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Klub U Boudů 

Jsme občanské sdružení, jehož cílem je organizovat a rozšiřovat kulturní a společenské aktivity v 

Kolovratech a nejbližším okolí. 

Klub U Boudů založili: Petr Bartoš, Gabriela Bučková, Tomáš Herega, Stanislava Bartošová a 

Kateřina Filipová. 

 

Cíle Klubu U Boudů 

 podporovat všestranný rozvoj dětí, mládeže a spoluobčanů 

 umožnit spoluobčanům vzájemně se společensky a neformálně stýkat, vzdělávat se a 

využívat vlastních schopností či znalostí 

 propagovat a prosazovat principy občanské společnosti 

 podporovat komunitní život 

 vytvářet prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností 

 

Identifikace Klubu U Boudů 

Název:  Klub U Boudů 

Sídlo:  Mírová 66, 103 00 Praha 10 – Kolovraty 

E-mail:  info@klububoudu.cz 

Web: http://www.klububoudu.cz 

Telefon: 

IČ:  01964712 

Spisová značka:  L 26030 vedená u Městského soudu v Praze   

Účet číslo:  7681789001/5500 



Výroční zpráva 2013  Klub U Boudů 

 Stránka 4 z 22 

Valná hromada 2013 

Valná hromada občanského sdružení Klub U Boudů se konala v restauraci U Boudů dne 25. 8. 

2013 od 18 do 19.20 hod. Valné hromadě předsedal a vedl P. Bartoš.  

Valná hromada vzala na vědomí registraci stanov sdružení a přidělení IČ. 

Do rady sdružení byli zvoleni: Gabriela Bučková (hospodář), Petr Bartoš (předseda) a Tomáš 

Herega. Výše členského příspěvku byla stanovena na 0,- Kč/rok. Řízením další činnosti na následující 

období byla dle stanov pověřena Rada sdružení.  

Zápis z valné hromady byl vyhotoven a ověřen následující den, 26.8.2013. 

 

 

Zastupování a jednání jménem sdružení 

Zastupování sdružení a jednání jménem sdružení určují stanovy: 

Článek 14 

(1)  Rada Klubu má minimálně 3 členy. 
 

(2)  Rada Klubu se skládá z členů, kteří obsazují funkce: 

a)  předseda 

b)  hospodář 
 

(3)  Předseda Klubu vykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy a se Stanovami, především pak: 

a)  svolává a řídí jednání rady 

b)  nemůže-li předseda Klubu vykonávat svoji funkci, pověří touto funkcí některého člena rady 
 

(4)  Hospodář Klubu vykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy a se Stanovami, především pak: 

a)  vede účetnictví 

b)  vede dokumentaci o hospodaření 

c)  zajišťuje vyúčtování grantů a dotací, pokud Rada nerozhodne jinak 

 

Článek 17 

(1)  Klub zastupuje a jejím jménem jedná rada v počtu dvou členů. 
 

(2)  Rada může zmocnit též jiné členy Klubu, aby v rozsahu, který jim určí, zastupovali Klub a jednali jeho 

jménem. Osoby takto zmocněné připojují k podpisu dodatek vyjadřující jejich zmocnění. 
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Přehled kulturních akcí v roce 2013 

 

datum název účinkující vstupné kapacita návštěvnost 

9.9.2013 jazzový večer Steamboard Stompers 260,- 70 24 34,3% 

14.10.2013 jazzový večer Steamboard Stompers 260,- 70 54 77,1% 

11.11.2013 jazzový večer Steamboard Stompers 260,- 70 59 84,3% 

9.12.2013 jazzový večer Steamboard Stompers 260,- 70 42 60,0% 

jazzový večer (4x) 280 179 63,9% 

29.9.2013 beseda Severní Korea Michal Bor dobrovolné 50 32 64,0% 

21.10.2013 beseda Chilský večírek Jan Burian 90,- 50 14 28,0% 

16.12.2013 beseda Ekologie duše Jan Burian 90,- 50 15 30,0% 

3.11.2013 beseda Dušickové posezení OKNO dobrovolné 50 5 10,0% 

30.11.2013 beseda Adventní posezení OKNO dobrovolné 50 17 34,0% 

beseda (5x) 250 83 33,2% 

22.11.2013 koncert Coctejl alamotejl 120,- / 150,- 80 20 25,0% 

23.11.2013 koncert Rubinet 50,- / 90,- 80 27 33,8% 

8.12.2013 koncert Chanuka 50,- / 95,- 50 31 62,0% 

koncert (3x) 210 78 37,1% 

20.10.2013 divadlo DS DIPONA 75,- 50 7 14,0% 

19.11.2013 divadlo DS UCHO 50,- 50 37 74,0% 

3.12.2013 divadlo DS SAMODIV dobrovolné 50 31 62,0% 

divadlo (3x) 150 75 50,0% 

29.11.2013 filmový klub Jeden svět dobrovolné 35 5 14,3% 

29.11.2013 filmový klub Jeden svět dobrovolné 35 7 20,0% 

30.11.2013 filmový klub Jeden svět dobrovolné 35 23 65,7% 

30.11.2013 filmový klub Jeden svět dobrovolné 35 2 5,7% 

filmový klub (4x) 140 37 26,4% 

CELKEM 1030 452 43,9% 
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Přehled ostatních akcí v roce 2013 

 

datum název účinkující vstupné kapacita návštěvnost 

6.10.2013 pro děti Drakiáda     62   

27.11.2013 
pro děti 

zdobení vánočního 
stromu 

    18 
  

17.11.2013 pro děti turnaj piškvorek     23   

akce pro děti (3x)   103   

25.9.2013 Noc vědců       61   

28.11.2013 Vánoční jarmark       130   

akce pro širokou veřejnost (2x)   191   

5.10.2013 výlet Mirakulum     41   

14.9.2013 výlet Blaník - Vlašim     42   

výlety (3x)   83   

15.9.2013 závody KoloZávod     105   

sportovní akce (2x)   105   

CELKEM         482   
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Hospodaření v roce 2013 

 

 Položka částka v Kč 

honorář 39 500,00    

OSA 8 466,37    

obec 9 308,00    

pronájem sál 13 650,00    

úklid 7 650,00    

projekce 3 600,00    

ozvučení 10 200,00    

restaurace 17 650,00    

propagace 4 900,00    

jiné 16 408,00    

Výdaje 131 332,37    

vstupné 63 410,00    

permanentky 2 212,50    

sponzor / dary 60 000,00    

granty 0,00    

jiné 6 000,00    

Příjmy 131 622,50    

Zisk/Ztráta 290,13    
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Napsáno o Klubu U Boudů 

 

Kolovratský zpravodaj 4/2013 

Klub u Boudů 

Jsme občanské sdružení, jehož cílem je organizovat a rozšiřovat kulturní a společenské aktivity v 
Kolovratech a nejbližším okolí. Jeho členové pak hodlají podporovat všestranný rozvoj dětí, mládeže a 
spoluobčanů, umožnit spoluobčanům vzájemně se při společných akcích společensky a neformálně 
stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí.  

