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Zápis z jednání komise kulturní 

         konané dne 02.06.2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 17:00 do 18:05 hodin. 
 

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

   Daniela Sedláková, Mgr. Květoslava Exnerová, Mgr. Lucie Beranová, MUDr. Dagmar 
                Karásková, Mgr. Pavel Mach, Ph.D., Martina Bachová,  Jan Kurka  

 
Omluveni: Marcela Mrázová, Iveta Šulcová, Helga Archmanová, Jana Jedličková, Lenka Procházková, Soňa  
                 Švábová   
Nedostavili se: Ondřej Lochman, Radovan Chmel 
Hosté: Hana Skramuská 
 

 
PROGRAM:  
 

 1. Pravidla pro komunikaci s komisemi rady města a zpětná vazba z rady ke komisi 
(příloha) 

2. Stanovisko Rady města k zápisu komise ze dne 7.4.2015. 
3. Dopis ze Středočeského kraje k výročí 700 let od narození Karla IV. 
4.    Různé 

 
  

Předsedkyně komise přivítala nového člena komise, pana Kurku, jednatele Klubu,a paní Hanu Skramuskou, která 
bude zastupovat paní Exnerovou nastupující v září na mateřskou dovolenou. 
Po té paní Sosnovcová zahájila jednání. 
 
1. Pravidla pro komunikaci s komisemi rady města a zpětná vazba z rady ke komisi (příloha) 
 
Kulturní komise vzala na vědomí pravidla pro komunikaci. Všichni členové předem dostali materiál k pravidlům. 
 
2. Stanovisko Rady města k zápisu komise ze dne 7.4.2015. 
 
Diskuze, připomínky k zápisu: 
Kamelot – malá propagace při vydání 1. výtisku, obsah – 2 gramatické chyby, akce nepřehledné – pan Kurka podal     
                  informaci, že v druhém čísle budou již rozdělené na akce sportovní, kulturní, pro děti apod. 
Výročí J. Švermy – Rada města jmenovala pracovní skupinu, která zajistí průběh. 
 
3. Dopis ze Středočeského kraje k výročí 700 let od narození Karla IV. 
  
Středočeský kraj doručil na město dopis s informací o blížících se oslavách k výročí 700 let od narození Karla IV.  
a s žádostí o pomoc při pořádání oslav.  Na základě toho byl osloven pan Chrásta, předseda spolku Otec vlasti 
Karel IV., aby poslal bližší informace k tomu, jak by měla spolupráce s naším městem vypadat. Do konání komise 
však nebyly žádné informace doručeny, a proto se jednání k výročí odložilo na příští schůzku (září).  
 
4. Různé  
 
Výročí Jana Husa – J. Dumková - akce se uskuteční 6.7.2015 v 17 hod., pan farář Halama zahájí oslavu 
připomínkou Jana Husa, začátek bude v kostele sv. Jakuba, pak se půjde Sokolovskou ulicí přes park, kde bude 1 
zastavení se čtením Husových textů, pokračovat se bude k pomníku J. Husa, kde bude mít slovo pan starosta a 
položí se květina, bude oslovena ZUŠ s žádostí o zajištění hudebního vystoupení, propagaci akce zajistí J. 
Dumková. Náklady budou hrazeny z prostředků města (květiny, plakáty) 
 
Jan Kurka pozval ostatní na vernisáž k výstavě obrazů z polské Czestochowe v sobotu 6.6.2015 v 10 hod. u 
bočního vchodu do radnice, výstava potrvá do 20.6.2015. Vernisáž doprovodí polská zpěvačka Agu. 
 
Členové komise byli také pozváni na oslavy do Sezemic a Loukovce k výročí obce a na Veselou pouť 20.6.2015 do 
Veselé. 
 



Stránka 2 z 2 
 
 

Anenská pouť – R. Henczeová - letos proběhne pouze klasická pouť s atrakcemi, do výběrového řízení se přihlásil 
pouze Josef Tříška, který bude provozovatelem celé poutě. Do prosince 2015 má komise vytvořit novou koncepci 
Anenské poutě, na příštím jednání se bude již toto téma projednávat. 
 
Zažít město jinak – Z. Morkusová - byla podána žádost o dotaci spolkem Žijeme pro Hradiště. 
 
Vánoční jarmark – L. Sosnovcová - z členů kulturní komise bude vytvořena užší skupina k organizaci vánočního 
jarmarku. První jednání se uskuteční 24.6.2015 v Klubu ve vinárně v 17 hod. 
 
Letní kino na Vostrově – pozvánka od J. Kurky. 
 
Poezomat – J. Kurka - zařízení umístěné před vchodem do Informačního centra, kde budou básně vybrané 
tematicky pro turisty. 
 
Usnesení pro radu: 
 
----------------- 
 
 
Zapsala: Romana Henczeová                                 Ověřila: Lenka Sosnovcová 
Rozesláno: dne 9.9..2015  
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise kultury a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


