Zápis z jednání Kulturní komise obce Dobřejovice dne 4. 4. 2019
Přítomni:

Pavla Mikušková (PM), Nikoleta Justová (NJ), Jitka Vejnosková (JV),
Markéta Zdeňková (MZ)
Omluveni :
Martin Čmolík (MČ) Jan Krejčí – spolek Vodník a Myslivci (JK),
Hosté (na projednání přípravy Dětského dne):
Andrea Hájková- spolek Dobřejovický Čtyřlístek
Anežka Charvátová - Duha Dobřejovice
Jolana Jozová - spolek Moderní Dobřejovice (MD)
Martin Sklenář (MS)
Jan Chvátal (JCh)
Připravila: Pavla Mikušková
Zapsal: Jan Chvátal
1) Příprava Dětského dne - termín 25. 5. 2019 od 13:00 Téma – „Piráti“
Paní Mikušková přivítala všechny zúčastněné. Na úvod zrekapitulovala termín a navrhované
téma DD 2019. Požádala zástupce spolků o seznámení s návrhy stanovišť. Na to pí Hájková
tlumočila rozhodnutí spolku Dobřejovický Čtyřlístek, že se tentokrát akce nebude účastnit –
členové nemohou, nebo nemají zájem. A. Charvátová se za spolek DUHA Dobřejovice
k tomuto rozhodnutí připojila se sdělením, že po obdržení e-mailu od P. Mikuškové nabyly
zástupkyně spolku dojmu, že není tato akce o spolupráci spolků, ale že bude určené kdo kde
bude a co má dělat. Dále ACH uvedla, že v minulém roce neměl spolek Duha Dobřejovice
prostor pro své stanoviště (tato skutečnost však nebyla řešena přímo při konání DD). PM
zareagovala sdělení zástupců, že jí postoj obou spolku mrzí. E-mail, který zmiňuje ACH byl
přípravou na plánované jednání KK. Žádost směřovaná spolkům o zaslání plánovaných
stanovišť před jednání KK. Zástupkyně spolků dále rozporovaly název tématu DD.
MS doplnil, že téma Piráti bylo domluveno dlouhodobě se spolky na půdě KK– o tom, jak
přesně bude téma specifikováno (piráti a námořníci?, Piráti z Karibiku?) není dané a mělo být
mimo jiné obsahem této schůzky . Pravidlo, že v případě duplicity aktivit bude stanoviště
dělat ten spolek, který ho nahlásí první byla reakce na situaci vzniklou v minulém roce. Za
obec ho rozhodnutí spolků mrzí, ale respektuje ho.
Myslivci, Vodník –p. Krejčí telefonicky sdělil PM, že se ještě se rozhodnou, zda se na
přípravách DD budou podílet
Poté zástupci spolků Duha Dobřejovice a Dobřejovický Čtyřlístek z jednání KK odešly.
Dále probíhala schůzka na téma Dětský den:
Vystoupení:
◦ Martin S zajistí zadní hřiště + záchody
◦ Koně – zajistí Martin S – cíl, aby tam byli delší dobu
◦ Skupina irských tanců – námořnický tanec s Pirátem – zařídí Niki Justová – za
cesťák a Občerstvení – domluví se kdy, kolikrát, ideálně se zapojením dětí
◦ Jana Řehková - vystoupení s dětmi 15:00 –domluveno! PM

Stanoviště, dílny:
▪ MD:
 Slalom s lodí
 Lovení černé perly v písku
 Střelba na koráb
 Věšení pirátského prádla
 Výroba pirátské pásky přes oko
 Výroba pirátského šátku
 Stříkání barvou na plachtu (potravinářské barvivo/gel) na ně – Přípravu
zajistí MD, jsou potřeba lidi na obsluhu!

Další:
◦ Skákací hrad: - MS zajistí – nafukovací pirátská loď, skluzavka
◦ malování na obličej – zajistí Niki Justová – objedná barvy, odličovací tampony.
Bude potřebovat stůl, židle, slunečník
◦ hasiči Průhonice – pěna – zajistila předběžně PM
◦ Obecní policie – v průběhu odpoledne provedou ukázku služebního vozu
◦ M S: domluví občerstvení ve vlastní režii zajištěné Staročeskou pekárnou. 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.
Voda a limonády bude celé odpoledne zdarma. Občerstvení – obsluha – MZ
◦ Zdravotník – paní Dubská – domluví MČ
◦ PM – zajistí stan z Průhonic
◦ U vchodu rozdávání kartiček a dárků – JV, JCh (PM celý den na volbách)
◦ Focení na akci zajistí JCH
◦ Girlandy – MS
◦ Sladká odměna pro „Děti Jany Řehkové“ – Gumové medvídci – zajistí MZ
◦ 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 – objedná JCH (stejný počet jako loni)
▪ Perníčky – pí Dvořáčková – osloví PM
▪ Linecké pečivo s pirátskými motivy - JV
▪ Dárek- kompas – zajistí MS, ještě něco k tomu (Omalovánky…?)
Propagace:
◦ Plakát s podrobností informací jako loni - grafiku udělá Štěpán Justa
◦ Informace do zpravodaje – Plakát– do 14.4.
JCH dá návrh textu na plakát se zápisem
◦ Herní kartičky – 7 aktivit+zmrzlina + párek– upřesní se počet aktivit, následně JCH
vytvoří cca. týden dopředu

◦ Cedule k dílnám:, udělat cedule – JCH
◦ Příspěvek do Zpravodaje po akci – MZ

Příprava v den akce:
 Členové KK se sejdou v 8:30 na zadním hřišti
2) Letní kino
28.6. –S panem Buňatou domluven film „Prázdniny pro psa“ domluvit termín na hřišti. Plakát
– p.Šubrtová, osloví PM
30.8. – Letní kino Čertí brko
PM poděkovala za pomoc při přípravě karnevalu a občánků
Další schůzka KK 13.5. od 17:30