Jak naznačuje již název sdružení, hlavním místem působení bude po dohodě s provozovatelem 
sál KD U Boudů. Členové se však již nyní zapojují i do pomoci při pořádání některých akcí pro děti, 
pořádaných v Kolovratech dalšími spolky. 

Pro začátek realizoval Klub U Boudů již dvě výstavy ve vestibulu KD U Boudů, obnovil společně s 
kapelou Steamboat Stompers tradici jazzových večerů a uspořádal několik dalších kulturních akcí. 

V nejbližších měsících očekáváme doladění kulturního programu, který můžete shlédnout na 
webových stránkách. Tamtéž si můžete rezervovat místa na jednotlivé akce, stejně jako v restauraci U 
Boudů. Těšíme se s vámi na příjemné společné setkávání při různých akcích, stejně jako očekáváme 
vaše náměty. 

Petr Bartoš za Klub U Boudů 
 

 

Kolovratský zpravodaj 1/2014 

Severní Korea v Kolovratech 

V neděli 29. září jsme mohli zažít neuvěřitelné vyprávění Michala Bora, vedoucího školy Chon-Ji, 
o jeho dvou návštěvách Severní Koreje, a to vše bylo doplněno množstvím unikátních fotografií a 
sestřihem videí. Díky korejskému bojovému umění Taekwon-do se M. Bor dostal i do míst, která jsou 
zapovězena většině novinářů a dokonce i většině korejců. 

Mohli jsme shlédnout fantastické představení v největší kulturní hale světa s názvem 1. května 
nebo také Arirang. Zahájení na stadionu s kapacitou 150 tisíc míst krom barevného ohňostroje 
provázejí i scény z vlády nynějšího vůdce Kim Čong-una, výjevy o narození velkého vůdce Kim Ir-Sena. 
Dalším tahákem celého představení jsou kromě dokonale synchronizovaných sestav na ploše také 
sladěné kousky v hledišti. Na jedné z tribun zvedají účastníci podle podrobných plánů různobarevné 
desky, čímž nad hlavou vytvářejí pestré propagandistické obrazy. Festival, který se koná od roku 2002 
během letních měsíců, je zapsaný v Guinessově knize rekordů jako největší hromadné cvičení světa. 
Možná se tam mezi mnoha tisíci účinkujícími objevili i hudebníci, kteří byli v srpnu letošního roku v 
Severní Koreji popraveni. 
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Eva Emingerová se Steamboat Stompers aneb vypněme televizi 

Říjnový, listopadový i prosincový jazzový večer se zapsal mezi ty, na které budeme určitě dlouho 
vzpomínat. Kapelu ve složení Jiří Kadlus (cornet, kapelník), Jaroslav Havlas (klarinet, s-sax.), Pavel 
Janík (trombon), Jiří Kadlus jun. (piano), Jan Kašpar (banjo), Pavel Šlosar (basa), (bicí) doplnil vynikající 
výkon Evy Emingerové. Evu Emingerovou známe jako zpěvačku s neobyčejně poutavým hlasem a 
mimořádným žánrovým přesahem. S jejím hlasem se nemusíme bát zabrousit do všemožných zákoutí 
nejen jazzové hudby. Její vystoupení plného energie, doplněné výborným výkonem kapely bylo pro 
zaplněný sál nádherným korálkem pokračující šňůry jazzových večerů v Kolovratech. Při vzpomínce 
na koncert nezbývá než si vybavit závěrečná slova kapelníkova - vypněme televizi, odložme noviny a 
pojďme na kulturu! 

 

Festival Jeden svět a Filmový klub U Boudů 

Nabídka filmů z filmového festivalu Jeden svět u nás urychlila vysněnou snahu o vytvoření 
filmového klubu, který by nabízel kvalitní filmy. Pro milovníky kvalitních filmů, které se často do sítě 
kin či do televizního vysílání ani nedostanou, máme proto dobrou zprávu. Koncem listopadu 
zahajujeme činnost filmového klubu, jehož program můžete sledovat na webu Klubu U Boudů. 
Budeme se snažit přinášet alespoň jedno promítání měsíčně, ale další rozvoj bude záležet především 
na vašem diváckém zájmu.  

 

Zážitek sobotní noci - znáte Hang Drum? 

Poslední listopadovou sobotu jsme si vyslechli nádherný koncert dvou skupin - folkového 
Rubinetu a irské RíRy. Večer byl velice povedený, v příjemném prostředí s příjemnými lidmi, ale již při 
první kapele se objevilo cosi, co k nám na první pohled i poslech přišlo jakoby z jiného světa ... na 
pódium přišel původem stavební inženýr, který se nyní živí jako fotograf a kameraman. Pochází z 
Hranic na Moravě, ale od vysokoškolských let žije trvale v Praze. Ve volném čase rád hraje na Hang 
Drum – nejvíc ho baví veřejná produkce na ulici (basking). „Je to povolené magistrátem od devíti rána 
do desíti večera. Takřka kdekoliv se můžu v Praze usadit,“ říká Jiří Šámal a hned spustí výčet 
podmínek a omezení, které jsou na webových stránkách magistrátu… Možná, že v letních měsících, 
které lákají turisty a přejí pouličnímu umění, Jiřího Šámala při troše štěstí v Praze potkáte … no a my 
jsme ho potkali přímo při koncertě. Kdo vydržel po koncertě v sále, určitě nelitoval, protože si mohl 
poslechnout zasvěcený výklad o nástroji ... 

 

Jan Burian opět v Kolovratech 

Pondělní pohlazení po uchvátané předvánoční duši snad nemohlo být jiné. Opět mezi nás zavítal 
Jan Burian i s jeho typickým humorem, který můžeme znát z knih, fejetonů, ale i básní. Rád bych zde 
citoval některé postřehy, drobné úryvky a myšlenky zaryté do mé hlavy, ale to by bylo nepřesné ... 
proto si dovolím raději pozvat na únorovou Burianovu kulturní ozdravovnu a případně odkázat na 
blog JB. 
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Účinkující kulturních akcí 

 

Steamboat Stompers 

Hudební skupina "Steamboat Stompers" vznikla v roce 1968 z 
několika amatérských hudebníků, které spojoval společný zájem o 
aktivní interpretaci tradičního jazzu, a hned zpočátku si získala 
poměrně širokou posluchačskou základnu. Přispěl k tomu zejména 
originální přístup ke zpracování notoricky známých jazzových témat 
interpretovaných neworleánskými muzikanty v první polovině tohoto století a humorná nadsázka 
umocňovaná neopakovatelným vokálním projevem Antonína "Tonyho" Brycha. Dlouholetý koníček 
hudebníků našel brzy uplatnění při koncertních vystoupeních kapely v různých klubech, zejména pak 
klubech studentských. V krátké době od svého vzniku účinkovala kapela prakticky již na všech 
jazzových festivalech pořádaných v tehdejším Československu a úspěšně absolvovala řadu jazzových 
festivalů v Evropě. Účinkovala ve většině evropských zemí a zúčastnila se dixielandového festivalu v 
San Diegu (USA). Pro značný počet koncertů, - více jak 120 ročně, se stala hudba hlavní činností 
většiny členů kapely.  

