
Zápis ze schůzky Kulturní a sportovní komise 

Konání:  25. 3. 2019 v 18 h. salonek restaurace Orlovna 

Přítomni: Doležalová, Jandová, Smutná, Polák, Zigmund, Hrtoňová, Hrazdirová, Kolečková,       

Tůmová 

Omluven: Dojiva, Vejtasa 

 

PROGRAM  

1. Ples MČ – poděkování za pomoc 

2. Úkoly – herní prvek v parku na Revoluční, odsouhlasena nabídky firmy Floraservis 

3. Návrh, aby každý ze členů komise napsal a zveřejnil v průběhu volebního období 1 článek do 

Listů o někom, koho si váží, koho obdivuje – významná osobnost nebo třeba jen člen rodiny, 

příp. kamarád apod. Příští uzávěrka Listů 8. 4.  

4. Různé – Z. Jandová informovala o akcích hasičů, 4. 5. pouť 

5. Plánované kulturní akce 

a) 21. 5. 2019 divadlo Stodola – představení  ÚŽASNÁ SVATBA, zač. v 19hodin- pokladna 

Tůmová+Hrtoňová– vstupné 100 Kč, snížené 50 Kč 

b) 31. 5. koncert na nádvoří – TYRŠOVA SPOLEČNOST, stánek  COLATRANSPORT – zajistí si 

sama skupina, v případě špatného počasí párty stany od hasičů z Ivanovic – berou na 

vědomí a postaví již ve čtvrtek vpodvečer, nutná pokladna – Marek Zikmund + 

Hrazdirová, vstupné 100 Kč, vystupující dodají pásky, v plánu objednat ochranku 

c) 1. června - Dětský den – 13,30 – 16,30 – PIRÁTSKÁ PLAVBA – 2 stanoviště MŠ LÍPA, 1 st. 

VSK Univerzita Brno Cheerlearding, 1 st. SMARTGYM, 1 st. radnice + 2x skákací hrad 

CROCUS koláče, u vstupu Doležalová, Hovorková, Tůmová 

BB creative s.r.o. Ledárenská – pytlíky na záda, hasiči Holásky – auto s cisternou + žebřík, 

stánek vata + cukrovinky, hospoda – čepovaná limonáda zdarma dětem + párky v rohlíku 

za úhradu, možná POSCHE BRNO, možná záchranka (p. Bačinský), ozvučení z úřadu 

Hasiči Brn. Ivanovice – půjčit stánek 

d) 11. 6. cestopisná přednáška s ochutnávkou exot. ovoce 

e) Letní kino – 6x pátek od 26. 7. 2019. Kapacita 150 míst. BOHEMIAN RHAPSODY, 

ÚŽASŇÁKOVI 2, PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, Expediční kamera – s ochutnávkou libanonské 

kuchyně, návrhy komise MAMMA MIA 2, TÁTOVA VOLHA, COCO 

f) Slavnosti tuřanského zelí – 21. 9. 2019. Na dopoledne pozvat bublináře, Dádu nebo 

kouzelníka (na toho má kontakt M. Sýkorová). Odpoledne vystoupí s cimbálem Slávek 

Polák???  Úkol pro Ivu Kolečkovou. Pravidelné schůzky přípravného výboru, další schůzka 

14. 4.  

Příští schůzka 21. 5. v zasedačce v přízemí radnice v 17,30 (před divadlem) 

 

Zapsala: Lenka Smutná 


