.
13. Pro děti bude připraven program prof. bavičů firma Baby Offis ještě není vyčíslena. Fin. nabídka
bude zaslána.
14. Pan Svěcený potvrdil koncert od 14hod. v kostele
15. Finální podoba brožury bude předložena v pondělí 8. 10. 2018, počítá se s výrobou 1000 ks.
16. Výstava „Legionáři – tvůrci naší samostatnosti“ v muzeu již byla instalována, zbylo 19 panelů
– panely umístit do šatny Legionářského dmu, 7 panelů do Divadla U22.
17. Pavel Veverka dostal úkol zajistit historické kolo.
18. Je nutné, aby RMČ požádat o součinnost OHS.

Pan Veverka informoval, že pan Pachman bude s DPS Jiskřička koncertovat v kostele Všech svatých
v neděli 2. 12. 2018 od 16ti hodin. Rada MČ bude požádána o příspěvek na elektřinu pro kostel ve výši
1.000,- Kč.

Zapsala: Vlasta Čepičková

