
              KOMISE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ 

                          Zápis č. 10 z 21.01.2020 

 

Přítomni: L.Sobková, G. Dvořáková, M. Kohout, J. Vránková, P. Vltavský 

Omluven: M. Soukup 

Hosté:  L. Ježil 

 

Program:  

1. Hasičský bál konaný 7.3.2020 

2. Akce na rok 2020 

3. Sportovní hala 

 

 

Ad 1)  

Hasičský bál se bude konat 7.3.2020 ve víceúčelové hale.  

Diskuze o organizaci akce, objednání pódia, občerstvení, tombola. 

 

 

Ad 2) 

Diskuze o plánovaných akcích na rok 2020, specifikace dat pro jednotlivé akce. 

29.3. divadelní představení ve víceúčelové hale 

4.4. Ukliďme Česko 

30.4. Pálení čarodějnic + stavění Májky 

31.5. Den dětí – pořádaný v Parku za školou za spolupráce fi Spotrlines 

Letní kino v DM – data budou upřesněna 

12.9. divadelní představení CVČ Leonardo 

13.9. Velká dolnoměcholupská + Setkání za školou 

14.11. Svatomartinská zábava se soutěží o nejlepší husu a ochutnávkou vín 

29.11. Rozsvícení vánočního stromu ( 1. Adventní neděle ) 

 

Již nyní bude třeba objednat pódia pro jednotlivé akce: 

6x4 pro venkovní akce 2x ( zastřešení ) – čarodějnice, setkání za školou 



6x4 pro vnitřní akci 1x ( husy ) + rozsvícení stromu 1x ?? ( p. Bém ) 

6x8 vnitřní – divadelní představení v hale – 2x ( u fi BRUM – LICHT p. Chrobák ) 

 

CVČ Leonardo bude mít divadelní představení v předvečer Setkání za školou 

12.9. – do konce ledna upřesním, zda uvnitř nebo venku a velikost pódia. 

 

 

Ad 3) 

Diskuze nad organizací pronájmu víceúčelové haly, vhodné svolat schůzku 

zástupců MČ, Komise KS a ZŠ. 

Naše vize:  

• Hala by měla mít správce, ne pouze klíčníka. Správce by před akcí předal 

vybavení haly nájemci a po skončení akce by halu převzal ve stejném 

stavu jako před akcí, tzn. vše bude uklizeno a na svém místě. Správce by 

měl také řešit případné poruchy a havárie ( např. nefunkčnost toalet). 

• Třeba vyřešit systém pronájmu na akce MČ, ostatních spolků i na běžné 

pronájmy včetně spotřeby hygienických potřeb. 

• Nutno vyřešit řádný úklid celé haly, který by měl proběhnout alespoň  

1x / měsíc.  

 

 

Žádáme MČ o objednání a zakoupení visaček na kabáty do šatny. 

 

 

 

 

 

Příští schůzka: dle domluvy 

Zapsala: G.Dvořáková 
 

 


