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Zápis z jednání kulturní komise ze dne 14. 10. 2021   

 
Přítomni: Karolína Blažková, Eva Vedralová, Petr Fořt, Irena Kuklová, Eva Petrásková, Karolína Davidová, 
                Kateřina Nováková 
Omluveni: Lucie Ulíková, Tomáš Charvát,  
Hosté: starosta Jakub Nekolný, místostarosta Tomáš Klinecký, tajemník Aleš Kašpar, R. D. Martin Sklenář 
 
Program: 
1. Gothardské posvícení (dále jen „GP“) 
2. Termíny přesunutí Lunaparku na jaro/podzim 
3. Průvod světýlek 28. 11. 2021 
4. Mikuláš ve dveřích 
 
1. Gothardské posvícení 
R. D. Martin Sklenář: 

- Poděkování za pozvání a za to, že se posvícenské slavnosti ubírají směrem ke kostelu, který se tak 
stává opět centrálním bodem posvícení. Pan Sklenář navrhuje, aby příští rok program GP vrcholil 
přímo v kostele např. předáváním cen za sportovní disciplíny.  

- Seznamuje členy komise s myšlenkou, která je všeobecně známá, ale není naplněna. Kostel je pro 
všechny a lze jej využít i k jiným kulturním akcím nejen v rámci GP. Nesmí být však v rozporu 
s křesťanskou vírou. Pan místostarosta zmiňuje galerii na ochozu (výstavní prostor), který by mohl 
sloužit jako stále dostupné místo pro kulturní potřeby. 

- Posvícenské oslavy jsou pro všechny, není to jen událost křesťanská, ale slavit posvícení a neprojít 
při něm kostelem je jako přijít na narozeniny a nepopřát. Pan Sklenář poukazuje na to, že stejně ja-
ko Brod pojí dva břehy, tak může posvícení pojit dvě různé akce např. v kostele možné vyhrát vstu-
penku na pouťovou atrakci. 

 
Petr Fořt: 

- Z úcty ke kostelu bylo GP pojmenováno právě po kostele sv. Gotharda a byla zvolena zlatá barva, 
která měla podnítit myšlenku důstojných aktivit. Pan Fořt opět zdůraznil, že při GP v příštím roce 
opět rád pomůže, ale jen tehdy, pokud bude koncept GP pouze posvícenský a nikoli pouťový. Zdů-
razňuje, že se nejedná o podmínku buď anebo, ale o opětovné upozornění, že společně s Lunapar-
kem se akce dělat nedá. Ve městě se nám díky GP otevírá možnost mít vlastní originální akce a ne 
kopii toho, co se děje jinde.  

- P. Fořt zdůrazňuje, že GP by se nemělo tříštit (dělit ho na program v ZZN a na náměstí). Lidé by se 
měli držet pohromadě tak, aby akce měla dostatečnou atmosféru. Důležitým organizačním poznat-
kem také je, že GP uchopilo to, co je v Českém Brodě hezké a zajímavé a předalo lidem zážitek na 
drobné úrovni. V programu nebyl žádný headliner, ale mnoho drobných vystoupení na místní úrov-
ni a to také dokázalo vytvořit jedinečnou atmosféru. Pokud se podaří uchopit to, co je v Českém 
Brodě hezké a bude se to umět prodat lidem, není žádný headliner potřeba. 

 
p. Starosta: 

- Volal p. Třískové ohledně termínu. S termínem v květnu by rádi vyšli vstříc, jsou s ním smířeni, ale 
z rodinných důvodů budou schopni termín navrhnout až v lednu. Paní Třísková je informována 
o tom, že kulturní komise jako poradní orgán rady města nesouhlasí s tím, aby byli součástí pod-
zimních posvícenských slavností (GP). Na radě nepanuje shoda ohledně odděleného konceptu GP a 
tak pan starosta navrhuje, aby kulturní komise předložila návrh usnesení radě města, který se bude 
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týkat oddělení posvícenských oslav a Lunaparku. Přesunutí termínu Lunaparku na jaro je akceptova-
telné a zdůrazňuje, že pokud by k tomu došlo, bude Lunaparku nabídnut k pronájmu prostor ZZN, 
nikoli náměstí. Paní třísková byla s areálem ZZN spokojena i přes to, že ze začátku s odsunem 
z náměstí zcela nesouhlasila. 

