Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady města Beroun

Zápis č. 1/2021
z online zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady města Beroun, konaného dne
23. 3. 2021 od 16:00 hodin
Přítomni:
Členové komise:

Omluveni:

Lenka Kuhar Daňhelová, Mgr. Karolina Froňková, Bc. Michaela
Škeříková, Mgr. Bohumila Vokáčová, Radek Dolejš, Romana
Chvátalová
Mgr. Dušan Tomčo, Ing. Simona Boldi, Mgr. Kateřina Masopustová,
Tereza Králová
Jiří Filip, Ing. Martin Tuček, Ioannis Sideropoulos

Zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:

Ing. Simona Boldi
Bc. Michaela Škeříková

Hosté:

Program jednání:
1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z předešlého jednání a z jednání zastupitelstva a rady města
3. Schválení plánu práce KK na rok 2021
4. Vyhodnocení a informace o zajištění Mezinárodního hudebního festivalu Talichův
Beroun v roce 2020 a 2021
5. Vyhodnocení akcí za uplynulý rok 2020 a plán akcí na rok 2021
6. Různé
Jednání:
K bodu 1 – Zahájení
Jednání komise zahájila a dále řídila její předsedkyně Lenka Kuhar Daňhelová, která určila
zapisovatelem Ing. Simonu Boldi a ověřovatelem zápisu Bc. Michaelu Škeříkovou.
Předsedkyně uvítala všechny přítomné.
Dále seznámila přítomné se jmenováním nového člena komise pana Ioannise Sideropoulose.
Pan Sideropoulos byl z jednání omluven.
Předsedkyně komise představila program jednání, který byl schválen ve shora uvedeném znění.
Usnesení:
Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace schvaluje program jednání.
6 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 2 – Informace o plnění usnesení z předešlého jednání a z jednání zastupitelstva
a rady města
Viz příloha zápisu.

1

Usnesení:
Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace bere na vědomí informace z jednání
zastupitelstva a rady města.
6 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 3 - Schválení plánu práce KK na rok 2021
Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem plánu práce Komise pro kulturu a kulturní dotace
Rady města Beroun.
Usnesení:
Komise pro kulturu a kulturní dotace schvaluje Plán práce Komise pro kulturu
a kulturní dotace Rady města Beroun.
Hlasování:

6 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 4 – Vyhodnocení a informace o zajištění Mezinárodního hudebního festivalu
Talichův Beroun v roce 2020 a 2021
Ředitelka festivalu Tereza Králová seznámila přítomné s průběhem XXXVIII. ročníku
Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun v roce 2020.
Průběh festivalu v roce 2020 zcela zásadním způsobem ovlivnila vládní nařízení přijatá ve
vztahu k pandemii COVID-19. Hlavní festivalová řada, která se měla konat v období 4. 10. –
10. 11. 2020, byla zrušena. S poměrně velkým úspěchem se konal pouze první ročník open air
koncertu na Husově náměstí (19. 9.) a prolog v kostele sv. Jakuba v Berouně (4. 10.). Veškeré
ostatní koncerty a doprovodné akce byly bez náhrady zrušeny. Abonentky se všem
předplatitelům vracely v plné výši.
Na přípravu festivalu v roce 2020 pořadatelé obdrželi dotace od Města Beroun ve výši 850 tis.
Kč a Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 100 tis. Kč. Po vyúčtování dotace městu
Beroun byla zapsaným ústavem Talichovo Berounsko provedena vratka ve výši 463 180 Kč.
Festival byl také částečně podpořen sponzory, nicméně v jiné míře než v předchozích letech.
Lenka Kuhar Daňhelová konstatovala, že všeobecně došlo k propadu podpory kultury z řad
sponzorů.
Mgr. Dušan Tomčo a Mgr. Bohumila Vokáčová pozitivně vyhodnotili open air koncert.
Ředitelka festivalu Tereza Králová dále informovala přítomné o stavu připravenosti XXXIX.
ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun na rok 2021.
Festival pro rok 2021 se připravuje tak, aby mohl pružně zareagovat na aktuální covidovou
situaci. Vedle tradiční koncertní řady na podzim se připravuje projekt řady menších koncertů
pod názvem Pojďme ven! Koncerty jsou plánovány venku v zahradně Muzea berounské
keramiky. Dále je plánován koncert v Nižboru na zámku a v místním kostele. V plánu je také
řada doprovodných akcí. Tou největší by měl být druhý ročník open air koncertu a koncert
k výročí sv. Ludmily.
Dále se bude jednat o účasti Tartini String Quartet ze Slovinka, o možném vystoupení se
rozhodne v srpnu, a to na základě aktuální pandemické situace.
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Radek Dolejš upozornil na významné výročí v roce 2022, kdy se bude konat jubilejní 40. ročník
festivalu. Domnívá se, že by bylo vhodné festival podpořit nad rámec schválených prostředků.
Dále navrhl možnost přípravy výstavy v Galerii Pěší zóna v Berouně.
Usnesení:

Komise pro kulturu a kulturní dotace bere na vědomí informace
k Mezinárodnímu festivalu Talichův Beroun.

