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Zápis	  ze	  schůze	  kulturní	  komise	  

Zápis	  číslo:	  6	  
Datum:	  27.	  dubna	  2015	  
Místo	  konání:	  Vestec	  

Přítomni:	  

- za	  kulturní	  komisi:	  Blanka	  Drahošová,	  Radka	  Vávrová,	  Anna	  Cajthamlová,	  Kateřina	  Novotná,	  Dana	  
Zemanová	  

- za	  obecní	  hospodu:	  Josef	  Javůrek	  
- za	  TS:	  Zdeněk	  Cihlář	  

Program:	  

1. Určení	  zapisovatele	  
2. Čarodějnice	  
3. Dětský	  den	  
4. Fesťáček	  
5. Oznámení	  o	  plánovaném	  odstoupení	  

	  
1. Na	  schůzi	  byl	  určen	  zapisovatel	  –	  Blanka	  Drahošová	  

	  
2. Příprava	  Čarodějnic:	  	  

a) Sraz	  na	  akci	  bude	  ve	  14	  hodin.	  
b) Nájezd	  stánkařů	  bude	  mezi	  14	  –	  15.	  hodinou,	  domluveni	  následující:	  obecní	  hospoda,	  klobásy,	  vinař,	  

cukrovinky,	  cukrová	  vata,	  Fanda	  Šimeček.	  
c) Akce	  začíná	  v	  17	  hodin	  a	  koná	  se	  na	  louce	  vedle	  cyklostezky	  (kde	  bylo	  Na	  Stojáka)	  
d) Dřevo	  na	  hranici	  od	  pana	  Jansy	  zajistil	  Milan	  Petrus/Zdeněk	  Cihlář	  (dřevo	  se	  platit	  nebude),	  na	  místo	  

ho	  odvezli	  TS.	  
e) Hranici	  budou	  stavět	  dvě	  osoby	  –	  brigádníci	  z	  řad	  TS.	  
f) TS	  dále	   zajistí:	  mobilní	   toalety	  do	  místa	  k	  tomu	  určeného	  vedle	   cyklostezky	  –	  3	  ks,	  odpadkové	  koše,	  

které	   budou	   rozmístěny	   po	   celé	   louce,	   dovezou	   v	  den	   akce	   na	   místo	   pivní	   sety	   (všechny),	   postaví	  
ohniště	  pro	  opékání	  buřtů	  do	  předem	  dohodnutého	  místa.	  

g) Na	  akci	  se	  nebudou	  vůbec	  podílet	  hasiči.	  
h) Účast	  přislíbili	  Dan	  M.	  a	  David	  P.,	  postarají	  se	  o	  ohniště,	  pomůžou	  s	  disciplínami	  
i) Buřty	  zajistí	  KK,	  nákup	  200	  ks	  v	  Osnici	  (poznámka:	  počet	  byl	  akorát)	  –	  KN;	  chléb,	  hořčici,	  kečup,	  tácky	  -‐	  

RV,	  brigádníka	  BR	  –	  prodej	  bude	  pod	  Pepou	  
j) 17	  hodin	  start,	  18:30	  vyhlášení	  nej	  čarodějnice,	  cca	  19	  průvod	  lampiony,	  zapálení	  hranice,	  po	  setmění	  

ohnivá	  show	  
k) S	  rozložením	  plochy	  byl	  seznámen	  ZC.	  
l) Výrob	  čarodějnici	  BR,	  KN,	  pomůže	  Adélka	  Z.	  
m) Hudební	  produkci	  a	  moderován	  Vašek	  D.	  

	  
3. Dětský	  den:	  

a) Zároveň	  bude	  otíračka	  nové	  haly,	  17	  hodin	  fotbal	  muži	  
b) Komise	  se	  dohodla	  na	  schůzi	  určenou	  výhradně	  pro	  dětský	  den	  

	  
4. Fesťáček:	  

a) Dohodnut	  vystupujcí:	  Zelenina,	  Argema,	  La	  Sklerosa,	  Klus	  revival	  
b) Na	  OU	  předána	  smlouva	  Argemy	  k	  odsouhlasení	  

Zapsala	  Blanka	  Drahošová	  