Již v průběhu prvních let své činnosti natočila u firmy Supraphon svou první LP desku, Česká 
televize uvedla její první samostatný pořad, Český rozhlas odvysílal několik přímých přenosů jejích 
koncertů v Divadle hudby a podílela se na hudebním doprovodu dvou filmů. V průběhu dalších let 
natočila již více než 10 CD. Během posledních pěti let často účinkovala se Steamboat Stompers 
zpěvačka Eva Emingerová, která je po smrti Tonyho Brycha jeho důstojnou náhradou. 

Každý z osmi členů kapely je výborným muzikantem, jemuž jsou improvizace na daná témata 
pravým potěšením. Není proto divu, že v repertoáru kapely se objevují často témata jak 
neworleanského stylu, tak dixielandu i swingu, která jsou pro improvizaci jako stvořená. O šíři 
repertoáru kapely bezesporu svědčí řada vydaných LP desek a CD. 

Skupina Steamboat Stompers nebyla vždy pouhým interpretem, ale velice často hlavním 
iniciátorem nebo spolupořadatelem řady atraktivních jazzových pořadů jako např. Salony tradičního 
jazzu, Podvečery se Steamboat Stompers a jejich hosty, Jazzové plavby na lodi Tyrš atd. Mnohé z 
těchto pořadů se staly tak populárními, že se konají pravidelně dodnes. Mezi ně patří zejména 
Jazzijačka, Kolovratský parník a Jazzové Vánoce. Při těchto pořadech je již samozřejmostí účast 
zahraničních jazzových hudebníků i celých kapel, z nichž stojí za to jmenovat HCS Big Band z 
Holandska, Occanheimer Street Jazz Band ze SRN, Vordingborgský Big Band z Dánska a Renhornen 
Big Band ze Švédska. V září roku 1996 se konal v Praze společný koncert Steamboat Stompers a 
evropské legendy dixielandové hudby - anglického klarinetisty Mr. Acker Bilka s jeho Paramount Jazz 
Bandem a v závěru dalších let v řadě měst ČR byly pod patronací Steamboat Stompers pořádány 
vánoční koncerty slavné černošské gospelové vokální skupiny Clary Wardové z USA. Některé z těchto 
pořadů byly natočeny Českou televizí i Českým rozhlasem. V roce 1998 se uskutečnil slavnostní 
koncert k 30ti letům činnosti kapely Steamboat Stompers společně s hlavními protagonisty pořadu 
"American Gospel Caravan" zpěvákem a trombonistou Gene "Mighty Flee" Connersem a členkou 
gospelové skupiny Clara Ward Singers zpěvačkou Pat Klipp. V poslední době se staly mimořádně 
populárními Jazzové večeře v Kolovratské Rychtě s pokračováním v KD U Boudů a Jazzové koncerty s 
tancem v hotelu Svornost v Dolních Počernicích. 
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 Eva Emingerová 

Eva Emingerová, zpěvačka s neobyčejně poutavým hlasem a 
mimořádným žánrovým přesahem. S jejím hlasem se nemusíte bát proplout 
všemi zátokami jazzové hudby v celé šíři jejího vývoje od dixielandu a swingu 
až po moderní kompozice. Z jejího vystoupení čiší energie, umí navodit velmi 
pohodovou atmosféru a získat si publikum. Svým humorem a originálními 
improvizacemi je již pověstná a je zvána na akce a festivaly po celé Evropě, v 
USA, Kanadě a Mexiku. Natočila 20 alb, z toho 5 sólových CD 

Po odchodu z profesionálního světa sportu začala Eva zpívat v otcově kapele Dixielandu FVL. V 
roce 1990 ji pro svůj Swing Band objevil Ferdinand Havlík, se kterým nahrála CD Swingující Semafor, 
Sjezd swingařů a Swing, swing, swing. Vystupovala v televizních pořadech, v Českém rozhlase zpívala 
na živo po mnoho let. Od poloviny devadesátých let je také stálou členkou Classic Jazz Collegia 
trumpetisty Boba Zajíčka. V letech 1998-2000 účinkovala i s Originálním Pražským Synkopickým 
Orchestrem Pavla Klikara. V Divadle Semafor zpívala s Jiřím Suchým a od roku 2001 vystupuje s 
kapelou Metropolitan. V té době začíná spolupracovat s Matěj Benko triem a s Petrem Binderem. 

Eva se zúčastnila mnoha jazzových festivalů po celé Evropě. Jako stálá členka Steamboat 
Stompers v roce 2005 zazářila na mezinárodním jazzovém festivalu v San Diegu (USA), kam byla další 
rok pozvána už jako sólistka. V roce 1998 natočila se sólisty Swing bandu F. H. své první sólové CD Tea 
for two a za dva roky následovalo CD Solitude. Celkově Eva nazpívala 20 CD nosičů. S Matej Benko 
triem nahrála v roce 2004 CD Sophisticated Lady a v roce 2005 dokončila CD Colors of my life. 

V současnosti vystupuje se svým Quartetem ve složení: Vladimír Strnad-piano, Jan Štolba-
saxofon, Jan Greifoner-kontrabas, Branko Križek-bicí. 

V květnu 2011 pokřtila své 5. sólové CD Prameny snů. Album převážně autorských písní bylo 
natočeno v Polar studiu (kde točila slavná ABBA) ve Stockholmu, ve švédské produkci Tomase Danka 
a Anders Johanssona s českými texty Dušana Prokopa. 

