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Zápis z jednání komise kulturní 

         konané dne 07.04.2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 17:00 do 19:20 hodin. 
 

 
 
Přítomni: PhDr. Lenka Sosnovcová, Romana Henczeová, Mgr. Zuzana Morkusová, Mgr. Jana Dumková, 

   Daniela Sedláková, Mgr. Květoslava Exnerová,   Jana Jedličková, Mgr. Lucie Beranová, MUDr. Dagmar 
   Karásková, Mgr. Marcela Mrázová, Mgr. et Bc. Lenka Procházková, Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. 

Omluveni: Iveta Šulcová, Helga Archmanová, Radovan Chmel, Martina Bachová   
Nedostavili se: Mgr. Pavel Mach  
Hosté: Martin Weiss 
 

 
PROGRAM:  
 

 1. Letní akce - příprava 
2. Žádost o dotaci města na pořádání festivalu No Waves od p. Filipa Obermajera 
3. Informace k žádosti o dotaci pro knihovnu – „Revitalizace dvoru u knihovny – klidová 

zóna pro čtení“  
4. Žádost o finanční příspěvek města z Klubu dětí a mládeže 
5. Různé 

 
Předsedkyně komise zahájila jednání, informovala o změně pořadí bodů v programu a vyzvala pana starostu 
k představení hosta jednání. 
 
1. Příprava tisku městského zpravodaje 
 
Pan starosta představil hosta Martina Weisse, novináře, redaktora Boleslavského deníku, člena Divadélka Na dlani. 
Pan Weiss bude redaktorem městského periodika.  
Představil koncepci periodika – formát A3, vrchní strana v barvě, vnitřní strany černobílé, celkem 12 stran, 
tematicky rozčleněné.  První dvě strany by byly informace z Městského úřadu, dále např. kultura, sport, článek o 
zajímavé osobnosti, činnost jednotlivých spolků, vyhrazené by bylo místo pro muzeum, knihovnu apod.  
V anketě zvítězil název Kamelot s podtitulem Zpravodaj města Mnichovo Hradiště. Zpravodaj bude obsahovat také 
možnost inzerce, ale omezeně. Proběhla diskuze o formátu, o počtu stran, obavy, zda se zaplní každý měsíc 12 
stran. Pan Lochman požádal členy o spolupráci při přípravě periodika, pomoc přislíbila Lenka Procházková a 
Zuzana Morkusová. Rada bude návrh pana Weisse projednávat dne 08.04.2015. 
 
Kulturní komise doporučuje radě schválit formát zpravodaje a počet stran: 
 
Hlasování: 
pro formát A3, počet stran 12 
 
pro: 10  proti: 2   zdržel se: 0 
 
pro formát A4, počet stran 12 
 
pro: 2 proti: 10   zdržel se: 0 
 
2. Letní akce - příprava 
 
Anenská pouť – paní Henczeová informovala o vyhlášeném výběrovém řízení na provozovatele poutě, rada města 
rozhodla, že stánky budou letos umístěné zpět v ulici V Lipách 
Pan starosta vysvětlil rozhodnutí rady k pořádání církevní poutě, která se v letošním roce konat nebude, zámek 
bude pořádat zahradní slavnost, na kterou město přispěje 40.000 Kč., pomůže s propagací akce. 
Na závěr k pouti oznámil, že se v budoucnu vytvoří nový koncept poutě. 
 
 Výročí státního pohřbu Jana Švermy – probíhá příprava, socha Švermy bude přemístěna ze zámku do areálu 
ZUŠ k ateliéru Konírna 
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Výstava „ Jak jsme zakládali muzeum“ – informace podala Jana Dumková – výstava byla zahájena a bude trvat 
1 měsíc, od května bude probíhat výstava „ Pražská mordparta zasahuje“ s detektivní zápletkou a na podzim 
proběhne výstava „Zkoušky s kousky“. 
 