Hlasování:

6 pro – 0 – proti – 0 zdržel se

K bodu 5 – Vyhodnocení akcí za uplynulý rok 2020 a plán akcí na rok 2021
Členové komise v předstihu obdrželi vyhodnocení akcí za rok 2020, který zpracoval OŠVA,
a dále rozpis plánovaných akcí na rok 2021, a to jak za Městské kulturní centrum, tak Městskou
knihovnu Beroun.
Městské kulturní centrum
Ředitelka Městského kulturního centra Mgr. Kateřina Masopustová informovala o již
proběhlém ročníku udílení audiovizuálních cen Trilobit 2021. I u této kulturní akce se projevil
pokles podpory z řad jednotlivých sponzorů. Důležité je, že se akce uskutečnila a udílení cen
nebylo přerušeno. Udílení cen probíhalo online na streamu České televize.
Městské kulturní centrum plánuje realizovat v roce 2021 všechny aktivity, pokud to umožní
mimořádná opatření spojená s pandemií.
Podařilo se převést do online prostředí výstavu keramičky Kláry Jánské, která momentálně
vystavuje v Muzeu berounské keramiky. Celkový počet zhlédnutí je zatím 560, více než by
byla skutečná návštěvnost. V online prostředí má výstava „Pohádka“ úspěch.
V současné době připravuje MKC dekorace pro velikonoční výzdobu náměstí a jednotlivých
provozoven MKC.
Dále se připravuje streamový pořad Leoše Mareše, který proběhne 4. 4. 2021 a bude vysílán
z Městského kina v Berouně.
MKC ve spolupráci s paní Andreou Borovskou připravuje výstavu prací žáků ZUŠ na
autobusovém nádraží v Berouně.
MKC také připravuje soutěž „Vyhledej, vyfoť a vyhraj“.
Mgr. Dušan Tomčo informoval o výstavě „Má vlast cestami proměn“, která je umístěna podél
radnice. Za Beroun je zde představeno Muzeum berounské keramiky před a po rekonstrukci.
Radek Dolejš zmínil možnost přípravy Adventu nebo jiných venkovních akcí formou menších
produkcí rozmístěných po celém Berouně.
Dále se diskutovalo téma kurzů tanečních v Berouně. Jak MKC, tak Taneční škola Romany
Chvátalové připravují doplnění účastníků do stávajících kurzů, které nemohly být uskutečněny.
Mgr. Karolina Froňková navrhla možnost uspořádání open air akce „Tančírna“, která proběhla
velmi úspěšně ve městě Tábor.
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Městská knihovna Beroun
Ředitelka Městské knihovny Beroun Bc. Michaela Škeříková informovala přítomné
o aktuálním provozu knihovny a aktivitách, které z důvodu vládních nařízení probíhají
výhradně virtuální formou. Knihovna funguje od 15. 2. 2021 pouze v režimu výdejního okénka,
návštěvnost je přesto velmi uspokojivá. Z aktivit zmínila např. genealogický kurz či
Berounskou akademii, které probíhají formou videopřednášek, regionální projekt Velikáni
Berounska a Hořovicka, Paměťohraní či online únikovou hru Ztracený knihovník II. Akce pro
veřejnost knihovna plánuje v návaznosti na opatření, reálné jsou zřejmě až letní měsíce, kdy
bude probíhat například 3. díl únikové hry či příměstský tábor, v září pak 2. ročník sousedské
slavnosti Zažít město jinak. Brzy snad bude možné opět realizovat i pravidelné akce.
Radek Dolejš se zeptal na stav budovy knihovny. Mgr. Dušan Tomčo seznámil přítomné
s připravovaným návrhem studie na komplexní využití areálu.
Usnesení:

Komise pro kulturu a kulturní dotace bere na vědomí informace k plánovaným
aktivitám Městského kulturního centra Beroun a Městské knihovny Beroun.

Hlasování:

6 pro – 0 – proti – 0 zdržel se

K bodu 6 – Různé
Závěrem přítomní členové projednali další připravované akce:







Letorosty, které se budou se konat 11. 9. 2021 v Berouně.
Jarní hrnčířské trhy – plánovaný termín 1. – 2. května 2021, nicméně jsou i dva
náhradní termíny (12. – 13. 6. nebo 10. – 11. 7.).
Klub Metro – probíhá zde komplexní přestavba objektu, OŠVA zjistí podrobnosti
k činnosti.
Duslova vila v Berouně – během jara proběhne předání 2 dalších místností vlevo dole
do správy MKC od současného pronajímatele.
Ukončení Klubu Labe v Hořovicích, možnost nahrazení nově otevřenou Kotelnou
v rámci Kulturního domu Plzeňka.
Možnost realizace online koncertů nebo živých open air pod balkony v Domě seniorů
TGM v Berouně.

Zasedání bylo ukončeno v 17:30 hodin.

Zapsala:

Ing. Simona Boldi

………………………………………..

Ověřil:

Bc. Michaela Škeříková

………………………………………..

Předsedkyně komise: Lenka Kuhar Daňhelová

………………………………………..
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