
Zápis z jednání kulturní komise 
 

Den: 19. 9. 2016 
 
Místo konání: Zasedací místnost u obřadní síně, náměstí Husovo 70 

 

Přítomni: Mgr. Josef  Volvovič, Ivana Nývltová, Mgr. Eva Vedralová, Dagmar Štěpánová, 

Jana Stanková, Aleš Kašpar,  

 

Omluveni:   Šárka Baladránová, Filip Ulík, Martin Semrád 

 

 

 

Jednání komise bylo zahájeno předsedou Mgr. Josefem Volvovičem v 17.30 hodin, který 

přivítal přítomné.  

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Schválení zápisu z minulého jednání 

3) Akce 

4) Závěr 

 

3) 

Pan Volvovič upozornil na podporu akcí, které se konají v kavárnách, v Oranžové zahradě, 

propagace v ČBZ, na Facebooku… večery s hostem, filmová noc. 

„Promítej i ty“ v kavárně Green se ukáže, jaké bude pokračování – odstěhovala se hlavní 

pořadatelka. 

S velkým ohlasem se setkaly oslavy s Karlem IV, kde se aktivně zapojily školy a zároveň se 

otevíraly i Podlipanské slavnosti, které vyvrcholily v Štolmířském kostele sv. Havla 

koncertem Pavla Šporcla. 

Pan tajemník upozornil a požádal přítomné, aby již nyní chodili s nápady na velkou akci, 

kterou připravuje město v příštím roce „Jubilejní slavnosti“ – povýšení Brodu na Královské 

město. Nápady, které zaujmou mladé lidi a širokou veřejnost. 

Od jara by už mohly probíhat komornější akce, kam mohou přispět s programem i školy a 

místní spolky. Je třeba vytvořit co nejpestřejší program, různé žánry, historie řemesel, 

výtvarná činnost, kapely, divadla, tanec, - akademie škol, majáles, využít místních zdrojů a 

přivést co nejširší publikum. Zvažují se venkovní podia na více místech. Oslavy by byly 

propojeny i s Podlipanskými slavnostmi a vyvrcholily koncertem na venkovním podiu Pavla 

Šporcla s cimbálovou kapelou okolo 10. června. Vox bude vystupovat s dalšími sbory, 

v jednání je uskutečnění koncertů v Plaňanech, Tuklatech a možná opět v Kouřimi.  

Samotný vrchol oslav povýšení by měl být okolo 13. května. 

 

Rozvinula se diskuze ohledně pořadu pro školy pořádané MAS Pošembeří paní Vrbovcovou 

 a Petrou Ištvánikovou, která se uskuteční 5.-7. 10. v KD Svět. Pořad je určen pro žáky 

základních škol 2. stupně a střední školy s tématem „Na obranu jídla“. Nad pořady o filmech 

se bude s dětmi diskutovat. Učíme se filmem cílí na dětskou a dospělou populaci. Diskuze se 

týkala jak oznamovat a zvát školy, aby byly dostatečně a včas informovány, když se jedná o 

tak zajímavé pořady.  

 



Paní Vedralová pozvala do Městské knihovny na zajímavé čtení s autory na Týden knihoven.  

4. 10. bude čtení pro děti a 6. 10. bude číst pro veřejnost pan Jiří Slavík a paní Barbora 

Budská 

 

- 10. 12. se chystá ve Štolmířském kostele adventní koncert Jiřího Stivína s cembalistou 

a zpěvačkou. 

 

- Oslovit pana Rudolfa Kvíze – recitační pásmo. 

 

- rekonstrukce budovy čp. 1 pro IC a knihovnu. 

 

 

 

4) 

Další jednání kulturní komise se uskuteční v pondělí 31.10. 2016 v Informačním centru, 

nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, Český Brod od 17.30 hod. 

  

 

 

Usnesení komise:  

 

Kulturní komise nemá žádné usnesení ani doporučení. 

 

 

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

                                 

                      

                                                                                     Mgr. Josef Volovoič 

                                                                                     předseda kulturní komise 

 

 

Zapsala:  Ivana Nývltová         

      
  
 


