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Z jednání kulturní komise,
která se konala dne 10. 10. 2016 od 15,30 hod. ve Střeše

Předseda: Karel Michalus - přítomen

Členové: Naděžda Trzaskaliková - přítomna
Pavlína Lesniaková - přítomna
Bc. Petra Demelová - přítomna
František Langer - přítomen i , n

Jitka Martinková - Omluvena Ý

Mgr. Jana Zaoralová - přítomna
Hosté:
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1. Zajištění akce „Česko Zpívá koledy" ve Vrbně p. Pr.

2. Programová příprava a Zajištění akce „Vrbno se baví 2017"

3. Různé

ad. 1. zajištění akce „česi‹o zpívá koledy"
Komise se shodla na těchto Stanoviscích:
- nestavět kryté podium (?nancování přepravy a stavby)
- pokusit se Zajistit dřevěnou podsadu pro Zpívající soubory (cca 4× 6m - dle

velikosti stanu)
- časově připravit pouze odpolední program ˇ V- projednat případné Zájmy o spolupráci se ZS, MS, Pěveckým sborem atd.
- připravit technické Zázemí ve spolupráci S TS města

na svém území a vyvrcholí pořádanými městskými slavnostmi ve Vrbně 9. - 11. 6.
2017, v Glogowku 24. - 25. 2017. Ve Vrbně bude navazovat na městskou slavnost
Vrbno se baví (9. - 11. 6. 2017).

Členové komise kultury připraví náměty k programovému Zajištění jednotlivých dnů,
pátek - večer pro mladé, sobota - ČS. - polský den, historický jarmark a hudební
programový blok, neděle - den programově věnovaný seniorům.

ad. 2. Programová příprava a zajištění akce Vrbno se baví 2017
Předseda komise kultury Karel Michalus informoval členy KK o jednání S hudebními
tělesy, které je potřeba Zajištovat cca jeden rok dopředu:
- Skupina Jelen vystoupit nemůže (termín je již obsazen)- Zájem potvrdila skupina FIHA Ostrava, Zpěvák Safařík, The Fellas Karlovy Vary a

skupina The Backwards



- pokračují jednání (Kristína, Kollárovci, New Element Praha a další)
- podařilo se obnovit smlouvu S agenturou DWA PRO na Stavby technického Zázemí

v obvyklém rozsahu
- členům bylo doporučeno připravit vlastní programové náměty pro příští jednání

komise

ad. 3. Různé
Karel Michalus omluvil neúčast Jitky Martínkové Zapříčiněnou její zabezpečování
nakládky a přesunu výstavních materiálů města k přepravě do Prahy. ˇ
Petra Demelová navrhla prověřit možnost spolupráce a Zapojení činnosti ZS (vánoční
dílna).

Datum příští schůzky Kulturní kgmise:
Pondělí 14. 11. 2016 v 15.30 hod. ve Střeše.

Zapsal: Karel Michalus`



vv ,
a

_

lisłina

jméno 0 příjmení Podpis°'5 ° člen komise

5' 2251 Pří ć?'zz*7"4 Lzčf-~\' ._
ó.

młz 44



_ ˇ

Číslo Jméno O příjmení (poslgnec - _občan) Podpis
clen komise

25.
A

„_._..-_.__ .. ,


