
Zápis č. 1/13 z jednání Kulturní komise Rady obce Dobrá ze dne 3.1. 2013 

Přítomni:  Jaroslava Velčovská 

Radana Weissmannová 

Bc. Leona Bařinová 

Bohumil Matušek 

Bc. Jakub Gryžboň 

Jana Golíková 

Mgr. Jaroslava Matyskiewiczová 

Omluveni:  Květoslava Řízková 

Šárka Romanidisová 

Host:   Mgr. Milan Stypka 

 

Jednání začalo v 16:00 a konalo se ve školní jídelně ZŠ Dobrá. 

 

Projednáno: 

1) Kontakty na členy kulturní komise: 

 Jaroslava Velčovská – tel.: +420 739 281 392 

 Radana Weissmannová – tel.: +420 605 706 903 

 Bc. Leona Bařinová – tel.: +420 724 900 303 

 Bohumil Matušek – tel.: +420 722 703 717 

 Bc. Jakub Gryžboň – tel.: +420 728 406 961 

 Jana Golíková – tel.: +420 724 177 609 

 Mgr. Jaroslava Matyskiewiczová – tel.: +420 604 758 261 

 Květoslava Řízková – tel.: +420 724 269 267 

 Šárka Romanidisová – tel.: +420 604 683 464  

 

2) Plán akcí pořádaných Kulturní komisí na rok 2013: 

 30.1. Cestopisná přednáška s p. Radkem Chrobákem 

 2.2. Obecní ples 

 5.3. Fleret (folkrocková kapela) 

 8.3. MDŽ 

 20.3. Zdeněk Izer – zábavný večer 

 19.4. Jan Přeučil a spol. 

 ?.4. Koncert vážné hudby 

 12.5. Den matek 

 ?.5. Miroslav Donutil – zábavný večer 

 1.6. Den dětí 

 29.6. Obecní pivní slavnosti – 1. ročník 

 31.8. Velká Doberská – XI. ročník 

 23.11. Kateřinská zábava (možná změna termínu na 16.11. kvůli obsazení sálu) 

 14.12. Vánoční jarmark a koncert – ZŠ  

 ? Koncert vážné hudby (podzim) 



 ? 2x Filmy – historie 

 ? 2x Cestopisy 

 4.5. 68. výročí osvobození 

 28.10. 95. výročí samostatnosti 

 18.12. 2. výročí úmrtí Václava Havla 

 

3) Předběžné termíny schůzí Kulturní komise: 

 3.1., 1.2., 14.2., 28.2., 7.3., 18.4., 16.5., 30.5., 20.6., 12.9., 17.10., 14.11., 

12.12. a další dle potřeby přípravy akcí apod. 

 

4) Příprava Obecního plesu: 

 termín: 2.2. 2013, začátek: 19:00, konec: cca 3:00, vstupné: 250 Kč s večeří 

(počet míst k sezení cca 168) 

 kapela: Uni Bandix 

 prodej vstupenek s místenkami a losů zajišťuje OÚ 

 místo tomboly bude probíhat soutěž o ceny, budou i zážitkové, vymyslet 

systém losování, je to vždy dlouhé!, musí se urychlit 

o  ceny se musejí přivést do školy nejpozději do pátku 1.2. do 13:00 

o seznam cen (název, kdo daroval) 

o  2 000 lístků – nebudou šatní bloky, vytvoří se asi 4 barvy po 500 

losech – zajistí Jaroslava Matyskiewiczová 

o začátek losování soutěže o ceny cca od 22:30 

 výzdoba sálu a pódia – Jana Golíková a Jaroslava Matyskiewiczová 

 příprava stolů a židlí – 1.2. od 8:00 zaměstnanci OÚ 

 úprava stolů: na stole bude přípitek na uvítaní, skleničky na alko i nealko 

 občerstvení: alkohol: potraviny Romanidis, víno: pí. Šulíková, potraviny na 

večeři zajišťuje školní jídelna, pivo pouze značky Radegast, zajistí se i s pípou, 

jiné občerstvení jednohubky, malé zákusky -> zařizují členové Kulturní 

komise, druhá večeře: polévka (cca 50 porcí, zelňačka?), drink? 

 obsluha: pivo: rodina Prčíků + p. Libor Kohut, bar a kuchyně: členové Kulturní 

komise, šatna: dvě osoby zajistí Jakub Gryžboň 

 výdej večeře: od 20:30 do 21:30 

  návrh na zřízení sklopných polic do kuchyňky v sále, na odkládání talířů při 

přípravě večeře -> zajistí správce sálu a správce obecního majetku 

 označení pořadatelů -> zafóliovaný znak obce připnutý na klopě 

 možná návštěva ze Slovenska a Polska (pokud ano, asi jedno auto ze 

spřátelených obcí, vlajky a vlaječky zajistí OÚ) 

 úklid v neděli odpoledne – členové Kulturní komise  

 příprava sálu: v pátek 1.2. od 11:00 

 program: dvě krátká taneční vystoupení (klasický tanec, latinsko-americký) 

nebo vystoupení tanečního souboru Valášek 

 



5) Prodiskutována možná změna termínu Kateřinské zábavy, sál je totiž na 23.11. už 

zarezervován, bude se ještě řešit. Náhradní termín by byl jinak 16.11. 2013. 

 

6) Přednáška cestovatele Radka Chrobáka se uskuteční ve středu 30.1. 2013, od 17:00 

v multifunkčním sále při ZŠ Dobrá 

 zajistit projektor, plátno, nachytat židle, občerstvení -> sraz v 16:00 

 téma: cesta stopem do Moskvy, dále po Transsibiřské magistrále až k Bajkalu, 

potom do Číny, Nepálu a zakončení v táboře pod Mt. Everestem 

 

7) Možné téma dne dětí: honba za pokladem, piráti, námořníci atd. 

 

Jednání ukončeno v 18:00.  

 

V Dobré dne 3.1. 2013  

 

Zapsal: Bc. Jakub Gryžboň 

 


