Zápis z jednání kulturní komise
Den: 23. 11. 2015
Místo konání: Zasedací místnost u obřadní síně, náměstí Husovo 70
Přítomni: Mgr. Josef Volvovič, Filip Ulík, Ivana Nývltová, Mgr. Eva Vedralová, Bc.
Dagmar Štěpánová, Šárka Baladránová
Omluveni: Kateřina Šustová, Jana Stanková, Martin Semrád
Hosté: Ing. Aleš Kašpar
Jednání komise bylo zahájeno předsedou Mgr. Josefem Volvovičem v 17.30 hodin, který
přivítal přítomné.
Program:
1) Probíhající akce v KD Svět do konce roku + provoz
2) Náplň a vize programů v KD Svět, promítání?, nový tisk vstupenek
3) Stěžejní městské akce
4) Diskuse
5) Závěr
1)
Kulturní komise byla seznámena s probíhajícími akcemi v KD Svět do konce roku 2015, sál
je nyní hlavně využíván pořady pro školy a Vánočními pořady pro veřejnost. V krátkosti
zmínka o chystaných pořadech na začátek roku. Pan tajemník Aleš Kašpar připomněl
slavnostní otevření KD Svět a seznámil přítomné, že byla do kolektivu přijata Kateřina
Nováková jako nová produkční pro KD Svět, která bude mít na starosti mimo jiné dramaturgii
a správu budovy. Pan tajemník zmínil, že by bylo dobré sehnat více lidí, kteří budou ochotni
pomáhat s prací v KD, ať se to bude týkat dramaturgie či provozu (zvučení, osvětlení, šatna,
stěhování kulis) a ty kteří pomáhají zohlednit finanční odměnou.
Na rok 2016 by měl být vyhlášen záměr na provozování kavárny v KD.
2)
Při slavnostním zahájení měla veřejnost možnost na flip chart napsat skladbu pořadů, které by
si v KD přála. Překvapivě hodně bodů získalo obnovení promítání filmů. Pan tajemník zmínil,
že se již podnikají nějaké kroky a snad svítá na lepší časy. Licence na promítání je pořád
platná, vše je potřeba projednat s distributory. Byl by využit dataprojektor.
V Informačním centru je nový prodej vstupenek do KD přes GoOut.
KD má též své stránky na Facebooku.

3)
Komise byla seznámena s termínem akce Město v pohybu, které by mělo probíhat
od 14.- 22.5.2016. Paní Nývltová pozvala přítomné na 1. schůzku 30.11. od 17 hod. do
zasedací místnosti vedle obřadní síně. Pokud by členové věděli o někom dalším, kdo by se
této akce měl zájem zúčastnit je srdečně zván. Další stěžejní akcí bude 700 let od narození

„Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské Karla IV., jehož považuje český národ
za nejvýznamnější osobnost své historie. Město by se rádo připojilo kulturními akcemi
k těmto oslavám. Paní Vedralová vznesla dotaz, zda se nebudou tyto stěžejní akce krýt a
přebírat si návštěvníky.
O Karlu IV. by měly probíhat koncerty vážné hudby, besedy s občany, v knihovně budou
probíhat besedy a pověsti.
Pan Volvovič upozornil, že Jeden Svět nebude rozšiřovat svoji klientelu ohledně promítání,
již teď mají nasmlouváno přes 30 měst. Dostal odkaz na program PROMÍTEJ I TY. Pro
Český Brod bude koordinátorkou Linda Skalová, pomáhat ji bude Lucie Kolingerová a Petr
Wimmer. Chystají 5 akcí na rok. První proběhne v lednu 2016 v Kavárně Madona. Film s
názvem Piráti ze Salé, se odehrává na pozůstatcích pirátské pevnosti, kde vyrostla stavba –
cirkusový stan, zde našla útočiště první marocká cirkusová škola. V březnu by se promítal
film Verdikt v Maďarsku. Zde štáb sledoval soud se čtyřmi maďarskými přívrženci krajní
pravice, kteří byli obviněni ze série rasově motivovaných vražd šesti Romů včetně dětí.

4)
Pan Volvovič pozval 4.12. do kostela Nejsvětější Trojice na recitaci pana Rudolfa Kvíze
básníků Jana Zahradníčka a Vladimíra Holana připravenou k jejich 110 výročí narození.
Město se připravuje na průvod světýlek a oslavu Vánoc.
Pan Ulík měl dotaz, kdo dělá ve městě kronikáře? (pan L. Mrvík), pro občany by mohlo být
zajímavé připravit promítání fotografií s komentářem z určité doby např. z 1. republiky,
60-70. léta apod.
Ve Štolmíři se chystají kroky k záchraně kostela Sv. Havla.
28.1. proběhne v gymnáziu v tělocvičně Filmová noc na téma „Média“, začátek v 17 hod.

5)
Další jednání kulturní komise se uskuteční v pondělí 18.1. 2016 v Zasedací místnosti u
obřadní síně, náměstí Husovo čp. 70, Český Brod od 17.30 hod.

…………………………………………………….
Mgr. Josef Volovoič
předseda kulturní komise

Zapsala: Ivana Nývltová

