
Zápis z jednání kulturní komise 
 

Den: 12.10.2015 
 
Místo konání: KD Svět ul. Krále Jiřího 332 

 

Přítomni: Mgr. Josef Volvovič, Filip Ulík,  Ivana Nývltová, Mgr. Eva Vedralová, Martin         

Semrád, Bc.Dagmar Štěpánová 

 

Omluveni:  Kateřina Šustová, Jana Stanková, Šárka Baladránová 

 

Hosté:   
 

 

Jednání komise bylo zahájeno předsedou Mgr. Josefem Volvovičem v 17.35 hodin, který 

přivítal přítomné.  

 

Program: 

1) Prohlídka prostor v KD Svět 

2) Náplň a vize programů v KD Svět 

3) Závěr 

 

1) 

Kulturní komise zahájila prohlídku prostor v KD Svět. Hned na chodbě zkonstatovala, že 

LED světla jsou pro oči nepříjemné - ostré. Kavárna by mohla být trochu tajemná, a zda by 

nestálo za úvahu zakrýt schodiště ke skautům, schody jsou nevzhledné. 

V sále opět ostrá LED světla, pro oči jsou moc oslňující. Rozpoutala se diskuse ohledně 

promítání filmů. Závěr vyšel takový, že je to velká škoda, že se nepromítá. Probíraly se různé 

varianty ohledně promítání i uspořádání promítat filmy ve spolupráci s Jedním světem.  

Byla pochválena hezká barevnost sálu. 

Dále jsme pokračovali v prohlídce do suterénních prostor, kde se nacházejí šatny pro herce, 

skladovací prostory a výtopna pro KD s novými plynovými kotly. Připomínka do oken v 

šatnách by se hodily žaluzie. Jako poslední část prohlídky zbývala kabina pro zvukaře. Zde 

byly dotazy, zda se dají pouštět filmy přes DVD, jak je to s osvětlením a ozvučením v sále.   

  

    

 2) 

Komise byla seznámena s nasmlouvaným programem v KD Svět.  Již v měsíci říjnu se 

uskuteční pohádka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ Pinokio a večerní zábavný pořad „Cesty Ivo 

Šmoldase s panem Jiřím Cimickým“ 28. října vystoupí skupina Hop Trop. Slavnostní otevření 

KD Svět pro veřejnost 10. listopadu zahájí od 15.00 hod. komentovaná prohlídka budovy KD 

Svět, v 15.30 – 16.30 hod. proběhne bubnovací dílna pod vedením muzikanta Petra Šušora, 

v 17.00 – 17.45 hod. vystoupí žáci ZUŠ Český Brod, v 17.45 – 18.15 hod. opět komentovaná 

prohlídka budovy, od 18.00 – 19.30 hod otevřená kavárna s hudebním doprovodem a od 

19.30 hod vystoupí divadelní soubor Mrsťa Prsťa z Kouřimi – s vampýrsko-gangsterskou 

komedií Měsíční kámen. 

Pan Ulík navrhl, když IC prodává vstupenky přes Ticketportál, tak zda by Ticket nepomohl 

s propagací či prodejem některých akcí. Jinak je v plánu oslovit divadelní spolky v okolí pro 



vystoupení v KD.  Pánové Volvovič a Ulík byli požádáni o kontakty na pana Houdka a pana 

Filipa. 

 

3) 

Pan Ulík by měl zájem o proškolení na ovládání zvučícího pultu a ovládání světel v KD.  

Po návrhu pana Volvoviče zda by někteří členové komise popř. i z jiných komisí nemohli 

chodit vypomáhat na některé akce se rozpoutala menší diskuse. 

 

Další jednání kulturní komise se uskuteční v pondělí 23.11. 2015 v Zasedací místnosti u 

obřadní síně, náměstí Husovo čp. 70, Český Brod od 17.30 hod. 

  

 

 

 

                                                                     ……………………………………………………. 

                                 

                      

                                                                                     Mgr. Josef Volovoič 

                                                                                     předseda kulturní komise 

 

 

Zapsala:  Ivana Nývltová         

      
  


