Zápis z jednání Kulturní komise konané 2. září 2019 v 17 hodin
Přítomni: Lubomír Krejčí, Kateřina Hrabánková, Eva Pátíková, Radim Klimek, Anna Brázdilová,
Tomáš Kocourek, Martina Valentová,, Karel Polášek, Alena Vlhová, Ondřej Trávníček,
Nepřítomni: Bronislava Albrechtová, Helena Holásková
Program:
1) Slavnostní otevření sokolovny
2) Další plánované akce
1) Slavnostní otevření sokolovny
 akce se uskuteční v sobotu 7. září 2019
 spolupráce města Morkovice-Slížany, TJ Sokol Morkovice-Slížany a Kulturní komise
Morkovice-Slížany
 TJ Sokol – občerstvení pro návštěvníky i pro vystupující (Alena Vlhová koláčka a chlebíčky
pro vystupující)
 Kulturní komise – sportovní odpoledne pro děti
 Město – divadelní představení od 19 hodin
 Členové Kulturní komise – jednotlivá stanoviště – luky (Ondra T. a Zdeněk Z.), skákání v
pytlích (Katka H.), vzduchovka, chůdy, discgolf
 začátek akce ve 13:00 hod., konec 18:00
 sraz členů Kulturní komise v sokolské zahradě 12:45 hod.
 Úkoly – Tomáš Kocourek 5x 1 kg bonbónů
 Katka H. a Karel P. roznos plakátů
 Ondra T. - kapela Divousy (smlouva a kontakt s nimi), pódium
 Eva P. - starosta fotografie, focení, květiny pro vystupující
 od 19:00 hod. divadlo – v případě potřeby budou členové komise uvádět návštěvníky na jejich
místa
2) Další plánované akce
Výlet do Krakova – 12. října 2019 – cena pro zájemce jen za prohlídku, Kulturní komise má
schválené finance na dopravu
 cena 200 Kč za osobu
Světýlkový pochod – 26.10. 2019
 spolupráce se školou – Eva P.
 Světýlkový pochod od základní školy na sokolskou zahradu
 hodinu před pochodem dílničky ve škole – občerstvení (zajistí Eva P.)
 po průvodu možnost projekce pro děti v sokolovně (Ondra T. a Luba K.)
 v sokolovně zajistí občerstvení sokoli (Luba K., Alena V. a Tomáš K.)
 svíčky – Radim K.
Vánoční výstava – termín 22.-23. 11.2019
 Sokolovna – rezervace (Tomáš K.)
 zkusit zajistit Betlémy od místních obyvatel a udělat z nich výstavu – (Helena H.)
 vystavovatelé – Radim K.







Školka výrobky, svařák– Tomáš K.
Plakát – Eva P.
roznos plakátů – Katka H. A Karel P.
stromek – Luba K.
Technické záležitosti – Ondra T.

Mikuláš a rozsvěcení vánočního stromku – termín 30. 11. 2019 – stále není upřesněno místo
 Tomáš K. - ohňostroj, občerstvení Sokol, adventní kalendáře pro děti
 Radim – občerstvení (Bistro a Marcel)
 Ondra T. - technické práce, pódium
 Ozvučení – Eva P. a Alena V. (Vojta Ludík nebo pan Tichý)
 oslovit Kamila Žižlavského na roli Mikuláše
 plakáty, občerstvení, ZUŠ – Eva P.
 roznos plakátů – Karel P. a Katka H.
Poznámka:
 nakoupit 20 kusů malých košíků (do 20 Kč) – Luba K.
Zápis vyhotovila dne 2. září 2019 Eva Pátíková
Další schůze se uskuteční před Světýlkovým pochodem

