Zápis z porady Výboru pro kulturu číslo 1/2012 ze dne 11.1.2012
Termín a místo:
Účastníci:

18,00 – společenská místnost Na Rychtě (konec 21:45)

Michaela Spěváčková-předsedkyně, Markéta Kilingerová, Věra Kučerová,
Marie Brothánková, Hanka Kazilová, Jana Česáková, Pavel Hykl, Vít Mokrý
(omluveni Robert Rytina, Adam Šůra)
Hosté: Iveta Boušová, paní Kudlová, Jaroslav Krajl, paní Kolárová, Hanka
Hořáková, pan Klivický, František Švarc

Program:
Zahájení jednání, přivítání hostů a poděkování za jejich účast, poděkování členům
výboru pro kulturu za práci v uplynulém roce a představení jednotlivých bodů.
1) Je nutné doplnit akce pořádané Vpk v roce 2010 a 2011 na webových stránkách
Vinoře v odkazu fotogalerie
2) Výbor pro kulturu (dále jen Vpk) sjednotí veškeré kulturní akce pořádané s finanční
podporou MČ. V praxi to bude znamenat, že propagaci těchto akcí bude mít na starosti
Vpk, bez ohledu na pořadatele. Vpk umístí oznámení o konané akci na webové
stránky obce, zajistí tisk plakátů, které budou mít jednotnou grafickou úpravu,
především na nich bude zviditelnění MČ, rozvěšení plakátů zajistí pořadatel
3) Ke každé akci bude přidělen garant akce, který si svěřenou akci zorganizuje a ostatní
členové Vpk mu budou k dispozici, coby technická podpora, garant zajistí článek
z proběhlé akce a dodá ho Vpk nejpozději první všední den, po ukončení akce
4) VpK bude pravidelně informovat občany o svých aktivitách ve Vinořském zpravodaji.
Podklady pro Zpravodaj dodá Redakční radě v elektronické podobě (nejbližší termín
uzávěrky 25.2.)
5) Byl představen návrh akcí a termínů konaných v letošním roce (je přílohou zápisu).
K jednotlivým akcím byl určen garant:
- koncerty vážné hudby v ZŠ – Robert Rytina
- maškarní ples pro dospělé – Michaela Spěváčková
- dětský karneval – Michaela Spěváčková
- velikonoční jarmark – Jiřina Dlabačová
- běh za velikonoční kraslicí - Michaela Spěváčková, Markéta Kilingerová (podílí se
Baráčníci, paní hořáková s kolovrátkem)
- pálení čarodějnic – Lucie Dicková
- vinořský vandráček – Markéta Kilingerová(podílí s Baráčníci, ZŠ, zahrádkáři, paní
Hořáková …. ostatní v jednání)
- MDD – hnutí Fokoláre, výbor pro sport a spolky
- posvícenská zábava spolků – výbor pro sport a spolky (podílí se myslivci, Baráčníci
zahrádkáři,Sokolové,rybáři…)
- oslava Halloween – Jiřina Dlabačová
- lampiónový průvod – Jana Česáková
- vzpomínková večer Huga Dubského – Robert Rytina
- rozsvícení vánočního stromu, adventní thry – Michaela Spěváková
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- cyklus adventních koncetů – Jaroslav Krajl
- jarní, podzimní a vánoční výstava zahrádkářů – paní Kolárová
- Běh naděje – Vít Mokrý
- letní pohádkové čtvrtky – Jiřina Dlabačová
- oslava výročí 80.let Baráčníků s průvodem – paní Kudlová
- bohoslužba za mír, společenská večeře HF, sederová večeře – Jaroslav Krajl
Posledním bodem porady bylo projednání Maškarního plesu pro dospělé, tento bod se
probíral pouze s členy Vpk-reailizační tým.

Zapsala : Markéta Kilingerová
11.1.2012
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