 

 Jan Burian 

písničkář - od roku 1970 vystoupil na více než čtyřech tisících koncertů, 
většinou sólově za doprovodu klavíru, ale také v různých formacích. V 
současné době vystupuje především sólově, ale občas také především se 
synem Jiřím. Vydal řadu samostatných písňových alb, debut Hodina duchů 
(1989) vyšel již ve třech vydáních, poslední desky jsou věnovány například 
osudům žen – Dívčí válka (2006) a nedokonalosti mužů – Muži jsou křehcí 
(2007), v dubnu 2010 vyšlo album Dvanáct druhů samoty (...a jedna něžná 
píseň navíc) a na jaře 2012 album Jak zestárnout, o rok později dvojalbum Zpěvy u klavíru, v roce 
2014 vychází dvoudeskový komplet Jan Burian: Dvacet let v Arše... Připravuje se album Jiná doba.  

spisovatel - od roku 1990 vydal více než deset knih – od sbírek poezie (Hodina duchů (1990), 
Ženy muži a jiné básně (2008), vlastních pamětí (Rychle než to zapomenu), souboru fejetonů (Je tu 
nějaký zavěšený kafe?, Přízrak v nákupním středisku, Přímluva za dnešní dobu) a televizních 
rozhovorů až po knihy inspirované cestováním a poznáváním cizích kultur (např. Dánsko, Island, 
Chile, ostrovy v Baltském moři, Portugalsko), o kterých tvrdošíjně odmítá mluvit jako o cestopisech. 
Napsal už i libreto k opeře a v roce 2012 vyšla jeho obsáhlá monografie o otci – Nežádoucí návraty E. 
F. Buriana.  

autor rozhlasových pořadů - Před dvěma lety vytvořil Jan Burian spolu s režisérkou Alenou 
Zemančíkovou 29 padesátiminutových pořadů pro stanici Vltava pod názvem S Janem Burianem na 
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sever. V současné době pracuje na pořadu Důvěrná sdělení/Místa a jména pro stanici Vltava, píše o 
osobnostech, kultuře a dějinách Portugalska...   

fejetonista - každý týden můžete najít jeho fejeton v časopise Týdeník Rozhlas.   
televizní moderátor – v letech 1993 – 2005 jsme mohli většinou na programu ČT2 spatřit nějaký 

ze 135 natočených pořadů s názvem Posezení s Janem Burianem, nedávno uvedla ČT1 jeho pořad 
Burianův den žen, na němž spolupracoval s řadou mladých filmových dokumentaristů (Vít Klusák, 

Filip Remunda, Erika Hníková a další). Na podzim roku 2013 moderovat na ČT-art pořad Artefakta.     
autor dokumentárních filmů – s režisérem Pavlem Kouteckým natočili před několika lety cyklus 

dokumentů Chilský deník (pět půlhodinových snímků z této vzdálené země), v rámci cyklu Severská 
cesta také filmy Islandská paměť, Žít jako Dán a Bornholm – Mimo sezónu. Spolupracoval i na dalších 

filmech Pavla Kouteckého (Kde je pravda?, Do života aj.)     
Jan Burian je mimo jiné propagátorem kontroverzního hesla: „Kopírování zachraňuje hudbu!“, již 

patnáct let pravidelně uvádí přehlídku dokumentární tvorby na festivalu Finále - Plzeň, organizuje 
volné sdružení Osamělých písničkářů a jejich společné pravidelné koncerty a občas vystavuje své 

fotografie.     
průvodce – v této úloze vyráží do světa již od roku 1997. Provádí po Islandu, Portugalsku,  v Chile 

a na ostrovech Rujana, Bornholm, Öland a Gotland, Alandy, Helgoland aj. Tyto jeho cesty jsou 
plánovány částečně podle jeho knih (Sága o cestě na Island, Chilský deník a Výlet do Portugalska aneb 
Poetický průvodce na cestu tam a zpátky). Jan Burian klade důraz nejen na poznávání přírodních krás 
té které země, ale vypráví svým turistům značně podrobně i o historii, umění, literatuře, současném 
životě, mentalitě tamějších lidí, sám sebe označuje za netradičního průvodce. 

 

 Šarbilach 

Šarbilach znamená v překladu z hebrejštiny střípek pro štěstí. Základ 
souboru tvoří přes 20 hudebníků, především studentů uměleckých škol a 
konzervatoří, ale i starších muzikantů. V orchestru působili jako dirigenti 
Varhan Orchestrovič Bauer, Václav Kalenda, Lukáš Kovařík a Pavel Tojan. V 
současné době funguje orchestr pod taktovkou Jiřího Vondrovice. 

Díky ojedinělému melodickému, harmonickému a rytmickému propojení vážné, populární a 
etnické hudby je styl Šarbilachu, i s přihlédnutím k neobvyklému obsazení, originální a dramaturgicky 
velmi rozmanitý. Tento žánr je na české ale i světové hudební scéně ojedinělý a má velký potenciál se 
líbit. Repertoár Šarbilachu tvoří autorská hudba několika autorů, kteří aranžují či skládají přímo pro 
orchestr. V současné době pro orchestr tvoří a upravují Petr Koronthály či Adam Janoušek. Dříve hrál 
Šarbilach převážně hudbu Jaromíra Vogela. Koncert většinou provází zasvěceným výkladem o 
židovských tradicích harfistka Pavla Vondráčková, která je jednou ze zakladatelek Šarbilachu. Původní 
Šarbilach vznikl již v roce 1992. U jeho zrodu stál Jaromír Vogel s dcerou Kateřinou a zmíněnou 
P.Vondráčkovou, pak se přidali další. 

Původně byl orchestr založen jako „Symfonetický orchestr Jaromíra Vogela“ roku 1994, kdy 
působil pro potřeby divadelního představení Romeo a Julie uváděného po dvě sezóny na purkrabství 
Pražského hradu. Dále Orchestr koncertoval v Rudolfinu pro izraelského prezidenta v rámci jeho 
státní návštěvy v české republice, na hudebním festivalu Žižkovský nekonvenční podzim Jiřího Hoška 
v letech 2000, 2001, 2003, dále na mezinárodním festivalu česko-německo-židovské kultury 9 bran ve 
Valdštejnské zahradě v Praze v letech 2004 a 2005. Pro tuto příležitost byl orchestr rozšířen na 65 
hudebníků se solisty. 

V prosinci 2005 orchestr uvedl v Jeruzalémské synagoze v Praze světovou premiéru symfonické 
básně Yad Vashem na památku obětí holocaustu v rozšířené sestavě. 
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I po ukončení spolupráce s Jaromírem Vogelem orchestr dál nese původní myšlenku židovské 
hudby. Orchestr absolvoval řadu veřejných vystoupení a koncertů,např. účast na festivalech 
Vyšehraní, Mezi ploty, Camerata Nova Náchod, na Židovském festivalu v Třebíči ŠAMAJIM, na 
Židovských dnech kultury v Holešově, Hoškově nekonvenčním žižkovském podzimu, Svatojánských 
slavnostech, v Atriu či v Roxy NoD. V Městské knihovně v Praze 1 uspořádal narozeninový koncert pro 
sira Nicholase Wintona, zachránce 669 židovských dětí a pro spisovatetele Arnošta Lustiga koncert in 
memory, účinkoval mnohokrát na radnici ŽOP, dále v synagogách a kulturních zařízeních po ČR. 
Pořádá i benefiční koncerty, zejména pak hraje pro Domov pro zrakově postižené Palata. 

