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Zápis z porady Výboru pro kulturu číslo 3/2012 ze dne 10.10.2012  

 

Termín a místo: 19,00 – informační centrum (plyn)  (konec 20:30) 

 

Účastníci:  Markéta Kilingerová-předsedkyně, Michaela Spěváčková Věra Kučerová, 

,Hanka Kazilová, Jana Česáková, Petr Česák, Pavel Hykl, Robert Rytina, 

Adam Šůra 

 (omluveni Maruška Brothánková,Vít Mokrý,) 

Hosté:   

 

 

Program: 

 

Nová předsedkyně zahájila jednání a poděkovala za účast všem přítomným, 

oznámila výsledek hlasování zastupitelů MČ 

 

 

1)  Jana Hyková Česáková seznámila ostatní členy s průběhem akce Lampionový průvod. 

Konat se bude ve stanoveném termínu tj. sobota 3. listopadu, sraz v 18hodin. Průběh 

průvodu: u hřbitova se sejde dav a osazenstvo průvodu z řad pirátů (pirátky rozdají 

mapky k pokladu) Hlavní pirát přivítá průvod a vydá se s davem na cestu. Cesta 

povede ulicemi Vinoře (les tentokráte vynecháme). Po cestě budou k vidění cedule-

rozcestníky-obrázky ty samé, co budou na mapě a 3 scénky. První scénka u základní 

školy-drhnutí paluby, druhá scénka v ulici Moravaská - veselí piráti, třetí scénka 

kousek od konečné zastávky-vězni. Maskovaní souputníci průvodu „popohání“ průvod 

a rozmlouvají s dětmi a rodiči. Když se průvod dostane až na fotbalové hřiště, utvoří 

kruh, uprostřed něhož bude deska na focení + další rekvizity a měl by tam probíhat 

souboj dvou pirátů (tedy něco na co se dá koukat, než přijdou poslední lidé z průvodu. 

Až se dostaví všichni tak hlavní pirát zažene bojující brachy a sebere jim poklad pro 

děti, ten jim pak rozdá a jako hlavní odměnu na závěr jim představí ohňostroj a co je 

k mání na koci cesty-tedy občerstvení a možnost se vyfotit s postavami průvodu. 

Udělá se hromadné foto! 

2) MK seznámila členy Vpk s termínem odevzdání návrhu rozpočtu na příští rok, je třeba 

zvážit, které akce budeme připravovat v příštím roce a kdo bude garantem. 

Nejzásadnější bodem byl dětský karneval, který je již tradičně pořádán druhý 

víkendový den po plese, letos to připadne na neděli 3.března. Je velmi náročné  a 

hektické organizovat dvě velké akce takto po sobě. Řešením by bylo, aby organizaci 

dětského karnevalu garantovalo Kulturní centrum Vincent. Pan ředitel bude seznámem 

s návrhem email, není přítomen. 

3) Převoz židlí z informačního centra do kostela pro potřebu zítřejšího koncertu 
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Zapsala : Markéta Kilingerová 

 

10.10.2012 


