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Zápis z jednání kulturní komise ze dne 24. 6. 2021   

 
Program Kulturní komise 24. 6. 2021 
 
Přihlášení: Karolína Blažková, Lucie Ulíková, Eva Vedralová, Petr Fořt, Eva Petrásková, Irena Kuklová 
Petra Ištvániková,  
Omluvená: Tomáš Charvát  
Host: Klára Tesaříková (CVIK, p.o.) 
 
Program: 
1. Kalendář akcí 
2. Mapa míst vhodných k pořádání kulturních akcí 
3. Českobrodské posvícení: 17. 9. - 19. 9. 2021 
4. Adventní průvod světýlek: 28. 11. 2021 
5. Volná rozprava 
 
 
1) Kalendář akcí 
Tesaříková: představila vizi nového webu a kalendáře akcí pro akce Českobrodska. V kalendáři je filtr, který 
usnadní hledání akcí. Bude doplněn o kategorie Jednání zastupitelstva, Veřejná setkání.  Na webu města 
bude prolink na IC. IC/Tesaříková osloví organizace ve městě a okolí, aby posílaly akce s časovým předsti-
hem. https://www.cvik.info/kalendar-akci  Cílem je, aby se akce termínově nekřížily. 
Fořt: navrhuje, aby kalendář obsahoval nejen tabulkovou strukturu, ale i textovou, chronologicky řazenou 
podle dat…tzv. rolovací, čitelnou pro mobilní prohlížeče. Například: https://www.nzm.cz/muzeum-ceskeho-
venkova-zamek-kacina/kalendar-akci Připomíná jednotný grafický vizuál, který na dlouho chybí.  
 
 
2) Mapa míst vhodných k pořádání kulturních akcí 
Fořt: bylo by dobré ve městě zmapovat/definovat místa vhodná pro konání kulturních akcí. Stávající i uva-
žovaná do budoucna. Venkovní i vnitřní. Například: KD Svět, Kutilka, městský park, park před čp.1…. šlo by 
to vložit na https://ic.cvik.info/kultura Jako doplněk by byla vhodná i mapa. Bylo by dobré pořídit stabilní 
pódium v centru města, jak tomu bývá v zahraničí.  
 
 
3) Českobrodské posvícení: 17. 9. - 19. 9. 2021 
Fořt: Upozorňuje na nejasné zadání od radnice v oblasti vymezení kompetencí. Např. v rámci „Posvícení“ 
CVIK by měl mít více rozhodovacích kompetencí včetně konečného scénáře akce. Pod jakou oblast spadají 
„houpačky“? Není to kultura? Neměl by rozhodovat, nebo mít právo promluvit také CVIK, který má na sta-
rosti koordinaci podobných aktivit? Umístění knihobudky je téma, které se přeposílá tam a zpět a nikdo 
neví, kdo má vlastně udělat konečné rozhodnutí. Byla by fajn schůzka s radním/radními pro kulturu s cílem 
zmapování kompetencí, strategie a vize v této oblasti.  
Vedralová: Přiblížila program akce a s tím spojené přípravy. Páteční zábor stačí od 12:00 hodin.  
Ištvániková: Vyřídila přání starosty, aby se na posvícení přidala akce 16. 9. veřejné setkání v Podlipanském 
muzeu a 21. 9. 2021 Den bez aut. Členové se shodli na tom, že akce nezapadají do vize a scénáře posvícení. 
Navíc jsou hotové grafické podklady. 
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4) Adventní průvod světýlek: 28. 11. 2021 
Ulíková: Navrhuje vyrobit v grafice Adventního průvodu světýlek 500 ks adventního kalendáře. Prodej a 
distribuci by měl na starosti CVIK. Výtěžek by se promítnul do rozpočtu akce. Upoutávku už na posvícení. 
Kalendář by měl v grafice zapracovaný rámeček a tam by se dopisovalo jméno dítěte. 
Vedralová: Nápad s kalendáři se ji líbí. Kalendáře by mohly být součástí balíčku pro děti Mikuláše v podzemí. 
Výroba je 5 týdnů. Konečné rozhodnutí padne cca 1. 7. 2021. 
Fořt: Doporučuje dělat objednávky kalendářů při posvícení. Obejít místní podnikatele s nabídkou pro za-
městnance. 
Ulíková: Adventní průvod světýlek – loutka velkého anděla bude, ve hře je několik variant cesty.  
Navrhuje venkovní hru, kdy lidé chodí po městě a sbírají adresy domů, kde jsou podsvícené číslice od 1. 12. 
- 24. 12. 2021 a fotí je. Když jich mají 24 pošlou fotky do IC.  Za odměnu by několik účastníků hry, například 
první tři, dostali adventní kalendář, a to 3. 1. 2022 v IC.   
Během léta je třeba udělat poradu s tvůrčím týmem, kde se vydefinuje trasa a zastavení. Nápad: start u 
muzea.  
Spirála s Betlémským světlem – by měla být před kostelem, aby tam přišlo více lidí 
 
 
5) Volná rozprava 
Ulíková: Navrhuje zavést tradici Martinské zábavy v sokolovně místo posvícenské.  
Fořt: Navrhuje zavést městský ples.  
Petrásková: Navrhuje spojit městský a sokolský ples. Popisuje akci Památný den sokolstva – 8. 10. 2021  - 
akce si zasluhuje větší propagaci atd. Lodičky by se mohly pouštět na Pivovarském rybníku.  
Další setkání se plánuje na září 2021. 
 
 
 
USNESENÍ:  
Členové kulturní komise apelují na vyhotovení grafického manuálu formou soutěže.  
Členové kulturní komise žádají radu města o zpětnou vazbu ze zápisů a setkání. 
 
 
Zapsala: Petra Ištvániková  
 
Ověřil: Petr Fořt 
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