- Pokud by rada města nepřijala návrh usnesení, udělalo by se GP komornější. 
 
Karolína Blažková – předsedkyně: 

- Oddělení Lunaparku a GP je otázka ekonomické stránky věci. Více akcí najednou se neuživí a to je 
důvodem, proč kulturní komise požádá radu o schválení návrhu usnesení na rozdělení Lunaparku a 
GP na jaro/podzim 2022. 

- Dále si zastupitelstvo vyžádalo souhrnnou zprávu o GP, kterou bude zpracovávat CVIK. Ten ji pak 
předá starostovi nebo místostarostovi, kteří ji vloží do materiálů k projednání na nejbližší termín za-
stupitelstva (1. 12. 2021). 

 
Aleš Kašpar – tajemník: 

- Debata kolem GP uzrála všemi směry a tak je na čase začít věci řešit a plánovat, než znovu hodnotit 
a projednávat. Kolotoče byly také součástí historie, i když v trochu jiné podobě než je dnes.  

 
2. Termíny přesunutí Lunaparku na jaro/podzim 
p. Místostarosta: 

- Navrhuje konkrétní termín pro jarní Lunapark a to 5. – 9. 5. 2022, kdy 5. 5. 2022 má Gothard svátek 
a tak by se Lunapark mohl spojit s oslavami sv. Gotharda. Třískovi by také případný nový termín rádi 
fixovali k nějakému významnému datu. Tříska ml. se ohledně termínu ozve dříve než v lednu. 

p. Starosta: 
- Oslava svátku (jaro, Lunapark) by byla tak lidovější a oslava narozenin (podzim, GP) důstojnější se 

zaměřením na kostel. 
- Z pronájmu ZZN jdou městu finanční prostředky. CVIK navrhuje, aby finanční prostředky získané 

z pronájmu prostor ZZN Lunaparku Tříska na jaře šli jako finanční podpora GP na podzim. 
 
 
3. Průvod světýlek 28. 11. 2021 
Petr Fořt: 

- Průvod světýlek bude zahajovat pan starosta nebo místostarosta a pan farář. Pro tento rok se trasa 
upraví tak, aby se nešlo skrz zahradu gymnázia, ale okolo ní. Při předchozím ročníku se vytvořil před 
vstupem do zahrady dav a nedalo se projít. 

- Další změnou oproti poslednímu průvodu bude společný zpěv v cíli. Bude se zpívat Tisíc andělů od 
skupiny Čechomor. Text písně bude uveřejněn v ČBZ, na zadní straně kalendáře, na webu města i 
FB, aby byl lidem dostupný kdekoli v danou chvíli. V úvahu připadá ještě projekce textu někam na 
budovu v okamžik společného zpěvu. 

- Cílem letošního průvodu bude mimo jiné udržet lidi déle na konci trasy. Zde bude možnost občer-
stvení (guláš, svařák, cukroví) které připraví skupina z Malechova. Je v tom atmosféra i ekonomika.  

- Prodávat se bude v průběhu listopadu také adventní kalendář za cca 150 Kč, který bude fungovat 
jako propagační prvek, nápověda s textem písně Tisíc andělů a zároveň jako finanční podpora obou 
akcí (Průvod světýlek a Mikuláš ve dveřích). Do prodeje by mělo jít cca 500ks kalendářů. 

 
Eva Vedralová: 

- CVIK se domluví s panem farářem také na nočních prohlídkách podzemí a kostela, které budou do-
plňkovou aktivitou v cíli po průvodu světýlek. 

- Ladí se ještě hra, která by měla průvodu světýlek předcházet. Ta by měla probíhat tak, že lidé bu-
dou hledat v oknech domů Českého Brodu čísla o 1 do 24.  

 
4. Mikuláš ve dveřích 

- Vzhledem k opatřením, která stále ještě platí a z důvodu pohodového konání akce se bude i tento-
krát Mikuláš odehrávat „ve dveřích“, tedy stejnou formou jako loni. Mikuláš, čert a anděl bude ven-
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ku v parku u Kostela nejsvětější trojice na základě rezervace přijímat děti, které budou po parku pl-
nit úkoly. 

 
Usnesení 
Kulturní komise navrhuje radě města rozdělit GP a Lunapark Třískovi na dvě akce.  

 
Zapsal: Martina Vlastníková  
 
Ověřila: Karolína Blažková, předsedkyně kulturní komise 
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