 

Divadelní spolek UCHO 

Už v druhé polovině 19. století se v Uhříněvsi hrála mnohá ochotnická 
divadelní představení, která se podle dobových zpráv těšila úspěchům. Dlouhá 
tradice výstupů uhříněveských nadšených herců byla přerušena v 60. letech 19. 
století a na dlouhý čas tak utichl kulturní život v obci kousek za Prahou. O obnovu 
a opětný rozkvět dávno zapomenuté tradice se postaral divadelní spolek UCHO, 
který vznikl na sklonku roku 1997 a následujícího léta uvedl svou první hru Dalskabáty hříšná ves 
aneb zapomenutý čert od spisovatele Jana Drdy. 

Opětné fungování divadla je úzce spjato s pořádáním pochodů pohádkovým lesem na svátek 
dětí, prvního června. Popoles vznikl roku 1977 z podnětu Jiřího Petříka, který se snažil, aby děti, se 
kterými pořádal na tento den procházky, měli nějaké překvapení. Z jedné podařené akce se stal 
pěkný zvyk a od té doby každoročně se svou ženou a jejich přáteli pořádal pochody lesem plným 
pohádkových postav, které děti strašili, obveselovali a celkově jim připravili neobvyklé vyžití jejich 
svátku. Při pořádání 20. ročníku byl pan Petřík úřadem v Uhříněvsi požádán, zda by nechtěl se svými 
přáteli obnovit tradici ochotníků. Sešel se tedy s několika schopnými a nadšenými lidmi a založili 
divadelní spolek UCHO. 

 Význam jména je vykládán různými způsoby. Někteří tvrdí, že se jedná o přesmyčku, ze které 
vychází zkratka: uhříněveští ochotníci. Jiní se domnívají, že význam zkratky UCHO se skrývá v prvních 
písmenech a v majetku divadelníků: uhříněveští, chudí ochotníci. Pravda je však trochu vzdálenější a 
méně smysluplná. Název je pouhým výkřikem do tmy: „A co se jmenovat UCHO?“, jež nemá základ v 
žádném relevantním vysvětlení. 

Jako každé začátky ani ty nově vzniklého spolku nebyly jednoduché. Zkoušky obvykle probíhaly 
po hospodách, domácnostech a jiných příbytcích. Až po vstupu spolku do Sokola se otevřela možnost 
zkušebny ve staré sokolovně. Tam soubor působil do roku 2005, kdy přišla dlouho očekávaná 
přestavba starých prostor na zbrusu nové divadlo. To bylo otevřeno roku 2009 jako divadlo U22. V 
mezidobí se UCHO ubralo do uhříněveského muzea, kde probíhaly převážně čtené zkoušky, a na 
pódium se přesunulo do sálu U Boudů v Kolovratech. Ovšem ani po otevření divadla se situace 
nezlepšila a přípravy nových her se odehrávají v domově důchodců v Uhříněvsi a v hospůdce U 
Klasiků v Lipanech. 

 Spolek za 15 let účinkování odehrál osmnáct divadelních her. První již zmíněná byla Dalskabáty 
hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Mezi nejpovedenější hry jistě patřil Limonádový Joe od Jiřího 
Brdečky, Večer tříkrálový od Williama Shakespeara, s nímž se soubor zúčastnil přehlídky amatérských 
divadel z celé Prahy a sklidil úspěch. Následně přišly na řadu kusy jako: Jak je důležité míti Filipa z 
pera Oskara Wilda, úspěšná komedie Carla Goldoniho Poprask na Laguně, na kterou spolek rád 
vzpomíná dodnes, Víkend od spisovatele Ivana Krause nebo Procházka růžovým sadem od Jana Jílka. 
Tyto hry, mezi nimi samozřejmě i mnohé pohádky pro nejmenší jako Tři zlaté vlasy Děda Vševěda a 
Perníková chaloupka, patřily, dá se říct, do zlatého věku souboru. 
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Roku 2005 přišla neméně úspěšná hra od Aloise Jiráska Lucerna. Kus, který jako jediný nebyl 
odehrán v uhříněveské sokolovně, ale spolek s ní vystupoval po restauračních zařízeních, byl 
povídkovou hrou Soudničky od Josefa Němce. Současně také pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
ve své době putovala jen po školkách a školách a až obnovená premiéra roku 2012 ji přivedla do 
divadla. Po opravě sokolovny vystoupilo UCHO s francouzskou hrou Bez Obřadu v přepisu Jana 
Drbohlava. Následovala detektivní hra od slavné anglické spisovatelky Agathy Christie Past na myši, 
úspěšná pohádka Český Honza opět od Jana Drdy, se kterou se Ucho zúčastnilo přehlídky divadelní 
ochotnické tvorby pro děti v Novém Boru a odvezlo si dvě čestná uznání za herecké výkony, antická 
Aristofánova komedie Lysistrata a moderní česká komedie Dveře aneb pane, vy jste náhoda od 
Milana Kopeckého. 

 

 Divadelní soubor DIPONA 

Divadelní soubor vznikl setkáním Josefa Pšeničky - bývalý herec, režisér, 
dramaturg a scénograf ds Svatopluk Benešov, který musel z finančních důvodů 
ukončit dojíždění do Benešova a Petry Krutské – bývalé herečky ds KOZA který 
v Kozojedech zanikl. Po pár zkouškách na přípravě „Uherského příběhu“ se 
přidala též herečka zaniklého souboru Pavlína Jeřábková. Jako znalkyni 
místních poměrů v Kozojedech, kde naše DIPONA bude mít trvalé působiště, jsme přizvali Janičku 
Maslukovou, kterou Josef Pšenička poznal ještě kdysi v Benešově na tvorbě představení „Nástup 
dam“. 

Poté se k trojici herců přidal nový člen našeho souboru Milan Národa, který je sousedem Josefa 
Pšeničky a divadlo mu učarovalo a sám se nabídl spolupracovat. Po své účasti seminaristy FEMADU 
2012 přijal nabídnutou roli písaře ve „Flanderském příběhu“ pana Oldřicha Daňka. Na inzerát se nám 
ozvali Marcela a Dominika Erbeková z Kostelce n. Černými Lesy. Díky této nové posile jsme mohli 
začít zkoušet představení pro děti. Na motivy pohádky Petry Krutské zdramatizoval Josef Pšenička 
novou pohádku Čert a Káča trochu jinak. 

