
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS ZE 

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO KULTURNÍ 

POVĚDOMÍ A VZTAH  K MÍSTU 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

 

 

Místo: ZUŠ Doksy 

Datum a Čas: 5. 2. 2020 od 16 do 18 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Finanční podpora MAP aktivitám ZUŠ a malotřídek pro 1. pol. 2020 

3. Evaluace  

4. Newsletter – 01-02/20 co bylo, 03-04 pozvánka 

5. Představení akcí – Vynášení Morany 

6. Termín příštího setkání  

 

 

 

  



 

                                                                                                        

1. Program pracovní skupiny byl schválen. 

 

2. Finanční podpora MAP aktivitám ZUŠ a malotřídek pro 1. pol. 2020 

Rekapitulace podpořených akcí ZUŠ a PS pro 1. pololetí 2020. 

Návrhy na akce pro druhé pololetí (září – prosinec) zpracovat do konce dubna.  

 

3. Evaluace  

Volba akcí k evaluaci:  

1) ZUŠ-Flautoškolka – také v hodnocení důvodů, proč byla nízká účast, předpoklad 

20 účastníků, skutečnost 12 osob 

2) Malotřídky – Sloupský tyjátr 

 

Paní Jungmannová a paní Burdová k evaluaci akcí provedou a připraví evaluační zprávu 

do termínu příštího setkání k projednání v PS. 

4. Newsletter akcí ZUŠ 

Paní Jungmannová nabídla zpracování newsletteru s aktivitami ZUŠ: 

a) Co bylo 01-02/20 a  

b) Pozvánku na to, co bude 03-04/20 

Zaslat do 24-2-2020 paní Jungmannové do emailu. 

5. Představení akcí – vzájemná inspirace 

Prezentace paní Aleny Losové: 

Vynášení Morany – ZUŠ Žandov – koncem března 

- příprava s důrazem na tradice – jejich vysvětlení a předání dětem (říkadla, kolové tance, 

kroje) Inspirace dílem J. Lady – Český rok. 

- zapojení všech dětí a uměleckých oborů – soustředění o víkendu 

- v 2019 výroba Moranek – soutěž výtvarného zpracování – zapojení dětí ze ZŠ i okolních 

obcí 

- v 2020 plánována přehlídka pečení koláčů 

- ekologická Morana – vždy zdobená až ráno – materiálem chleba, sláma aj. rozložitelné 

materiály 

- vystoupení dětí ze ZUŠ a ZŠ na náměstí, průvod městem k Ploučnici, sousedská koleda 

- úspěšná akce se zapojením ZŠ, veřejnosti, zástupců města 

Pozvánka na termín 21.3.2020 do Žandova, cca od 10.00 hod. 

 

Akce podobného charakteru v naší oblasti: 

Masopust   

8.2. v Novém Boru, 22. 2. v Doksech a Starých Splavech 

23.2. od 13,30 h v České Lípě, zahájení ve VMG,   

29.2. v Brništi,  

 

Prezentace paní Lady Kučerové: 

CD – ŠKOLY ČESKOLIPSKA VÁNOČNÍ ČESKÉ LÍPĚ 

Autorem projektu – ZUŠ Česká Lípa 

Zapojení ZŠ, MŠ, Česká Lípa, Okna, Stružnice   



 

                                                                                                        

23.-24.4.2019 

Děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ nazpívaly CD vánočních písní za hudebního doprovodu. 

celkem 340 CD, cca 100 CD v prodeji, ostatní školám. 

CD využito při veřejné produkci na vánočních trzích.   

 

Benefiční koncert ZUŠ Česká Lípa 

Vánoční mše složená ředitelem ZUŠ panem Kučerou zpívaná pěveckým sborem a sólisty, 

za doprovodu symfonického orchestru ZUŠ ČL a ZUŠ Horní Počernice.  

Program o rozsahu cca 1 a 1/4 hod. Vždy v 10 hod dopoledne pro školy, večer od 18 hod 

pro veřejnost a rodiče. Již převis zájmu ze strany škol v účasti na koncertě.  

Ve spolupráci s Farní charitou ČL, která vybírá dobrovolné vstupné – výtěžek je využit 

následně na podporu provozu automobilu pro svoz postižených dětí. V r. 2019 vybráno 

ve prospěch cca 29 tis. Kč. V r. 2020 bude výtěžek použit na pořízení nového vozu. 

Poté účast ZUŠ Česká Lípa v ZUŠ Horní Počernice na jejich vánočním koncertu. 

 

Na příštím setkání přenos informací o akci Sloupský tyjátr (paní Hoffmannová) a akci 

ZUŠ tour (Paní Trnková Krchňáková). 

 

 

6. Termín příštího setkání: středa dne 20. 5. 2020 16.00 -18.00 v ZUŠ Žandov 

 

ÚKOLY: 

 

Akce ZUŠ pro zpravodaj – zpracování nového Newsletteru akcí ZUŠ na následující období 

Jaro  2020  - prezentace proběhlých zajímavých akcí leden-únor (popis + fotka) a pozvánka na 

připravované akce březen – duben 2020 – zpracuje do konce února H. Jungmannová 

Evaluace akcí 2019 - Paní Jungmannová a paní Burdová k evaluaci akcí Flautoškolka a 

Sloupský tyjátr provedou a připraví evaluační zprávu do termínu příštího setkání (5/2020) 

k projednání v PS. Cílové skupiny a formy zpracování evaluace jsou uvedeny v zápise  

z minulého setkání. 

 

 

Prezenční listiny z velkých akcí:  

organizátor zajistí podpisy na prezenční listině od vedoucích pracovníků zapojených 

organizací s přípisem + počet žáků. Na konci prezenční listiny může organizátor prohlásit 

odborný odhad přítomnosti veřejnosti v počtu x osob a připojí svůj podpis. 

 

V České Lípě, dne 5. 2. 2020 

Zapsaly: Milena Nováková a Hana Jungmannová 

 

 


