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Zápis z jednání kulturní komise ze dne 29. 4. 2021 - online   

 
Přihlášení: Karolína Blažková, Tomáš Charvát, Lucie Ulíková, Eva Vedralová, Petr Fořt, Petra Ištvániková 
Omluvená: Eva Petrásková, Irena Kuklová 
Host: Filip Ulík 
 
Program: 
1. Schválení poskytnutí dotací z Programu č. 2 zastupitelstvem města ČB 
2. Osobnost města ČB – informace o hlasování 
3. Co je nového v CVIK 
4. Vyhlášen 9. ročník fotografické soutěže Brody v Brodě 2021 
5. Knihovna a informační centrum znovu otevřeny  
6. Pozvánka do Galerie Šatlava 
7. Volná rozprava 
 
 
1) Schválení poskytnutí dotací z Programu č. 2 zastupitelstvem města ČB, podpořeny následující kulturní 
akce:  
Viz usnesení (příloha č. 1) 
Co Adventní průvod světýlek a další akce?  
• Paní Vedralová vysvětlila, že městské akce budou od 2021 pod CVIK: letní kino, posvícení, čertování, 

advent s celkovým rozpočtem 200.000 Kč. Pokud by měl být Adventní průvod světýlek programově 
stejný jako v minulých letech, bude mít i stejné náklady, což je cca 150.000 Kč. Bude nutné v brzké době 
udělat poradu nad rozpočtem všech uvedených akcí. V úvahu připadá omezení programu s ohledem na 
aktuální rozpočet.  

 
2) Osobnost města ČB – informace o hlasování 
Viz usnesení (příloha č. 2) 
• I když komise navrhla ocenění i pro Reného Trinkla (i.m.), RM nominaci nepotvrdila. Ocenění bylo uděleno již 

v roce 2013.  Jakmile to půjde, pojmenuje se podle Reného Tringla ulice, nebo alej nebo část parku. 
 
3) Co je nového v CVIK: Informace od paní Evy Vedralové a Petra Fořta 

a) Na žádost RM je nová koncepce českobrodského posvícení 
• V gesci CVIKu 
• Na náměstí by byla tradiční zábava: dominantou by měl být kostel. Dále řemesla, stánky, pódia… p. 

Steklý ve CVIKu nepracuje, koordinace se ujal P. Fořt. 
• Program: pátek večer, celý den v sobotu, v neděli dopoledne 
• Pátek – ochutnávka regionálních pivovarů, soutěž ve vaření gulášů, hudba by byla kulisou 
• Sobota – regionální pivovary, zóna dílen (něco jako Andělské zvonění), sportovní a vědomostní aktivity 

– spolupráce s J. Ležalem, komentovaný výlet vláčkem, gardisti – parčík před čp.1 + podzemí středově-
ké tržiště, jídlo – 10 stánků s různými druhy pokrmů (burger, vietnam…), pohár sv. Gotharda = soutěž o 
nejlepší koláč, pódium = muzika, divadlo, večer kapela, celodenní hra s kartičkou za cenu. Dále T. J. So-
kol bude pořád večer zábavu ve své režii.  

• Neděle – mše, výstava a koncert v kostele, soutěž koloběžky a kola – spolupráce ze Šemberskými stez-
kami 

• Pátek a sobota – noční prohlídka kostela a podzemí s rezervací – spolupráce s farou 
• Na program se budou podílet místní spolky a organizace dle jejich možností  
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• Propagace: zaměřit se na lidi z celého regionu i mimo Český Brod! P. Fořt doporučuje udělat vlastní 
logo a celou grafiku, webové stránky, letním ČBZ mít dvojstranu s programem, upoutávkou by mohla 
být i nějaká venkovní dekorace (např. balík slámy…). Oslovit stánkaře, kteří by rozdávali info o termínu 
našeho posvícení.  

• Finanční rozvaha: stánkaři a vláček budou zpoplatněny, dílny si na sebe vydělají – výhledově by to mohl 
být příjem. Zatím rozpočet vypadá kolem 200.000 Kč.  

• Lunapark Třískovi bude v areálu ZZN. 
• Návrhy a nápady: 

o L. Ulíkové: zapojit MŠ (panely z doby covidové), oslovit vinařství Klučov, zda by šlo rozdávat víno při 
prohlídkách podzemí… navázat PF edicí. Osvítit kostela a kulturní památky v centru města. Pozvat 
veterány v neděli na posvícení = 1. 5. nebude sraz. Pozvat lidi, co prodávají na Keramických trzích 
v Kostelci nad Černými lesy. Pozvat na náměstí starodávný kolotoč (p. Fořt vysvětlil, že je to finanč-
ně náročné.) 

o P. Fořt: oslovit vinařství Klučov, jestli by šlo vyrábět víno, které by se prodávalo jen při této akci 
„Godhardské“. 

o P. Ištvániková: oslovit faráře M. Sklenáře, zda by šel udělat v neděli program pro starší generaci = 
posezení s harmonikou. 

o T. Charvát: oslovit Úvaly o možnost výpůjčky věcí na soutěž v guláši a využít jejich zkušenosti  
b) Digitalizace kina v KD Svět  

• Dotace z KÚ (bibliobox a částečná digitalizace) 
• V průběhu realizace nastaly byrokratické problémy ze strany kraje, které vše zbrzdily 
• Práce probíhají od půlky dubna, 90% je hotové audio, promítačka bude repas, probíhají drobné sta-

vební úpravy, revize elektro…. Plánované promítání od září 2021. 
• Bylo by dobré udělat stavební úpravy, které by umožňovaly vyšší komfort pro umělce. Stejně tak sál by 

měl být multifunkční (hlediště i bez sedaček) atd.  
 