Můžeme být pyšní na to, že jeden ze zakladatelů našeho spolku DIPONA, se velkou měrou 
zasloužil o to, že se po 53 letech v obci Louňovice opět začalo hrát divadlo na stále divadelní scéně v 
hotelu U Huberta. Josef Pšenička zde na vlastní náklady vybudoval opravdu nádhernou scénu, na 
které si zahraje nejen náš divadelní spolek DIPONA, ale budou pozváni všichni kvalitní divadelníci, 
kteří budou mít zájem a budou vybráni spolkem DIPONA. Musíme tedy velmi poděkovat majitelům 
restaurace, že nám zde umožnili divadlo postavit a tím nám poskytli i zázemí pro naše zkoušky a 
divadelní aktivity. 

 

Divadelní spolek Samodiv 

 Občanské sdružení Samoděj vzniklo na počátku roku 
2010, jde o spolek mladých lidí, kteří chtějí svými počiny 
přispět k podpoře kultury v našem regionu. Občanské sdružení bylo založeno v Brandýse nad Labem-
Staré Boleslavi s cílem podporovat kulturní dění v našem městě a zároveň propagovat město a jeho 
aktivity v širokém okolí. 

Zaměřuje se zejména na divadelní činnost, v roce 2011 založilo sdružení sekci ochotnického 
divadelního spolku s názvem Samodiv, která má ve svém repertoáru již několik úspěšně 
nastudovaných her. 

Dalším aktivitami občanského sdružení je podpora a propagace netradičních hudebních žánrů a 
literatury, které jsou na českém kulturním poli poněkud v pozadí. Kulturní akce jsou doplňovány 
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různými vzdělávacími aktivitami (např. literární workshop a literární soutěž na Samofestu 2011 nebo 
soutěž o nejoriginálnější divadelní zpracování pohádky pro rodiny s dětmi). V plánu sdružení je 
pořádání autorských čtení, menších koncertů místních i přespolních kapel, spoluúčast při pořádání 
divadelního festivalu Divadelní Brandýs, podpora vzdělávacích akcí a dětských dnů a v neposlední 
řadě také zapojení se do městských aktivit při propagaci města. 

 Samoděj, o. s. chce spolupracovat s dalšími občanskými sdruženími a spolky. Spolupráce je již 
navázána například s divadelním spolkem Černý Petr, fotografickým spolkem Brandobol nebo 
Knihovnou E. Petišky.  

V roce 2011 vznikl pod záštitou občanského sdružení Samoděj divadelní spolek Samodiv tvořený 
členy sdružení a dalších ochotníků z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a Neratovic. Samodiv uvedl 
hned dvě premiéry nastudovaných divadelních her a vzhledem k úspěchu i několik repríz. V dubnu 
2013 přidal další úspěšně nastudovanou komedii Jablku můžete důvěřovat, v listopadu 2013 uvedl 
premiéru komedie Milenec na vymření a těsně před závěrem roku ještě autorskou hru Františka D. 
Skořepy - Kdo jste, pane Shakespeare?. 

 

Rubinet 

Jsme folková? kapela. No zařazení necháme raději na Vás. Začali jsme 
čtyři. Tomáš Janoušek, Igor Doležal, Petra Berkyová a Martina Růžičková. 
Náš vznik, tedy kapely, se datuje k 23. červnu 2010 cca 17:30 hodin SEČ. V ten den nás slavnostně 
pokřtil jako kapelu Rubinet pan Jan Vodňanský na vernisáži v galerii Veritasimus v Náplavní ulici 
blízko Mánesa.  Tam jsme již několikrát hráli společně s Igorem jako písničkářské duo a azyl nám tam 
poskytla Česká marketingová společnost, která tam zmíněné vernisáže a výstavy pořádá. No a jelikož 
jsme zjistili, že  ty naše obličeje nejsou  příliš reprezentativní, našli jsme si zpěvačky. A to nejen kvůli 
obličejům, ale taky kvůli tomu, že se nám nechce tolik zpívat :-) A po zpěvačkách přišla další posila. 
Husle. A ne ledajaké, ale až z Valašského království... mladá, perspektivní houslistka, ale i zpěvačka 
Šárka Zvoníčková posílila naše řady. A aby toho nebylo málo tak jsme se rozhodli přitvrdit :-) ale jen 
obrazně. Čtyřmi strunami své basové kytary vládne v naší kapele Dalibor Chad, který působil v 
punkové kapele Wokousaný nechty. Tož zpěvačky jsme našli, sólový nástroj také a teď již nezbývá než 
hrát a zkoušet a hrát a zkoušet a hrát......no vždyť to znáte. A potom už přijdou jen ty životní jistoty a 
natřískané sály, první dovolená v Jogoslávii, první auto, první platinová deska....Sranda musí bejt no 
ne? 

 

Rí Ra 

V produkci skupiny Rí Ra se snoubí irské tradicionály a 
instrumentální skladby, lehce okořeněné funky přiznávkami a 
jazzovými vyhrávkami. Nedržíme se striktně harmonie a standardních 
postupů irské tradiční hudby, a i díky tomu je naše hudba otevřena 
širokému obecenstvu. 

Leckoho by zajímalo, co "Rí Ra" vlastně znamená. Vězte však, že význam tohoto výrazu musí z 
etických důvodů zůstat pod rouškou tajemství... 

Též můžete nahlédnout do temné a dekadentní historie této bezskrupulní kapely, a to díky 
jistému Zarkhamovi, kronikáři a lupiči v jedné osobě. 

Pozn.: Jen pro ty, co o nás už nechtějí mít žádné iluze. 
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Filmový klub 

Jeden Svět - Promítej i ty! 

Festival Jeden svět je jedním ze základních stavebních kamenů 
společnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 se stal 
nejvýznamnějším festivalem svého druhu na světě a v roce 2007 
získal čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům.  

Společnost Člověk v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu válečných 
zpravodajů a novinářů věnujících se zahraničí, kterým už nestačilo jen 
přivážet do České republiky informace, a začali ven vyvážet pomoc. Postupně se společnost Člověk v 
tísni etablovala jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a 
podporovat dodržování lidských práv ve světě. 

Program Promítej i ty! je alternativním způsobem distribuce lidskoprávních dokumentárních 
filmů, která v Česku doposud nemá obdoby. Dokumenty spolu s doprovodnými materiály jsou v rámci 
programu zdarma k dispozici komukoliv, kdo má zájem je zhlédnout či promítnout vlastnímu publiku 
ve svém okolí.  

V současné chvíli je v nabídce 31 dokumentárních filmů s nejrůznější tematikou. Vybrali si je 
sami diváci a divačky festivalu Jeden svět.  

