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Zápis z jednání komise kulturní 
         konané dne 6. června 2016  od 17.00 do 18:15 hodin. 

 
 
 
Přítomni: Jana Dumková, Jiří Senohrábek, Hana Skramuská, Lenka Křížová, Zuzana Morkusová Soňa Švábová, 

Lenka Sosnovcová 
Omluveni: Ondřej Lochman, Radovan Chmel, Iveta Šulcová, Marcela Mrázová, Lucie Beranová, Dagmar 
Karásková, Jana Freislebenová, Jana Jedličková, Daniela Sedláková, Martina Bachová     
 

 

PROGRAM:  

 
 1. Úvod, schválení programu 

2. Seznámení se stanoviskem Rady města k zápisu z poslední schůzky 
3. Různé 

 
              1. Úvod 

 
Předsedkyně komise  přivítala členy komise a seznámila je s programem. 
Přítomní členové kulturní komise schválili program schůzky. 
 

            2. Seznámení se stanoviskem Rady města k zápisu z minulé schůzky 
 

Předsedkyně komise přečetla stanovisko Rady města k zápisu ze schůzky kulturní komise ze dne 11. 4. 
2016 
 

3. Různé 

 
- Paní Švábová upozornila na to, že by bylo vhodné uspořádat městskou slavnost nadregionálního významu 

(tedy se zaměřením nejen na občany města, ale také – možná především -  na turisty) v letním termínu, ale 
ne souběžně s poutí. 

- Paní Morkusová připomněla již jednou diskutovanou myšlenku „Jarní slavnosti“ (v době Velikonoc) na 
náměstí 

- K tématu se rozvinula diskuse, z níž vyplynulo následující: „Jarní slavnost“ by se měla konat spíše v dubnu 
(původně navrhovaný velikonoční termín není vhodný kvůli počasí), mohla by se nést v duchu „otvírání 
Českého ráje“ a být fakticky zahájením turistické sezóny, Mnichovo Hradiště by se v rámci slavnosti mohlo 
prezentovat jako město automobilů a akcentovat tradici Liazu (setkání veteránů – nákladních automobilů, 
přehlídka,..) 

- Předsedkyně komise navrhla uspořádat v termínu Anenské pouti alespoň skromnější program v okolí 
kostela, ostatní členové kulturní komise se k podnětu vyjádřili v diskusi, z níž vyplynulo následující: Podobu 
akce, její rozsah i načasování by měla iniciovat Římsko-katolická farnost Mnichovo Hradiště, město pak 
k její realizaci může přispět finančně i organizačně. 

 

4. Usnesení 
 
1. Kulturní komise doporučuje rozhodnout o charakteru a harmonogramu plenérových akcí v roce 2017 již 

na podzim 2016. 
2. Kulturní komise dále doporučuje pořádání městské slavnosti v jarním termínu (zřejmě v dubnu) a její 

navázání na ideu otvírání Českého ráje, eventuelně připomenutí tradice výroby automobilů v MH. 
3. Kulturní komise dále doporučuje vytvoření pracovní skupiny ze zástupců komisí letopisecké, kulturní a 

cestovního ruchu s cílem vytyčit městskou naučnou stezku. 
 

Zapsala: Lenka Sosnovcová 
Rozesláno: 6. . 6.  2016 

 

 
 
 


