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Zápis	  ze	  schůze	  kulturní	  komise	  

Zápis	  číslo:	  8	  
Datum:	  08.	  června	  2015	  
Místo	  konání:	  Vestec	  

Přítomni:	  

- za	  kulturní	  komisi:	  Anna	  Cajthamlová,	  Radka	  Vávrová,	  Kateřina	  Novotná,	  Dana	  Zemanová	  –	  omluvena	  
- za	  obecní	  zastupitelstvo:	  Jana	  Stupková	  
- za	  technické	  služby:	  Zdeněk	  Cihlář	  

Program:	  

1. Určení	  zapisovatele	  
2. Vestecký	  Fesťáček	  
3. Na	  stojáka	  
4. Posvícení	  
5. Oznámení	  o	  nových	  členech	  kulturní	  komise	  
6. Náplň	  konkrétních	  členů	  kulturní	  komise	  související	  s	  hlavní	  činností	  KK	  (reakce	  na	  odstoupení	  

předsedkyně	  kulturní	  komise	  Blanky	  Drahošové)	  
7. Termín	  následující	  schůze	  KK	  	  

	  
1. Na	  schůzi	  byl	  určen	  zapisovatel	  –	  Anna	  Cajthamlová	  

	  
2. 	  Vestecký	  Fesťáček:	  	  

a) Stanovené	  vstupné	  od	  15	  let	  150,-‐	  Kč	  na	  osobu	  
b) Seznam	  účinkujících	  kapel:	  	  Zelenina,	  Argema,	  La	  Sklerosa,	  Klus	  revival	  (Čokovoko	  –	  vyřazena	  )	  
c) Předběžný	   seznam	   domluvených	   stánkařů:	   obecní	   hospoda	   -‐	   p.	   Javůrek,	   klobásy	   –	   p.Klabeneš,	  	  

cukrovinky	  -‐	  paní	  Sládková,	  František	  Šimeček	  –	  nápoje.	  Stánky	  v	  jednání:	  Langoše,	  Hamburger	  (KN)	  
d) Zajištění	   provozních	   náležitostí	   souvisejících	   s	   fesťáčkem:	   náramky,	   ostraha,	   zabezpečení	   prostoru,	  

rozmístění	  pokladen,	  označení	  pokladen,	   časový	  harmonogram	  obsluhy	  pokladen	  14:00	   -‐	  20:00	  hod,	  
požadavky	  kapel	  (dle	  pokynů	  od	  pana	  Vyskočila).	  	  

e) 	  VIP	  poukázky	  na	  občerstvení,	  zajistí	  Radka	  Vávrová.	  
f) TS	  dále	  zajistí:	  mobilní	  toalety,	  odpadkové	  koše,	  pivní	  sety	  (ZC)	  
g) Bezpečnostní	  opatření	  -‐	  Označení	  cyklostezky	  	  
h) Akce	  bez	  programu	  pro	  děti	  –	  schváleno	  

	  
3. Na	  stojáka:	  

a) Zajištění	  pana	  Hrdinky	  (RV)	  
b) Pódium,	  ozvučení,	  osvětlení	  a	  s	  tím	  související	  úkony	  -‐	  projednat	  cenovou	  nabídku	  s	  panem	  Vyskočilem	  	  
c) Akce	  bez	  programu	  pro	  děti	  

	  
4. Posvícení	  	  

a) Předběžná	  sestava	  programu	  	  -‐	  pouťové	  atrakce	  v	  menším	  rozsah,	  skluzavka	  –	  p.	  Sládek	  
b) Kapela	  Švejk	  Band	  a	  Flašinetář	  
c) Obsazení	  stánkařů	  (stálá	  sestava	  místních)	  –	  nové	  stánky:	  Marmelády,	  škvarkovky	  -‐	  bude	  upřesněno	  	  
d) Vyhlášení	  soutěže	  o	  nejchutnější	  koláče	  –	  výzva	  k	  přihlášení	  do	  soutěže	  
e) Zábavný	  program	  v	  dopoledních	  hodinách	  –	  místních	  obyvatel	  (KN,	  DZ)	  	  
f) Program	  pro	  děti:	  Balónkový	  klaun	  –	  2x	  ,Interaktivní	  činnost	  pro	  děti	  (Emillion)	  	  

	  
5. Návrh	  nových	  členů	  kulturní	  komise:	  
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a) Komise	   navrhuje	   paní	   Naďu	   Horákovou	   a	   pana	   Zdeňka	   Cihláře,	   na	   případnou	   výpomoc	   Petru	  
Macurkovou	  
	  

6. Náplň	  konkrétních	  členů	  kulturní	  komise:	  
a) Komise	  odsouhlasila	  rozvrh	  hlavních	  činností	  souvisejících	  s	  provozem	  KK	  viz.	  níže	  
b) Anna	  Cajthamlová	  –	  předsedkyně	  komise	  –	  evidence	  pokladny,	  aranžmá	  aj.	  
c) Radka	  Vávrová	  –	  plakáty,	  regionální	  noviny,	  fotografie,	  doprovodné	  komentáře	  	  
d) Kateřina	  Novotná	  –	  obsazení	  stánků,	  SMS	  –	  pozvánky	  
e) Dana	  Zemanová	  –	  kostymérka	  –	  výroba	  kostýmů	  na	  Masopust	  2016,	  příprava	  akcí	  pro	  děti	  

	  

7. 	  Termín	  schůze	  KK	  stanoven:	  
	  22.	  června	  2015	  	  -‐	  pondělí	  ve	  20:00	  hod	  (místo	  bude	  upřesněno)	  