Do projektu se od jeho vzniku v roce 2010 zapojilo přes 1500 dobrovolných promítačů a 
promítaček, kteří uspořádali téměř 8000 projekcí pro více jak 70tisíc diváků a divaček na 
nejrůznějších místech České republiky – v obývácích, kostelech, školách, na zahradách, v knihovnách, 
univerzitních klubech apod. 

Filmy z programu Promítej i ty!:  

 jsou k zapůjčení zcela zdarma 

 může promítat opravdu každý 

 lze promítat kdekoliv a pro jakékoliv publikum (v obýváku pro manželku, v hospodě pro 
kamarády, na stadionu pro širokou veřejnost, ...) 

 jsou opatřeny doprovodnými materiály, které vám usnadní organizaci projekce i 
následnou debatu 

 

Hlad 

Geneticky modifikované plodiny, technologický pokrok, globální oteplování a poptávka po 
surovinách. Svět počátku 21. století se dramaticky mění, a to tak, aby vyhovoval především potřebám 
bohatých. S touto změnou se v chudých zemích nadále zhoršuje už tak bídná životní úroveň. Zatímco 
v USA je největším problémem společnosti obezita, o pár tisíc kilometrů dál na jih, na Haiti, jsou lidé 
tak chudí, že musí prodávat vlastní děti do otroctví a k obědu jedí koláče z bláta. Ještě dále, v Brazílii, 
pokračují nenasytné dřevařské společnosti za přihlížení zkorumpovaných politiků v kácení 
amazonských pralesů a přispívají tak ke klimatické změně. V jejím důsledku dochází k častějším 
smrtícím obdobím sucha v subsaharské Africe. Masajům v Keni tak bez dešťové vody zbývá jenom 
žízeň a hladovění. V Indii zase tisíce farmářů uvěřily krásným snům o geneticky modifikované rýži a 
vrhli se do propagovaného experimentu. Jenže když nezaprší, nesklidí ani to, co měli dříve. Kdo 
nemůže splácet dluhy, volí raději sebevraždu. Film Hlad přináší detailní a šokující pohled na osudy 
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komunit a konkrétních lidí, kteří se na třech kontinentech ocitli v pasti současných mezinárodních 
poměrů 

Režie: Marcus Vetter, Karin Steinberger 
Produkce: Německo 
Rok: 2009 
Stopáž: 90 min. 
Zvuk: v původním znění s českými titulky 
 

Barmský VJ 

V roce 1988 byl Joshua jako malý chlapec svědkem brutálního zásahu barmské vojenské junty 
proti demonstrantům, během něhož byly zabity více než tři tisíce lidí. Od té doby se rozhodl bojovat 
za demokracii. „Vyzbrojen“ malou kamerou a mobilním telefonem se společně s třemi desítkami 
dalších odvážných mladých Barmánců ze skupiny Democratic Voice of Burma rozhodl podrobně 
zachytit protivládní demonstrace v září roku 2007 a jejich surové potlačení. Záběry dramatických 
událostí z kamer těchto reportérů se objevily ve zpravodajství všech významných světových médiích a 
byly po určitou dobu jedinou možností, jak se svět mohl dozvědět o skutečné situa¬ci v Barmě. Skrze 
detailní záznam práce Joshuy a jeho kolegů, kteří svou činností riskovali život, strhující dokument 
ukazuje nepopiratelný význam nezávislých médií v boji proti totalitní moci. Barmský VJ získal na 
loňském festivalu Jeden svět Zvláštní cenu Václava Havla. Letos byl snímek nominován na Oscara za 
nejlepší dokument roku 2009. 

Režie: Anders Ostergaardá 
Produkce: Norsko, Švédsko, Dánsko, Velká Británie 
Rok: 2008 
Stopáž: 84 min. 
Zvuk: v původním znění s českými titulky 
 

Kimčongílie 

Severní Korea je bezesporu nejizolovanější zemí světa. Totalitní režim zde již šedesát let zavírá 
své obyvatele do koncentračních táborů za sebemenší prohřešky: stačí zmačkat noviny, na nichž je 
vyobrazen otec zakladatel Kim Ir-sen nebo jeho syn, současný vládce Kim Čong-il. Ačkoli se i pouhý 
pokus o útěk z těchto táborů trestá smrtí, každý rok se o něj řada vězňů pokusí. Díky hrstce z nich, 
kterým se podaří uniknout a z níž se někteří objeví i v dokumentu, se svět dozvídá o hrůzné podobě 
života v komunistické Severní Koreji. Jejich silné a alarmující svědectví o milionech obětí hladomoru v 
devadesátých letech, severokorejských dívkách skrývajících se v Číně, které jsou nuceny k prostituci, 
či o závislosti tamní ekonomiky na práci vězňů výmluvně kontrastují s propagandistickými televizními 
pořady posilujícími obludné rozměry Kim Čong-ilova kultu. S využitím archivů a graficky zajímavých 
vsuvek je ve filmu režisérky N. C. Heikinové také přehledně připomenuta historie Korejského 
poloostrova. 

Režie: N.C. Heikinová  
Produkce: USA, Francie, Jižní Korea  
Rok: 2009  
Stopáž: 75 min. 
Zvuk: v původním znění s českými titulky 
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Výstavy 

Po dohodě s provozovatelem KD U Boudů, začal Klub U Boudů realizovat tematické výstavy, 
vztahující se ke kulturním akcím nebo historii MČ Praha-Kolovraty. 

 

Výstava Historie KD U Boudů 

Výstava instalovaná v září a říjnu 2013 ve vestibulu KD U 
Boudů postihuje historii a souvislosti na tematicky zaměřených 
panelech: 

 Kolovratské hostince 

 Historie U Boudů 

 U Boudů bez Boudů 

 Současnost U Boudů 

 Zajímavosti U Boudů 

 Kultura U Boudů 
Počet panelů: 6 
Formát: 70x100 cm 
Tisk: plnobarevný velkoformátový 
Graficky sestavil: Petr Bartoš 
Autor textů: Jiří Missbichler, Jaroslav Břečka 
Fotografie: archiv, Petr Bartoš 
 

Výstava "Severní Korea" 

Výstava instalovaná v listopadu 2013 ve vestibulu KD U 
Boudů popisuje návštěvu Severní Koreje na tematicky 
zaměřených panelech: 

 Propaganda 

 Města a doprava 

 Stravování a lidé 

 Buddhismus a Taekwon-do 

 Vůdce a symboly 

 Propaganda na stadionu 
Počet panelů: 6 
Formát: 70x100 cm 
Tisk: plnobarevný velkoformátový 
Graficky sestavil: Petr Bartoš 
Autor textů: Petr Bartoš 
Fotografie: Michal Bor 
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Spolupořadatelství dalších akcí 

Klub U Boudů se podílí na vybraných akcích, u kterých většinou zajišťuje ozvučení a moderování, 
případně po dohodě zprostředkovává úhradu poplatků autorských práv. U některých akcí zajišťuje 
Klub U Boudů kulturní, případně historicko-naučný program. 

