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Zápis z jednání kulturní komise ze dne 26. 5. 2021 - online   

 
Program Kulturní komise 26. 5. 2021 
 
Přihlášení: Karolína Blažková, Lucie Ulíková, Eva Vedralová, Petr Fořt, Tomáš Charvát, Eva Petrásková, 
Petra Ištvániková,  
Omluvená: Irena Kuklová  
 
Program: 
1. Informace: Odstoupení z pozice člena kulturní komise  
2. Vizuální podoba a umístění knihobudky  
3. Návrh na výmalbu podchodu na vlak, u ZZN, u MŠ Kollárova 
4. Adventní průvod světýlek 
5. Českobrodské/Gothardské posvícení 
6. Volná rozprava 
 
 
1) Informace: Odstoupení z pozice člena kulturní komise – Tomáš Vondra 
Tomáš Vondra e-mailem ze dne 18. května oznámil svoji rezignaci z pracovních, studijních a osobních důvo-
dů. Návrh: Karolína Davidová z Českého Brodu a oslovení Katky a Lucie Čechové (osloví je Karolína Blažko-
vá). Příští schůzku budou hosty jednání.  
 
2) Vizuální podoba a umístění knihobudky 
• Stávající stav - info od paní Vedralové: 

Paní Vedralová nastínila stávající situaci s požadavkem pomoci s návrhem vizuální podoby a umístění.  
Město odkoupilo vysloužilou telefonní budku, která byla původně umístěna na náměstí Arnošta z Pardubic, 
na chodníku před Money Bank. CVIK dostal za úkol bduku předělat na knihobudku a posléze se starat o její 
provoz (dodávky knih, běžná údržba). Ještě za minulého ředitele Petra Steklého byla telefonní budka ve 
spolupráci s TS odříznuta, převezena k Petrovi Brožkovi, ten ji odstrojil, nechal odborně nalakovat a realizo-
val vnitřní úpravu – vyrobil poličky na knihy. Má připravenu i variantu zavíracích dvířek, aby knihy netrpěly 
vlhkem. Petr Steklý také navrhl potisk s literární tematikou (transparentní celopolep technologie, z jedné 
strany poloprůhledná) a společně jsme vytipovali několik lokalit pro umístění knihobudky. Vše se konzulto-
valo s vedením města, resp. s městským architektem, ale bohužel stále není žádné finální rozhodnutí a celá 
realizace se protahuje. Vedení města preferuje umístění knihobudky v blízkosti nádraží, podle nás do celko-
vé koncepce tohoto prostoru možná zapadá obsahově, ale určitě ne vizuálně. CVIK navrhoval umístit kniho-
budku do nějaké klidového, relaxačního prostoru, parku, ne u „spěchajícího“ nádraží. 
• Návrhy a nápady: 

o Ulíková: navrhuje vycházet ve vizuálu z manuálu mobiliáře, kde jsou upřednostňována černá barva 
a dřevo. Umístění: Radniční zahrada, park nebo proluka vedle radnice na Husově náměstí 

o Fořt: původní návrh Steklého se mu nelíbí a přikládání se k názoru Luciie. Navrhuje polep v kombi-
nace skla a kovu. Obsah polepu: citáty nebo podpisy slavných osobností. Umístění navrhuje v měst-
ském parku u evangelického kostela místo původního místa u nádraží. Dále park Škvárovna, parčík 
před č. p.1. nebo umístění v Radniční zahradě.  

o Vedralová a Ulíková – umístění u hradeb, ulice Šafaříkova (viz příloha č. 1) 
o Fořt: ulice Šafaříkova – pryč s kontejnery, doporučuje živý plot podél silnice Jana Kouly 
o Ulíková: doporučuje kontejnery po celém městě schovat do přístřešků, osvětlit park 
o Charvát: doporučuje přemístit kontejnery u ZUŠ na jiné místo. Předal informaci z komise živ. pro-

středí: členové navrhují udělat „manuál“ péče o město a zeleň. 
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3) Návrh na výmalbu podchodu na vlak, u ZZN, u MŠ Kollárova – viz příspěvek na minulé schůzi kulturní 
komise od Filipa Ulíka 
Členové KK navrhují k návrhům přizvat Lucii Čechovou na příští jednání komise. 
 
4) Adventní průvod světýlek  
Ulíková: velký anděl nebude k dispozici, protože je obsazený. Je třeba udělat zvláštní schůzku k akci. 
Charvát: peníze na akci budou. Radní se přiklonili k navýšení příspěvku o 240.000 Kč. pro CVIK, p.o. Je třeba 
konkretizovat výdaje a předat je radním. Nabídl spolupráci při propagaci formou tisku od formátu A0 na 
zařízení v ZUŠ na této i na dalších kulturních akcích.   
Fořt: navrhuje udělat rozpočet k akci + akce posvícení. Bohužel se musí počítat s tím, že tato zimní akce 
bude vždycky datovaná.  
Termín pro schůzku nad rozpočtem 2.6. nebo 3. 6. 2021 – Vedralová, Ulíková, Fořt v knihovně (upřesní si 
navzájem) 
 
5) Českobrodské/Gothardské posvícení 
Fořt:  

o CVIK se zaměřuje na nové investory akce a příjmové zdroje, které by byly doplňkem rozpočtu akce. 
(Klára Šípová je všem doporučena jako grafička)  

o Tým se schází každý čtvrtek, zapojují se další subjekty, což je potěšující. Například vinařství Klučov, 
skauti apod.  Cílem je vytvořit rodinný program 

o Dobře se rozbíhá také soutěž ve vaření guláše i koncert v kostele sv. Gotharda  
o Propagace: pracuje se na samostatném webu, v letním ČBZ by měl být detailní program, v 06/2021 

zatím jen plakát + krátký článek 
Charvát:  

o Ohňostroj bude v areálu ZZN a to v režii lunaparku paní Třískové  
 
6) Volná rozprava 
Vedralová: digitalizace kina je od 19. 5. 2021 hotová a přebraná. Ladí se odhlučnění kabiny. Promítání se 
zatím plánuje na konec léta. Pokračují revize a nacházejí se chyby z rekonstrukce budovy, které jsou finanč-
ně i technicky nákladné. Produkční Nováková oslovuje umělce a pracuje na programu, který by měl odstar-
tovat od září 2021.  
Fořt: navrhuje zapojit KD Svět do malých filmových festivalů např. Jeden svět apod. Nápady se CVIKem: 
realizace Kefíru v městském parku, festival loutkového divadla v parčíku před č. p. 1 + využít budovu CVIKu.  
Další termín kulturní komise je naplánovaný osobně a to u P. Fořta, Palackého 237 dne 7. 6. 2021 v 19:00 
hodin. Program: posvícení a Adventní průvod světýlek. Pozvat nové potenciální členy komise.  
 
 
USNESENÍ:  
Kulturní komise doporučuje radě města umístění knihobudky s decentním polepem v barvách odpovídají-
cích manuálu mobiliáře města a to do klidové zóny v Radniční zahradě, nebo v proluce vedle radnice na 
Husově náměstí.  
 
 
Zapsala: Petra Ištvániková  
 
Ověřila: Karolína Blažková, předsedkyně kulturní komise 
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