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Zápis z  jednání Kulturní komise konaného dne 6.6.2017  
ve velké zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16:30 do 18 hodin. 

 
 

Upozornění: 
Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy komise kulturní 
a komise cestovního ruchu, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace 
z jednání by neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 

 

 
Přítomni: Lenka Sosnovcová (předsedkyně), Lucie Beranová, Jana Jedličková, Dagmar Karásková, Zuzana 

Morkusová, Jiří Senohrábek, Hana Skramuská, Ondřej Šindelář (tajemník);  
 
Omluveni: Helga Archmanová, Martina Bachová, Jana Dumková, Radovan Chmel, Ondřej Lochman, Pavel Mach, 

Lenka Procházková, Daniela Sedláková, Soňa Švábová 
 

 

PROGRAM:  
1. Úvod 
2. Informace o plánovaných kulturních aktivitách a aktivitách v cestovním ruchu 
3. Různé 

 
1. Úvod 
 
Předsedkyně komise přivítala přítomné členky a členy a zahájila jednání komise.  
  
2. Informace o uskutečněných a plánovaných kulturních aktivitách 

 

• L. Sosnovcová shrnula proběhlé a plánované akce v muzeu za J. Dumkovou: 
o 1. pololetí 2017 

▪ 21. 2. Čtení z pamětí F. Mendíka II – cca 20 lidí 
▪ 14. 3. Poklady z muzejního filmového archivu – cca 90 lidí 
▪ 26. 5. – muzejní noc – Slavné mnichovohradišťské postavy ožívají – cca 200 lidí 
▪ květen – program pro školy – Po stopách významných Hradišťáků … 19 tříd – 420 dětí 

o 1.6 - 31. 8. výstava 100 let hračky v českých zemích  
▪ doprovodný program – dílničky s klubem Jednoty bratrské - 11. 6., 22. 7., 19.8. 

o Plánované akce – podzim – termíny budou upřesněny: 
▪ září, říjen – výstava fotografií – Mnichovo Hradiště v 70. a 80. letech, v rámci výstavy 22. 9. 

– večer v muzeu – dobová módní přehlídka  
▪ osobnost Josefa Düricha – beseda historiků – účast J. Jermář, V. Kessler 
▪ připomínka 100 let od vydání díla J. V. Šimáka – dějinné paměti okresu 

mnichovohradišťského – výstavka – v kině?, přednáška H. Kábové, autorky Šimákovy 
monografie 

▪ Významní zesnulí III – procházka po hřbitově 
▪ prosinec – adventní výstava – téma závisí na případném vystavení tzv. Paříkova betlému, 

který má být do muzea dlouhodobě zapůjčen 

• J. Senohrábek představil nejvýznamnější proběhlé a plánované akce Klubu:  
o Proběhlo: 

▪ Jaro hereckých osobností (proběhla představení Návštěvy u pana Greena se S. Zindulkou, 
Božská Sarah s I. Janžurovou, 17.6. poslední předtsvení Vím, že víš, že vím se S. 
Stašovou a M. Dlouhým) 

▪ Dny japonské kultury – koncert japonské flétny, malá příjemná akce 
▪ cestovatelské přednášky – velmi navštěvované 

o Chystá se: 
▪ J. Senohrábek představil program na sezónu 2017 – 2018 (příloha č. 1) 
▪ opakování Jara hereckých osobností (Shylock s M. Kňažkem, další hvězdy – B. Polívka, P. 

Tomicová a M. Lasica) 
▪ představení Sólo (mim R. Vizváry)  

• J. Jedličková referovala o aktivitách knihovny: 
o v knihovně probíhají hlavně akce pro děti (čtení rodičů, pasování prvňáčků, návštěvy školek a škol) 
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o L. Hejlík (Listování) – knihovna oslovena MAP Mnichovohradišťsko, honorář zaplatí MAP, sál Klubu 
a občerstvení knihovna 

• H. Skramuská představila aktivity Klubu dětí a mládeže: 
o proběhne nový hudební festival pod taktovou Městského parlamentu dětí a mládeže - Junity Fest, 

16.6. za 2. ZŠ 
o příští školní rok aktivity utlumeny – menší počet kroužků, méně dětí v kroužcích 
o přibyla nová kolegyně, nové kroužky v Bakově 
o pravidelné akce budou probíhat – otázkou je vzhledem k rekosntrukci v Mírové, zda i vánoční 

stezka (na faře?)  