 

Vánoční jarmark 

Klub U Boudů pomáhá Restauraci U Boudů a Infocentru s knihovnou v Kolovratech při organizaci 
části programu Velikonočního jarmarku, která se koná v březnu v sále U Boudů. Klub U Boudů při této 
akci zajišťuje ozvučení a moderování akce v sále U Boudů. 

Zábavy a oslavy 

Klub U Boudů pomáhá Restauraci U Boudů při organizaci zábav a oslav, které se konají v sále U 
Boudů. Klub U Boudů při této akci většinou zajišťuje ozvučení a moderování akce v sále U Boudů, 
případně po dohodě zprostředkovává úhradu poplatků autorských práv. 

Turnaj piškvorek 

Klub U Boudů pomáhá hlavnímu pořadateli (Rodinné centrum MACEK) při organizaci otevřeného 
turnaje v hraní piškvorek, který se koná v listopadu v sále U Boudů a je určen pro všechny věkové 
kategorie. Klub U Boudů při této akci zajišťuje ozvučení a moderování akce. 

Zdobení vánočního stromu 

Klub U Boudů pomáhá Restauraci U Boudů při organizaci zdobení vánočního stromu, které se 
koná v listopadu U Boudů.  

KoloZávod 

Klub U Boudů pomáhá hlavnímu pořadateli (Rodinné centrum MACEK) při organizaci 
cyklistického a koloběžkového závodu, který se koná v září v okolí hřiště s U-rampou a je určen pro 
děti od 3 do 14 let. Klub U Boudů při této akci zajišťuje ozvučení a moderování akce. 

Výlety  

Klub U Boudů pomáhá hlavnímu pořadateli (Rodinné centrum MACEK) při organizaci rodinných 
výletů, které se konají v průběhu roku a jsou určeny pro všechny věkové kategorie. Klub U Boudů při 
této akci zajišťuje kulturní a historicko-naučný program. 
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Propagace akcí 

Klub U Boudů využívá pro propagaci svých akcí regionální média a na vybrané akce celostátní 
média. Základním médiem propagace jsou však webové stránky na doméně www.klububoudu.cz. 

 

Webové stránky 
 

 Koncerty 

 Divadlo 

 Besedy 

 Pro děti 

 Další akce 

 Filmový klub 

 Fotogalerie 

 Pravidla her  
 Karetní hry 
 Pasiáns, soliter 
 Deskové hry 
 Společenské hry 
 Logické hry 

 Zvyky a tradice 

 Kulturní špeky 

 Pro účinkující  
 Uspořádání sálu 
 Ozvučení 
 Promítání  
 Osvětlení 
 Napájení 

 Ke stažení 

 Onás  
 Předprodej vstupenek 
 Osoby a obsazení 
 Dokumenty 
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Regionální média 

 Kolovratský měsíčník – zveřejnění kulturního 
programu, vydává MČ Praha-Kolovraty 12x ročně 
v nákladu 1.200 ks, distribuce všem domácnostem MČ 

 Kolovratský zpravodaj – zveřejnění kulturního 
programu, vydává MČ Praha-Kolovraty 4x ročně 
v nákladu 1.200 ks, distribuce všem domácnostem MČ 

 Náš Region – zveřejnění kulturního programu, 
čtrnáctideník vychází v nákladu 19.000 výtisků, je 
doručován do schránek JV od Prahy a na JV okraji Prahy 

 Zápraží – zveřejnění kulturního programu, měsíčník 
vychází v nákladu 23.000 výtisků, je doručován do 
schránek Českou Poštou a vlastními distributory na další 
distribuční místa JV od Prahy 
 

Regionální inzerce 

 plakátovací plochy – zveřejnění kulturního programu a 
plakátů jednotlivých akcí, vždy 12x MČ Praha-Kolovraty, 
dle typu akcí MČ Praha-Uhříněves, Praha-Koloděje a 
Hostivař, Říčany, Světice, Stránčice, Mnichovice, 
Mukařov, Struhařov, Mirošovice, Senohraby, Čtyřkoly, 
Čerčany, Benešov, Ondřejov a další obce 

 e-mail info – pravidelné rozesílání pozvánek na akce na 
cca 7.000 adres 

 obecní rozhlas – zveřejnění vybraných akcí v hlášení 
obecního rozhlasu MČ Praha-Kolovraty 
 
 
 

Celostátní média 

 Kudy z nudy – zveřejnění vybraných akcí na 
internetovém portálu  

 FolkTime – zveřejnění vybraných akcí na internetovém 
portálu 

 Country Rádio – zveřejnění vybraných akcí ve vysílání 
rádia 

 Rádio Blaník – zveřejnění vybraných akcí ve vysílání 
rádia 
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Předplatné a registrace na akce 

Klub U Boudů po dohodě s provozovatelem KD U Boudů nabízí možnost předprodeje vstupenek 
nebo on-line rezervace, a to vždy na vybrané akce. 

 

Předprodej vstupenek 

Vstupenky si návštěvníci vybraných akcí mohou zakoupit bez předchozí rezervace v Restauraci U 
Boudů, a to v otvírací době restaurace (denně 11-23 hod).  

 

On-line rezervace 

Při objednávce vstupenek on-line postupují 
návštěvníci podle následujících instrukcí: 

 
1) Vyplňte výše uvedený formulář a odešlete jej. Číslo 

stolu uvádějte pouze v případě, že je u informací o 
akci uvedeno rozmístění sálu. 

2) Vyčkejte na potvrzení objednávky e-mailem (e-mailová 
zpráva vám bude doručena na e-mailovou adresu, 
kterou uvedete v objednávce). Od tohoto okamžiku 
je platnost rezervace 5 dnů. 

3a) Uhraďte vstupenky bankovním převodem dle instrukcí 
uvedených v e-mailové zprávě. 

3b) Vstupenky můžete uhradit v Restauraci U Boudů po 
předložení e-mailové zprávy (viz. bod 2). Vstupenky 
si můžete takto vyzvednout v otvírací době 
restaurace, a to nejdéle 30 min. před zahájením 
akce. Po této lhůtě je rezervace zrušena. 

4a) Vstupenky fyzicky obdržíte v Restauraci U Boudů po připsání platby na náš účet a předložení e-mailové 
zprávy (viz. bod 2). Vstupenky si můžete vyzvednout v otvírací době restaurace, a to kdykoli před 
zahájením akce. 

 
 
 


