Zápis z jednání Kulturní komise obce Dobřejovice dne 13. 5. 2019
Přítomni:
Omluveni :
Hosté:
Připravila:
Zapsal:

Pavla Mikušková (PM), Nikoleta Justová (NJ), Jitka Vejnosková (JV),
Martin Čmolík (MČ, Markéta Zdeňková (MZ) zastoupil jí Jarda Zeus (JZ)
Jolana Jozová (JJ), Martin Sklenář (MS), Jan Chvátal (JCh)
Pavla Mikušková
Jan Chvátal

1) Příprava Dětského dne - termín 25. 5. 2019 od 13:00 Téma – „Piráti“
Vystoupení:
◦ MS zajistil pronájem zadního hřiště + záchodů nad kabinami
◦ Koně – zajištěny MS – cena 4 000,-Kč
◦ Skupina irských tanců – námořnický tanec s Pirátem – zařídila NJ – za cesťák a
občerstvení – vystoupení v 14:00 a 16:00, se zapojením dětí
◦ Jana Řehková - vystoupení s dětmi 15:00 – vystoupí 4 děti
Stanoviště, dílny: - Pomocníci ať se hlásí Jolaně Jozové.
▪ MD:
 Slalom s lodí
 Lovení černé perly v písku
 Střelba na koráb
 Hod kotvou
 Věšení pirátského prádla
 Výroba pirátské pásky přes oko
 Výroba pirátského šátku
 Pirátský souboj – zajistí děti JCh
Další:
◦ MS zajistil – nafukovací pirátská loď, atrakci „shoď ho!“ – Cena za pronájem
včetně obskuhy 11 000,-Kč
◦ Malování na obličej – zajistí NJ – objedná barvy, odličovací tampony. Bude
potřebovat stůl, židle, slunečník nebo bude sedět na dece podle počasí
◦ Hasiči Průhonice – pěna – zajistila PM, hasiči nabízí k zapůjčení nůžkový stany
k půjčení; PM požádá o pomoc při ranních přípravách (přijdou 3 hasiči)
◦ Obecní policie – účast zhruba 1 hodinu, umožní ukázku služebního vozu
◦ Občerstvení zajistí Staročeská pekárna. Pro děti bude tradičně zdarma zmrzlina a
limonáda, párek v rohlíku. Zajistíme, aby na jedno dítě připadla jedna zmrzlina a
jeden párek– dát políčko na herní kartičku.
◦ Zdravotník – paní Dubská – domluvil MČ, lékárnička doplněna. Označení červený
kříž - JCh
◦ stan z Průhonic (podle počasí) – zajistí PM
◦ U vchodu rozdávání kartiček a dárků – JV, JCh
◦ Focení na akci zajistí JCH
◦ Květinové girlandy – zajistil MS
◦ Odměny pro „Děti Jany Řehkové“ – Gumové medvídky zajistí MZ – pro 4 děti –
radši o něco víc
◦ Hudba: MS

◦ V termínu akce bude na parkovišti probíhat pouť

Kostýmy členů KK a obsluhy stanovišť :
 Pruhované tričko, pirátský šátek – zajistí si každý sám
Ceny pro děti:
▪ Placka s logem akce - placky objednal JCH (stejný počet jako loni)
▪ Perníčky – pí Dvořáčková – zajistila PM
▪ Linecké pečivo s pirátskými motivy – zajistila JV
▪ Dárek- kompas – zajistí MS, dále si děti odnesou výrobky z dílničky - pirátský
šátek
Propagace:
◦ Herní kartičky – 7 aktivit+zmrzlina + párek– upřesní se počet aktivit, následně JCH
vytvoří cca. týden dopředu. Kompletace (kartička, přírodní motouz) na večeru
s muzikou
◦ Cedule k dílnám – JCH
◦ Příspěvek do Zpravodaje po akci – MZ (hned v sobotu!), fotky HCH
Příprava v den akce:
 Členové KK se sejdou v 9:00 na zadním hřišti
2) Letní kino
28.6. –S panem Buňatou domluven film „Prázdniny pod psa“ domluvit termín na hřišti.
Plakát – p.Šubrtová – zajistí PM (až budou plakáty, tak poslat také MS do kalendáře).
Popkornovač velký zajistí MS, spolu s kornouty.
30.8. – Letní kino Čertí brko
Rozloučení s létem – pokud nebude chtít dělat spolek Vodník, akce se konat nebude.
Špacír – navržená cesta: k MŠ, Příčná, ulicí Nad Mlýnským rybníkem, po mostku, přes cvičák,
hřiště, kolem zámku , Skalickou, Skalník – občerstvení, lesíkem, schody nahoru, Vačkářova,
Na Draškách, přes 101
PM seznámila členy KK a starostu, místostarostu s obsahem dopisu spolku Duha Dobřejovice
Další schůzka KK 30.8. před kinem

