
Zápis z jednání kulturní komise 

Den: 16.3.2015 

Místo konání: Zasedací místnost u obřadní síně, náměstí Husovo 70 

Přítomni: Mgr. Josef Volvovič, Filip Ulík, Mgr. Eva Vedralová, Ing. Jana Stanková, Kateřina 

Šustová, Martin Semrád, Ivana Nývltová 

Omluveni: Šárka Baladránová, Bc. Dagmar Štěpánová, Mgr. Radka Pšeničková - host 

Hosté:  Ing. Aleš Kašpar  

Komise byla zahájena předsedou Mgr. Josefem Volvovičem v 17.30 hodin.  

Program: 

1) Seznámení s programem na oslavy 600. let výročí úmrtí Jana Husa k vytvoření 

plakátu 

2) Příprava programu Podlipanských slavností 

3)Diskuse 

1) 

Pan předseda kulturní komise  přivítal přítomné a připomenul z minulého zápisu důležité 

body ohledně sjednocení akcí pro vytvoření plakátu na Husitské slavnosti. Pan tajemník 

zmínil, že jednou z možností je předat tisk plakátu grafikovi, který vydává i ČBZ. Za 

městskou gardu pan Semrád upozornil, že oni již na návrhu plakátu pracují samostatně. Paní 

Nývltová přečetla jednotlivé akce ohledně Husitských slavností jak půjdou datumově za 

sebou a jsou již napsané v kalendáři akcí na městském webu. Paní Stanková připomněla, že se 

též uvažovalo o vystoupení Mrsti Prsti na Husitských slavnostech. Divadelní vystoupení  je 

v jednání, ale bude zařazeno v Podlipanských slavnostech. Komise souhlasila, že ještě než se 

dá plakát do tisku, obeznámí členy s obsahem, aby už v dubnu mohla vyjít upoutávka v ČBZ.    

Přehled akcí: 27.5. Kavárna U Madony – Přednáška Martina Chadimy – Husův život 

                      30.5. Bitva U Lipan – garda, Krajem bitvy u Lipan – dálkový pochod    

   3.6. Kavárna U Madony – Přednáška Martina Chadimy – Skutečné důvody       

upálení Jana Husa       

  5.6. Večer s hostem ve zvonici PhDr. M.Bartlová – Svatý Jan Hus      

 20.6. Večerní průvod k Husovu kameni – městský park 

 28.6. Pomník M. J. Husa – podvečerní slavnost                                                                                           

 



2) 

Pan tajemník nastínil v krátkosti kostru podlipanských slavností, s tím, že některé akce jsou 

ještě v jednání. VOX vystoupí v Kouřimi a v Rytířském sále v Kostelci nad Černými lesy.           

15. května by se v kině mělo uskutečnit v rámci Podlipanských slavností divadelní 

představení Všechna sláva polní tráva, nastudované herci z partnerského Železného Brodu.  

3) 

V diskusi vystoupil pan Volvovič s návrhem, že od příštího roku by se v kině mohly promítat 

filmy ve spolupráci s Jedním světem, buďto pro školy nebo širší veřejnost. Probírala se akce, 

která proběhne 9. 4. v Kavárně U Madony, setkání s lidmi, kteří prožili umírání doma. 

Paní Vedralová vznesla dotaz, zda by v kině, či jiných prostorách mohlo proběhnout Listování 

– cílem je představit divákům všech generací knihy neotřelou formou. Jedná se o spojení 

literatury a divadelního představení. Na závěr se pan Ulík dotázal, jak se rozděluje pro letošní 

rok rozpočet ohledně kultury. 

 

Další jednání kulturní komise se uskuteční v pondělí 27.4. 2015 v budově MěÚ nám. Arnošta 

z Pardubic č 56 v počítačové učebně ve 2. patře od 17.30 hod. 

 

 

Zapsala:  Ivana Nývltová         

     

 Mgr. Josef Volvovič  

Předseda kulturní komise 


