
Zápis z jednání
kulturního výboru
Čtvrtek 3. 9. 2020 20:00, U Libuše

Přítomni: Lukáš Kohout, Soňa Dekastello, Barbora Bělková,
za kulturní výbor Nelahozevsi: Eliška Brázdová

Zapsala: Barbora Bělková

Výbor se věnoval převážně doladění organizačních záležitostí při
přípravách Happeningu na starém mostě. Vzhledem k tomu, že rozsáhlá
komunikace s kulturním výborem v Nelahozevsi probíhá online, ladily se jen
poslední detaily příprav.

● Potřeba zjišťovat aktuální nařízení vlády, požadavky na venkovní
akce, kontakt s krajskou hygienickou stanicí, omezení/evidence počtu
účastníků

● Výbor v Nelahozevsi uvažuje o mobilní aplikaci na počítání účastníků,
znamenalo by to zajistit mnohem větší počet dobrovolníků ke
vstupům, zátarasy, uzavření prostoru a odmítání návštěvníků nad
aktuální povolený počet (v současné době 1.000 lidí, pokud prostor
nelze dělit na sektory)

● Tisk plakátu A0 - Kralupy, 2 ks, s tiskem počkáme do následující středy
pro případ, že budou nová mimořádná opatření, plakáty A2 visí po
městě a budou rozvezeny do okolních obcí

● Letošní suvenýry: pouze trvanlivé kelímky (na prodej ve stáncích s
pivem/limem a na mýtné bráně)
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ÚKOLY:
● Panu Kleinovi předat plán s rozvržením stánků a požadavky na

připojení el. (do pátku, Barbora B)
● Propagace na FB (Nela + Lukáš)
● Dohodnout se stánkaři, že si od nás vezmou k prodeji trvanlivé

kelímky s logem happeningu (Soňa M)
● Doladit s TS časově dovoz podia, lavic, stanů, košů, pytlů, pásky

(Barbora B)
● Objednat mobilní WC, cisternu s pitnou vodou (BB)

Kalendář plánovaných akcí září/říjen

ZÁŘÍ
so 12. 9. 15:00 Happening na starém mostě
ne 20. 9. 20:00 Hudební zájezd na Original Vintage Orchestra

Petra Kroutila v Lucerna Music Baru
čt 25. 9. 18.00 Veltrusy Ladislava Čepeláka - pro veřejnost (od 25. 9.

do 8. 11.), infocentrum zámku Veltrusy

ŘÍJEN
čt 1. 10. 18.00 Vernisáž Bohumila Buriana ve Výstavní síni

Ladislava Čepeláka

Zapsala: Barbora Bělková
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