4) Vyhlášen 9. ročník fotografické soutěže Brody v Brodě 2021  
• Snaha o rozšíření na celé regiony a okolí Brodů, soutěžní témata: Krajina, Lidé a události a Architektura 

"Brodska", uzávěrka 30. 9. 2021. 
 
5) Knihovna a informační centrum znovu otevřeny od 12. dubna 2021 
 
6) Pozvánka:  
3. 5. 2021 - 28. 5. 2021 - GALERIE ŠATLAVA | ANDREA SOUKUPOVÁ: S LÁSKOU 
Centrum vzdělávání, informací a kultury zve návštěvníky na výstavu do Galerie Šatlava. Autorkou vystavo-
vaných obrazů je Andrea Soukupová z Vrbčan, která zároveň nabízí také kresbu portrétů dle vaší vlastní 
fotografie. Dle paní Vedralové je možná od 3. 5. 2021 návštěva Galerie Šatlavá. Bohužel máme kolizi 
s antigenním testováním.  

7) Volná rozprava 

• F. Ulík podal info z RM: v jednání je smlouva se SŽDC, která umožňuje výmalbu podchodu na vlak, u 
ZZN, u MŠ Kollárova. Další nápad: obnovit nápis ZA ROPU BEZ VÁLEK…. Nebo KRÁLOVSKÉ MĚSTO…. Vý-
hledově se zaměřit na vstupní brány do města s cílem zvýšit sebevědomí a tradice města. 

• Ulíková: návrh nasvícení kostela tak, aby byla památka zviditelněná. Instalovat lavičky za kostel. Dělat 
revitalizaci parčíku a před čp. 1 a využít mříž od zvonice. Bylo by vhodné upravit umístění plakátovacích 
ploch (Rengl atd.).  

• Fořt: revitalizace místa mezi kostelem a zvonicí. Vyhodit chodníčky, zabetonované lavičky, nástěnky, 
přemístit renezanční mříž s ohledem na schválený manuál městského mobiliáře.... všechny úpravy dělat 
s cílem mít multifunkční venkovní prostor. Měly by se více hlídat cedule a městský mobiliář. Zjistit pů-
vod renesanční mříže, dle možností ji dát na původní místo.  

• Charvát: při revitalizaci parčíků nezapomenout na vyjádření památkářů. V případě, že by se měl dát 
kostel celý obejít, měl by tam být nějaký chodník, pěšina… renesanční mříž navrhuje dát do Radniční 
zahrady. 
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USNESENÍ:  
Kulturní komise doporučuje radě města revitalizaci parčíku kolem kostela sv. Gotharda a jeho zpřístupnění 
široké veřejnosti.    
 
 
Zapsala: Petra Ištvániková  
 
Ověřila: Karolína Blažková, předsedkyně kulturní komise 
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Město Český Brod 
Zastupitelstvo města 

USNESENÍ 
19/2021 

ze dne 21.04.2021 
 
Přidělení finančních prostředků z Programů podpory sportu, kultury a volného času - 

Program č. 2 
  
 
Zastupitelstvo města   
 
 
I. schvaluje: 
 
 - poskytnutí dotace z Programu č. 2:  
Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi, 
mládeží a seniory, reprezentace města ve výši 608.500 Kč dle následujícího 
seznamu: 
 
Žadatel:        IČO:           Dotace v Kč 
LECCOS z.s.             70855811   52.000 
SK Český Brod z.s.            61883824   53.800 
Srdcovky z.s.                                    07156693          60.500 
Vox Bohemicalis z.s.               61882364   60.000 
TJ Slavoj Český Brod z.s.           00663191 220.200 
SKY BRAND s.r.o.                          24831140        162.000 
Detailní rozdělení poskytnutých dotací na jednotlivé akce žadatelů je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení a bude uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
 
II. pověřuje: 
 
 - starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smluv o poskytnutí dotace. 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 
starosta města místostarosta města 
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Město Český Brod 
Rada města 

USNESENÍ 
188/2021 

ze dne 28.04.2021 
 

Osobnost města Český Brod 2021 
  
 
Rada města   
 
 
I. vyhlašuje: 
 
 - Osobností města Český Brod:  
MUDr. Evu Štěpánovou, za celoživotní práci zubní lékařky,  
paní Evu Fialovou, dlouholetou zaměstnankyni příspěvkové organizace města ANNA 
ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory,  
pana Miroslava Šedivého, dlouholetého zaměstnance Technických služeb Český Brod a  
MUDr. Alenu Vostřezovou, in memoriam, za celoživotní práci dětské lékařky. 
 

 
 
 
 
 

Jakub Nekolný   Tomáš Klinecký 
starosta města místostarosta města 
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