
Zápis z jednání kulturní komise 
 

Den: 18.1. 2016 
 
Místo konání: Zasedací místnost u obřadní síně, náměstí Husovo 70 

 

Přítomni: Mgr. Josef Volvovič, Filip Ulík, Ivana Nývltová, Mgr. Eva Vedralová, Šárka 

Baladránová, Jana Stanková, Martin Semrád 

 

 

 

Omluveni:  Kateřina Šustová, Bc. Dagmar Štěpánová 

Hosté:  Ing. Aleš Kašpar 

 

 

Jednání komise bylo zahájeno předsedou Mgr. Josefem Volvovičem v 18.00 hodin, který 

přivítal přítomné.  

 

Program: 

1) Probíhající akce v KD Svět, náplň a vize programů v KD Svět  

2) Promítání 

3) Akce 

4) Diskuse 

5) Závěr 

 

1) 

Kulturní komise byla seznámena s probíhajícími akcemi v KD Svět a dále i s nadcházejícími 

pořady v sezóně. Navazuje se spolupráce s panem Drahovzalem z Kolínského divadla, 

Amébou a i menšími scénami pro konání akcí nejen v KD. V jednání je vystoupení 

divadelního sboru z Železného Brodu v rámci utužování vztahů a spolupráce. Zástupci města 

jeli na zahájení a otevření dalšího ročníku výstavy fotografií Body v Brodě do Železného 

Brodu. V měsíci březnu putuje výstava k nám do galerie Šatlava.  Do Informačního centra 

byla zakoupena termotiskárna vstupenek pro předprodej a prodej vstupenek v systému GoOut. 

Objednávat se bude ještě jedna tiskárna do pokladny KD Svět pro tisk vstupenek na místě 

v den konání pořadu. Paní Stanková měla dotaz ohledně pronájmu kavárny za účelem konání 

pořadu SOŠ Liblice ve spolupráci s ICM a divadelním spolkem Mrsťa Prsťa a jak to bude 

s prodejem vstupenek.  Na webu v sekci kultura se budou připravovat podstránky pro různé 

cílové skupiny. 

 

2) 

Pan Volvovič měl jednání s paní Novákovou ohledně promítání v KD. Licence ohledně 

promítání z bývalého MKIC trvá jen je potřeba obnovit, pokud to půjde. Z cyklu Jeden Svět 

proběhlo promítání v Madoně v měsíci únoru proběhne promítání v kavárně Grün a v 

měsících březnu a dubnu ve Zvonici. Jakmile se objeví film, který přitáhne pozornost mohl by 

se promítat v KD. Toto jsou filmy týkající se lidských práv, tak nejsou natolik populární. Pan 

Volvovič doporučil projednat do KD dětský muzikál Lukáše Sommera Sindibád 

v nastudování ZUŠ Lysé nad Labem, kde vystupuje divadelní ansámbl, 20 tanečníků, živý 

orchestr složený z učitelů ZUŠ, objeví se projekce, stínohra a mnoho dalšího.  



Příští týden proběhne na gymnáziu Filmová noc na téma média – propagace na městském 

webu. Jak to bude s pronájmem KD v rámci cyklu Promítej i ty – spolupráce s ICM. 

 

3) 

Pan tajemník nastínil zatím zhruba Podlipanské slavnosti. Chystá se spolupráce s městy 

Kostelec nad Černými lesy, Kouřim, Plaňany a nově i Úvaly. Do příštího setkání komise by 

mohl být připraven hrubý nástřel. Paní Vedralová za Městskou knihovnu podotkla, že je velký 

a velmi úspěšný zájem o živé čtení pro děti. Těsně před Vánocemi chyběly i prostory, což je 

pro knihovnu velkým nedostatkem a problémem. Pokud budou muset uvolnit depozitář 

v přízemí, není v lidských silách mít knihy v jiných místech po městě. V měsíci březnu 

chystají Živé čtení pro dospělé s panem Jaroslavem Petráskem, který představí svého 

oblíbeného autora a tím je pan Jaroslav Foglar a jako host regionální spisovatelka z Peček 

Ilona Ziková, která píše sci-fi. V měsíci únoru budou probíhat besedy pro žáky základních 

škol zaměřené na tvorbu Zdeňka Svěráka.  

 

 

    

4) 

Na dotaz pana Ulíka zda se bude IC stěhovat pan tajemník odpověděl, že vše záleží na 

projektové dokumentaci a penězích, vystěhování depozitáře  a potom by proběhla akce kulový 

blesk. IC, které by se stěhovalo zpět do čp. 1, kde bude blíže k podzemí, galerii Šatlava, 

prohlídkám za hradby, nebo věže či kostele. Jedna z podmínek rekonstrukce je třeba vše dělat 

s citem a snažit se zdůraznit historii a dějiny, které budovou procházely. Co se týče dalších 

větších investic – z infekčního pavilonu v areálu nemocnice by se budovaly další třídy 

základní školy.  

 

5) 

Další jednání kulturní komise se uskuteční v pondělí 29.2. 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         

      
  


