
Zápis z jednání kulturní komise 
 

Den: 27. 2. 2017 
 
Místo konání: Informační centrum, nám. Arnošta z Pardubic čp. 56 

 

Přítomni: Mgr. Josef  Volvovič, Ivana Nývltová, Mgr. Eva Vedralová, Šárka Baladránová, 

Jana Stanková, Martin Semrád 

 

 

Omluveni:    Filip Ulík, Dagmar Štěpánová, Aleš Kašpar 

 

 

 

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) 

Paní Vedralová nás seznámila s pracemi a úpravami v nových prostorách městské knihovny.    

- Čtenáři si pochvalují více prostoru, místa a světla 

- Během jarních prázdnin proběhlo stěhování knih. Poděkování skautům za pomoc. 

- Hned první den otevření velká návštěvnost, velký přírůstek i nových čtenářů 

- audioknihy 

- instalace nové služby – rezervace online, objednávka i knih, které jsou zapůjčeny 

- Paní Nývltová seznámila s programem oslav 13. 5. 2017 

- vytištěn program k nahlédnutí, kalendář akcí, přehled kapel  - zaslat  komisi 

- zvážit zda by nemohly být v pivovaru 2 exkurze místo jedné, časově se kryje  

-  s Schmitzrem  

Pan Semrád 

- program za hradbami – Sokolník, jízda na koni, ukázka a výstava zbraní, zvažuje se 

kuchyň, krčma v podzemí  

- řemeslné trhy – doškař, svíčkař s možností vyrobit si svíčku, tkadlena, košíkář bude 

pozváno 9 – 10 řemesel, středověká kapela v krčmě 

Pozvánka na Městský ples 

Pan Volvovič 

- filmová noc – článek se nedostal do ČBZ, byly zveřejněny jiné 2 články – je třeba 

určit prioritu článků, pokud je jich více 

- 8.3. Happening „Pamatuj“ před budovou gymnázia v 11.30 hod – 5. ročník. Součástí 

vzpomínky bude čtení jmen někdejších obyvatel Českého Brodu a blízkého okolí, kteří 

zahynuli během II. světové války v různých koncentračních táborech. Zazní Izraelská 

státní hymna a Česká státní hymna. 

- setkání s filmem. 



- V Přistoupimi probíhá veřejná sbírka na pamětní židovskou desku, která bude 

umístěna na budově obecného úřadu, což je bývalá synagoga 

 

Příští komise se bude konat 27. 3. 2017 od 17.30 hod v městské knihovně 

 

 

Usnesení komise:  

 

Kulturní komise nemá žádné usnesení ani doporučení. 

 

 

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

                                 

                      

                                                                                     Mgr. Josef Volovoič 

                                                                                     předseda kulturní komise 

 

 

Zapsala:  Ivana Nývltová         

      
  
 


