Zápis z jednání kulturní komise
Den: 12. 12. 2016
Místo konání: Místnost Informačního centra, náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56
Přítomni: Mgr. Josef Volvovič, Ivana Nývltová, Mgr. Eva Vedralová, Martin Semrád
Filip Ulík, Aleš Kašpar
Omluveni: Dagmar Štěpánová, Jana Stanková, Šárka Baladránová,

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)
Pan Kašpar nám představil letáček a program na jubilejní oslavy Českého Brodu – 580 let od
povýšení na královské město. Leták s programem jdou jako základ do tisku Průvodce
Středočeským krajem. Další akce se budou ještě nabalovat a doplňovat. Program se představí
na Regiontour v Brně a bude rozeslán do stojanů informačních center. Program jako takový se
bude ještě doplňovat o další akce. Zahajovat se bude 11. února Královským plesem.
13. května bude program vrcholit na zahradě gymnázia, na koupališti, v muzeu po celém
náměstí. V KD bude historické připomenutí z archivu Jaroslava Petráska. Studenti mohou
zkusit svoje natáčení na kamery – spoty a ty potom promítnout v KD.
Pan Semrád potvrdil za gardu Český Brod, že zajistí řemeslný trh, historickou krčmou
v podzemí a dění za parkánem.
Paní Vedralová nás seznámila s plánovanými úpravami na budově čp. 1.
Budou probíhat práce na výtahu, odkrytí hlavního vchodu v 1. patře do knihovny hned naproti
schodům, na střídačku opravy a úpravy přímo v knihovně, bude se rozšiřovat dětské oddělení,
vznikne menší učebna pro cca 20 míst. Přízemí budovy je v jednání ohledně zbourání příčky,
a obnažení klenby.
Pan Volvovič nabídl představení pro školy nastudované ZUŠ Lysé nad Labem – Noc na
Karlštejně. 30. ledna bude probíhat na gymnáziu už 5. ročník Filmové noci s tématem „Střet
zájmů“. Začátek je naplánován na 16 hodinu. Propagace na městském webu. Petr Wimmer
s Lucií Kolingerovou pokračují v činnosti „Promítej dál“, mají naplánováno 5 večerů.
„Večery s filmem“ připravované panem Volvovičem se od února budou promítat ve Zvonici.
Pan tajemník požádal přítomné, ať zkusí oslovit své známé, zda nemá někdo zkušenosti
s organizací plesu, či neví o dobrém konferenciérovi, kdo by mohl obejít podnikatele, zařídit
výzdobu sálu, výzdobu stolů, občerstvení.

4)
Další jednání kulturní komise se uskuteční v pondělí 23. ledna 2016 v kanceláři pana
tajemníka, 1. patro nám. Husovo 70, Český Brod od 17.30 hod.

Usnesení komise:
Kulturní komise má doporučení.
…………………………………………………….
Mgr. Josef Volovoič
předseda kulturní komise

Zapsala: Ivana Nývltová