• Z. Morkusová, L. Sosnovcová, O. Šindelář představili stav příprav na Sousedskou slavnost (16.9.): 
o  probíhají schůzky užšího týmu (cca 1x za 3 týdny) a širšího týmu (cca 1x za 9 týdnů) 
o vyjednáno uzavření celého náměstí pro dopravu 
o proběhne výstava starších LIAZek na parkovišti před Karlovými Vary 
o malá a velká scéna na stejném místě 

• O. Šindelář shrnul informace o chystané návštěvě z Erzhausenu a Chójnowa: 
o menší návštěva na Sousedskou slavnost 
o větší (hlavně erzhausenská mládež a pěvecký sbor) od 18. do 22. 10., 20 let výročí partnerství s 

Erzhausenem 
 

3. Různé 
 

• hudba – J. Senohrábek rozvinul diskuzi na téma, jakou hudbu do Hradiště přivézt; kromě vážné hudby, 
která má své jasné publikum se nedaří přilákat diváky k jiným žánrům 

• představení Sólo – J. Senohrábek uvažoval o cílové skupině představení 
o poprosil přítomné o kontakty na zástupce větších firem/zaměstnavatelů v Hradišti 
o představení by mohlo být prodáváno jako vánoční večírek s kulturní osobností 

• dvorek v knihovně – J. Jedličková spolu s ostatními členy přemýšlela, jak by se dal využít obnovený prostor 
dvorku na knihovně 

o během Sousedské slavnosti zde proběhne nějaká aktivita pro dospělé 
o mohla by na dvorek být  reklama/upoutávka v podloubí 
o využití dobrovolníků k provozu dvorečku? 

• využití prostor v knihovně – J. Jedličková nabídla Klubu dětí a mládeže možnost využít prostor knihovny 
(úterý a pátek odpoledne, až 20 dětí) 

• zpětná vazba rady – O. Šindelář shrnul vyjádření rady města k doporučením Komise kulturní a Komise pro 
cestovní ruch z minulého zasedání: 

o č. 1 Přítomní členové komisí CR a kulturní doporučují vydat plakát A2 (případně i menší formát 
nebo pohlednice) O. Ženíška pro potřeby reprezentace města  

▪ rada města požaduje ve spolupráci s O.Šindelářem a J.Dumkovou zjistit finanční náklady a 
případné výtvarné pojetí; poté je možné projednávat návrh s radou města 

o č. 2 Přítomní členové komisí CR a kulturní doporučují muzeu pokračovat v jednání o vystavení 
Paříkova betlému v městském muzeu a městu doporučuje podpořit finančně zakoupení speciální 
vitríny  

▪ rada města souhlasí s umístěním betlému v prostorách muzea, jiné možné prostory zřejmě 
nebudou vhodné kvůli podmínkám vystavení 

o č. 3 Přítomní členové komisí CR a kulturní doporučují podpořit tradičnější charakter, omezit 
hlučnost a komerční charakter a rozšířit prostor při akcích Mikulášská nadílka a Rozsvěcení 
vánočního stromku  

▪ rada souhlasí s návrhem omezení komerčních aktivit na vánočních akcích přímo 
nesouvisejících s vánoční tématikou, tradičnější pojetí bude podporovat 

o č. 4 Přítomní členové komisí CR a kulturní doporučují navázat spolupráci s panem Altmanem 
ohledně zpracování kamenů zmizelých  

▪ rada města požaduje, aby životaschopnost projektu prověřil O.Šindelář ve spolupráci 
s A.Rychlým, spojili se s p.Altmanem a zpětně informovali radu města o závěrech zjištění 

 
 

Zapsal: Ondřej Šindelář 
Rozesláno: 22. 6. 2017   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Kulturní komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


