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Zápis z jednání komise kulturní 

         konané dne 07.03.2016  od 16:30 do 18:45 hodin. 
 
 
 
Přítomni: Martina Bachová, Lucie Beranová, Jana Dumková, Radovan Chmel, Jana Jedličková, Dagmar Karásková, 
               Zuzana Morkusová, Marcela Mrázová, Daniela Sedláková, Jiří Senohrábek, Hana Skramuská, Jana 
               Freislebenová, Lenka Sosnovcová 
Omluveni:  Lenka Procházková, Ondřej Lochman, Soňa Švábová, Pavel Mach, Iveta Šulcová     
 

 
PROGRAM:  
 

 1. Úvod, schválení programu 
2. Plán schůzek 
3. Plán dalších aktivit 
4. Různé 

 
1. Úvod 
 
Předsedkyně komise  přivítala členy komise a představila přítomným paní Janu Freislebenovou, která bude 
prozatím hostem schůzek a v případě, že jí to umožní časová vytíženost, bude navržena radě města ke schválení 
jako stálá členka komise. Na jednáních bude zastupovat Kruh přátel hudby. 
Přítomní členové kulturní komise schválili program schůzky. 
 
2. Plán sch ůzek 
 
Předsedkyně komise navrhla data schůzek pro rok 2016: 11. 4., 6. 6., 5. 9. a 14. 11.  
Členové kulturní komise se k termínům vyjádřili a většinou je akceptovali – původně navržený začátek schůzek byl 
po diskusi posunut z 16.30 na 17.00 hodin. 
Kulturní komise se bude dále scházet v prostorách Klubu s.r.o. 
 
3. Plán dalších aktivit 
 

- Pan Senohrábek, jednatel Klubu,  informoval o dramaturgických plánech Klubu a o Reprezentačním plese 
města, který proběhl 4. března. 

- Paní Dumková podala informaci o rekonstrukci bitvy z roku 1866, která proběhne 1. 5. u Jizery. Na dubnové 
schůzce kulturní komise bude projednána eventuelní organizační pomoc členů komise. 

- Pan Senohrábek dále informoval o plánované letní slavnosti, která by se měla konat v době Anenské pouti 
poprvé v centru města. V souvislosti s tím se rozvinula diskuse o vhodnosti tohoto termínu. 

 
4. Různé 
 
Paní Morkusová informovala o plánovaných kulturních aktivitách spolku Žijeme pro Hradiště, zejména koncertech u 
piana na náměstí. 
Paní Dumková pozvala na přítomné na výstavu v muzeu. 
Pan Senohrábek pozval dále všechny na koncert konaný v rámci Dvořákova festivalu v kostele sv. Jakuba. 
Paní Dumková dále otevřela problém Akademie třetího věku, resp. možnost zajištění podobného vzdělávacího cyklu 
odborníky z Mnichovohradišťska. 
 

5.  Usnesení 
-  Kulturní komise doporučuje většinou 11 hlasů z 13 přítomných přesunout pro rok 2017 městskou letní 

slavnost na jiný termín než je Anenská pouť. 
- Kulturní komise dále dává podnět ke konání jarní slavnosti (spojené s trhy na náměstí), např. v době 

Velikonoc, třeba ale i v jiném jarním termínu. 
- Kulturní komise také doporučuje ke zvážení do budoucna realizovat vzdělávací cyklus pro seniory i širší 

veřejnost, který by byl alternativou k probíhající Akademii třetího věku a byl by zajištěn místními odborníky 
(účast by nebyla spojena s povinností vypracovat odbornou práci  atd. Jako u Akademie třetího věku). 

 
Zapsala: Lenka Sosnovcová 
Rozesláno: 10. 3. 2016 
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