Anketa o potřebách prostor pro konání kulturních a společenských
akcí pořádaných jednotlivými organizacemi ve městě
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
vzhledem k stále probíhající diskuzi o potřebách prostor pro konání kulturních a
společenských akcí pořádaných jednotlivými organizacemi ve městě si Vás dovoluji požádat o
následující informace:
1. kolikrát do roka je ze strany Vaší organizace nutné či žádoucí využití velkého sálu pro
potřeby konání akcí pro veřejnost?
2. jak velkou kapacitu sálu vnímáte jako optimální pro konání zmíněných akcí?

MŠ Napajedla
1. - 2 akce (Akademie MŠ / Rozloučení s předškoláky)
2. - 250 míst
Pozn.
Zázemí pro účinkující děti (šatna apod. až pro 90 dětí!, kde jsou děti s pedagogickým
dozorem po celou dobu konání akcí).

DDM Matýsek
1. – 3-4 akce (Vánoční besídka, Matýskovo zvonění, Talent-show + Taneční přehlídka=výhled)
2. – min. 200 / ideálně 250 míst
Pozn.
Velké pódium a také zázemí, několik šaten, vstup na pódium z obou stran

2. ZŠ Napajedla
1. – 2-3 akce (Ples 2.ZŠ / Vyřazování žáků 9.ročníků / Školní akademie)
2. – 400 míst
Pozn.
Víceúčelový sál, který by sloužil jak pro taneční společenské akce, tak i pro akce divácké s
pohodlnými židlemi a s odstupňovaných hledištěm.

1. ZŠ Napajedla
1. – 4-6 akcí
2. – 400 míst

KKN Napajedla
1. – 16-20 akcí (divadelní představení DSZŠ, Divadelní festival, Dětský divadelní festival,
folklórní vystoupení, Reprezentační ples, taneční zábavy pro seniory, akce typu Dny řeckého
folklóru, zájezdních divadelní představení)
+ 4-8 jako „mokrá varianta“ venkovních akcí
2. - 300 míst
Pozn.
Sál by fungoval i jako náhradní prostor pro 4-8 venkovních akcí (mokrá varianta):
- Moravské chodníčky
- Promenádní koncerty
- Divadelní léto
- Koncert většího formátu (nyní v létě nepořádáme z toho důvodu, že nemáme mokrou
variantu)

===========================================================================
Vyhodnocení - Celkem za všechny organizace:
1. - 27-35 akcí ročně + 4-8 jako „mokrá varianta“ venkovních akcí
2. – 400 míst
===========================================================================
V Napajedlích dne 20.06.2016

Zbyněk Ohnoutek

