
Zápis z jednání kulturní komise 
 

Den: 23. 1. 2017 
 
Místo konání: Kancelář pana tajemníka, náměstí Husovo čp. 70 

 

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

Kašpar, Bc. Dagmar Štěpánová, Ing. Jana Stanková, Šárka Baladránová, 

 

Omluveni:   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 

 

Seznámení s nadcházejícími akcemi 

 

- Posunutí termínu městského plesu na 18.3 2017 – důvod hledání nové kapely (úmrtí 

kytaristy) 

- v IC prodej vstupenek na ples od 23. 1. 2017 

- pozvánka pro všechny, pro podnikatele, prezentace výročí oslav 

- rozpočet na ples 

- rozpočet na oslavy města – 15.4. Velikonoční sobota v Přišimasech, Den Země na 

Klepci, pečení chleba ve Štolmíři, 1.5. Okruh Českobrodský 13.5. vyvrcholení oslav mimo 

jiné kapely, sokolové u Lídlu – cvičení, prezentace v sokolovně – promítání, jak 

s občerstvením na náměstí? občerstvení „po sousedsku“? 

- 30.5. pod záštitou paní Pechové – celostátní soutěže ZUŠ 

- 19.5. Zahájení Podlipanských hudebních slavností -16.6. v pivovaru vystoupení Clarinet 

Factory 20.6 v kostele sv. Gotharda, VOX + velký orchestr Plaňanský kostel 24. nebo 25.6., 

další rozjednané koncerty a chystání smlouvy o dlouhodobé spolupráci s Kounicemi, 

Kouřimí, Úvaly, Kostelcem nad Černými lesy 

- 27.5. na Lipanech 3 akce – Pochod krajem Lipan, Sokolská pouť, rekonstrukce bitvy 

garda  

- 2.-10.9. EHD – muzeum se nejspíš nebude moct zúčastnit ohledně rekonstrukce 

v budově, oslovení farností, výprava po sakrálních památkách 

- 9.9. Branný den 

- 16. nebo 17.9. koncert Pavla Šporcla + cimbálka 

- 21.-25.9. posvícení 

- 30.9. Svatováclavské slavnosti 

- Pan Ulík navrhl, zda by mohly být podzemní kontejnery u kostela, zřejmě nepůjde 

zařídit do oslav – zda by bylo možné otevřít, ukázat zajímavosti, budovy, které normálně 

otevřené nejsou (ZZN, zvonice, pivovar, věžička gymnázia) nápady na lokality 

- přednesení návrhu pana Semráda – zhotovení odznáčků,- pamětních mincí, 

samolepek,kešky, placka s podobiznou Zikmunda 



- pan Volvovič 30.1. Filmová noc na gymnáziu „Střet zájmů“ host kolínská senátorka E. 

Třísková, beseda s panem V. Žákem – odborník na americkou vnitřní politiku, za media M. 

Šnajdr, raper Hula, promítání filmu Matrix AB o ministru financí Andreji Babišovi 

- probíhá v kavárně Café Green, od února ve Zvonici Večery s filmem, dotaz pana 

Volvoviče, zda pozveme ZUŠ Lysé nad Labem s hrou o Karlu IV – Noc na Karlštejně, pan 

tajemník osloví místní ředitele 

- paní Vedralová seznámila přítomné, jak probíhají práce rekonstrukce knihovny, zřejmě 

se nebudou moci zapojit do oslav, jak by si přály, uvolněné prostory po sociálce nelze zatím 

obývat, musí se změnit účel využití, kvůli únikovým východům – jednání s požárníky 

- nasmlouvané akce pro školky, školy 

- od ledna možnost zapůjčit audioknihy podle výpůjčních podmínek 

 

 

 

 

4) 

Další jednání kulturní komise se uskuteční v pondělí 27. února 2017 v Informačním 

centru, nám. A. z Pardubic 56, Český Brod od 17.30 hod. 

  

 

 

Usnesení komise:  

 

Kulturní komise má doporučení. 

 

 

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

                                 

                      

                                                                                     Mgr. Josef Volovoič 

                                                                                     předseda kulturní komise 

 

 

Zapsala:  Ivana Nývltová         

      
  
 