Výročí Jana Husa – paní Dumková osloví pana faráře Ondřeje Halamu z Turnova, zda by pohovořil k této události, 
dále proběhla diskuze, jak by měla oslava proběhnout, návrh  - začít akci u kostela a pokračovat chůzí k pomníčku 
J. Husa, kde by se uskutečnil proslov o historii a položila by se květina k uctění památky, termín akce je naplánován 
na neděli 5.7.2015 v podvečer. 
 
Pan starosta pak hovořil o tom, jak by měla v budoucnu probíhat podpora spolkům a podpora na pořádání 
kulturních akcí. 
 
3. Žádost o dotaci města na pořádání festivalu No Waves od p. Filipa Obermajera 
 
Pan Obermajer podal písemnou žádost o příspěvek na pořádání festivalu ve výši 25.000 Kč.  
 
Komise doporučuje radě města podpořit akci a poskytnout příspěvek ve výši 20.000 Kč Filipu Obermajerovi, 
Dvořákova 393, Bakov nad Jizerou na pořádání 2. ročníku festivalu No Waves v areálu bývalého letního kina 
v Mnichově Hradišti a zdarma poskytnout veřejné prostranství pro konání akce. 
 
Hlasování: 
pro: 10  proti: 0  zdržel se: 2 
 
4. Informace k žádosti o dotaci pro knihovnu – „Revitalizace dvoru u knihovny – klidová zóna pro čtení“  
 
Paní Henczeová a paní Jedličková informovaly o podání žádosti o krajskou dotaci na projekt „Revitalizace dvora u 
knihovny – klidová zóna pro čtení. Na dvoře za budovou knihovny bude upravený terén, přeložena a doplněna 
dlažba a vysázena zeleň. Předmětem žádosti je pořízení mobiliáře (dřevěné sety, lavice a odpadkový koš) a 
přenosné audiovizuální techniky (projektor, plátno, reproduktory). 
 
5. Žádost o finanční příspěvek města z Klubu dětí a mládeže 
 
Paní Květoslava Exnerová představila akci „Mimozemský den pro děti“ pořádanou Klubem dětí a mládeže v areálu 
Vostrov. Jedná se již o 4. ročník. Požadována byla částka 15.000 Kč. 
 
Komise doporučuje radě města podpořit akci a poskytnout příspěvek ve výši 12.000 Kč Klubu dětí a mládeže, 
Mírová 69, Mnichovo Hradiště na pořádání 4. ročníku zábavného odpoledne pro děti v areálu Vostrov v Mnichově 
Hradišti. 
 
Hlasování: 
pro: 12   proti: 0   zdržel se:0 
 
6. Různé 
 
Předsedkyně pozvala členy na mimořádnou schůzku kulturní komise, která se bude konat 22.04.2015 v 18:00 hod. 
v Klubu ve vinárně. Na toto jednání budou pozváni členové z ostatních komisí, zastupitelé, nový jednatel Klubu pan 
Kurka, který představí svou koncepci kultury a pan Weiss, který představí návrh tisku nového zpravodaje města.  
 

- je nutné aktualizovat web stránky muzea a knihovny – J. Jedličková, J. Dumková 
- byla podána informace o plesu města, zisk (25 tis.) bude věnován spolkům – L. Sosnovcová, R. Henczeová 
- proběhla diskuze ke zrušení tisku Kalendáře akcí, na minulé schůzce všichni zúčastnění členové doporučili 

Kalendář akcí zachovat, ale rada města to zamítla, pan starosta rozhodnutí rady odůvodnil s tím, že plán 
akcí na měsíc bude v novém periodiku a top akce na celý rok by mohly být tisknuty zvlášť na list 

- pozvání na hru na klavír pod podloubí, zahraje Adam Koubek – Z. Morkusová 
- pozvání na historickou přednášku Lenky Procházkové  ve Volnočasovém centru – J. Dumková 

 
Zapsala: Romana Henczeová                                 Ověřila: Lenka Sosnovcová 
Rozesláno: dne 9.4.2015  
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise kultury a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


