Zápis z jednání kulturní komise
Den: 27.4.2015
Místo konání: Počítačová učebna nám, Arnošta z Pardubic čp. 56
Přítomni: Mgr. Josef Volvovič, Filip Ulík, Mgr. Eva Vedralová, Ing. Jana Stanková, Ivana
Nývltová,,Dagmar Štěpánová, Šárka Baladránová
Omluveni: Martin Semrád, Kateřina Šustová, Ing. Aleš Kašpar
Hosté: Bc. Jakub Nekolný
Komise byla zahájena předsedou Mgr. Josefem Volvovičem v 17.30 hodin.
Program:
1) Úvodní slovo pana starosty Jakuba Nekolného
2) Seznámení s návrhem plakátu na oslavy 600. let výročí úmrtí Jana Husa
3) Seznámení s návrhem plakátu Podlipanských slavností
4)Diskuse
1)
Pan předseda kulturní komise přivítal přítomné.
Pan starosta představil komisi počítačovou učebnu, počítačový program a veškeré možnosti,
které se v této místnosti nabízejí. Požádal komisi o spolupráci a spoluutváření kulturních akcí
a celkového kulturního života. Zmínka o oslavách k výročí ukončení 2. Světové války,
položení kytiček k pomníkům a menší kulturní program. 2. týden v červenci opět navštíví
město kinematograf bratří Čadíků a kulturní komise bude emailovou poštou požádána
o skladbu filmů k promítání.
2)
Nad plakátem k výročí Mistra Jana Husa se rozpoutala debata a jednotlivé akce se podrobně
rozebíraly. Padaly návrhy zda není plakát v 1/3 moc prázdný a akcí na plakátu hodně.
Sjednotit kurzívu písma a aby docílil moment upoutání, otázkou je, aby vůbec přišli lidi, bude
se na každou akci tvořit samostatný plakát, nebude to matoucí a zbytečné? Nakonec plakát až
na odstranění, některých maličkostí se ponechá tak jak je. Každou aktuální akci vypíchnout na
stránkách města a facebooku. Pan předseda navrhl, aby se každý z kulturní komise zúčastnil
nějaké akce a příště ji zhodnotil. Na dotaz pana Ulíka zda je možné se k takto velké akci
připojit celostátně pan starosta odpověděl, že o to se stará pan Brožek a veškeré informace
posílá do Německa, jinak my akcí spadáme pod město Tábor.

3)
K nahlédnutí dostala komise plakát k Podlipanským slavnostem. Komise neměla k němu
připomínek. Z plánovaného programu bylo zrušeno představení Všechna sláva polní tráva.
V jednání je vystoupení divadelního spolku Mrsťa Prsťa z Kouřimi. 17.5. v 18:00 Komorní
koncert, 4.6. v 19:00 Zemlinského kvarteto, 5.6. v 19:30 Svatý Jan Hus, 6.6. v 17:00 Varhanní
koncert, 6.6. v 18:30-22:30 Muzejní noc v Kouřimi, 7.6. v 19:00 Vlachovo Kvarteto Praha,
13.6. v 19:00 Wihanovo kvarteto, 14.6. v 17:00 Komorní koncert, 15.6. v 19:00 Koncert pro
Mistra Jana, 21.6. v 17:00 Sbor a orchestr Vox Bohemica – Hlahol Nymburk a hosté, 22.6.
v 19:00 Varhany, sbor, improvizace, 23.6. v 19:00 Ensemble Fiorello.
Připomínka: na plakát připojit i znak města. Veškerou dramaturgii slavností má na starosti
pan Tomáš Charvát.
4)
V diskusi vystoupil pan Volvovič s návrhem, že od příštího roku by se v kině mohly promítat
filmy ve spolupráci s Jedním světem, vycházelo by to na měsíc březen, duben, promítají se 4
filmy (každý den 1), probíhá diskuse k danému filmu. Pan starosta podotkl, že máme pouze
dataprojektor, takže by bylo vhodné zjistit technické podmínky. Ovládání dataprojektoru je
možné pouze ze zvučící kabiny a né z jeviště, což je chyba.
Pan Ulík podal návrh, zda by město nezajistilo lektora, který by naučil pořadatele akcí jak
akci připravit, vytvořit plakát, distribuci, vše co pořádání akce vyžaduje.
Komise byla seznámena co se děje okolo bývalého kina, jak pokračují práce na jeho
rekonstrukci.
Na další schůzce v měsíci září budeme mimo jiné probírat advent, výzdobu města a kulturní
akce na 2. polovinu roku 2015.
Další jednání kulturní komise se uskuteční v pondělí 7.9. 2015 v budově MěÚ nám. Husovo
70, zasedací místnost u obřadní síně od 17.30 hod.

Zapsala: Ivana Nývltová

Mgr. Josef Volvovič
Předseda kulturní komise

