
 

 
 

 
Zápis z 2. jednání komise pro kulturu a školství 
dne 4.3.2020 v Malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci. 
 
Přítomní členové: Řezníčková Kukulová Hana DiS, Vondrová Martina, Mgr. Zakouřil Martin, Laštovičková Radka 
DiS, Ing. Kejzlar Roman, Bc. Švanda Richard, Mgr. Štěpánová Ludmila, Mgr. Nejmanová Marcela, RNDr. Jiránková 
Vlastislava, Hruška Milan, PhDr. Fraňková Marcela, Šimek Tomáš,  
Omluveni: Kollertová Marcela, Holzäpfelová Jana, Mgr. Smetana David, Mgr. Jakubíková Renata, Mgr. Kuřátková 
Miroslava 
Neomluveni:  
 
 
1). MARTIN RŮŽEK 
 
Zazněl nápad pojmenovat Malý sál Divadla J.K.Tyla podle Martina Růžka, ale nakonec se komise shodla nechat sál 
podle J.K.Tyla, neboť je součástí budovy divadla. 
 
2) 75. VÝROČÍ KONCE VÁLKY 
 
Pan Hruška přišel s návrhem udělat větší vzpomínkovou akci u pomníku Legionáře k 75. výročí ukončení 2. světové 
války. Navrhl pozvat jako hosta generála Petra Pavla, který má k městu vztah nebo jinou osobnost. Dále navrhl 
pozvat spolek vojenské historie T-S20 Pláň a historické válečné vozy- veterány ( kontakt přes p. Tučka) 
Předpokládaný datum je  pátek 8.5. nebo sobota 9.5.2020. Oslavy by proběhly v prostoru u pomníku Legionáře. 
 
3) DĚTSKÁ SKUPINA 
 
Proběhla krátká informace o naplněné kapacitě a činnosti. Komise upozornila na neaktuálnost označení MŠ 
Větrník, umístěné na budově čp. 26 a doporučuje označení odejmout. 
 
 4) BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA 
 
Paní předsedkyně informovala o akci Běh pro paměť národa, která bude probíhat v květnu 2020 v různých 
městech ČR. Akce je na podporu natáčení příběhů 20. století.  
„Běžíme pro paměť národa, abychom nezapomněli na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí 
holocaustu, disidentů, všech bojovníků za svobodu. 
Výtěžek z běhu umožní natočit a uschovat další stovky příběhů.“ 
Paměť národa je mezinárodní sbírka vzpomínek pamětníků důležitých historických událostí 20. století. Dostupná 
je v stejnojmenném internetovém archivu, na jehož budování se podílejí jednotlivci i organizace z ČR a dalších 
zemí. Wikipedie 
Ocenění: Křišťálová Lupa – Veřejně prospěšná služba 
 
 
 
5) Diskuze 
 
Pan Kejzlar přispěl nápadem vytipovat objekty a významná místa po Červeném Kostelci s umístěním tabulek 
s textem k danému místu, či QR kódem. (místo umisťování tabulek na domech se osvědčují v praxi tabulky 
v chodníku) Do budoucna by se mohla vytvořit trasa pro návštěvníky města , která jim přiblíží významné osobnosti 
a místa našeho města. 
 
Komise reagovala ohledně natočených medailonků s významnými osobnostmi, které měly být zveřejněny na webu 
města, ale dosud na webu nic zveřejněno není. 
 
Pan Hruška podal doplňující informaci, že žádost, kterou podal na Vojenský ústřední archiv, byla zaregistrovaná a 
běží doba zpracování. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9B%C5%A5_n%C3%A1roda
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enCZ873CZ884&sxsrf=ALeKk00P-YQy_ygBHnsFpCUwS1admjXLMw:1584013261619&q=pam%C4%9B%C5%A5+n%C3%A1roda+ocen%C4%9Bn%C3%AD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDK0SC5MztGSzU620k8sTyxKgZDx5Zl5ealFVmBO8SJWyYLE3COzjy5VyDu8sCg_JVEhPzk178jsvMNrAXIVujxKAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiXv5ye7ZToAhXM0KQKHQOZDaYQ6BMoADAeegQICBAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enCZ873CZ884&sxsrf=ALeKk00P-YQy_ygBHnsFpCUwS1admjXLMw:1584013261619&q=K%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lov%C3%A1+Lupa+%E2%80%93+Ve%C5%99ejn%C4%9B+prosp%C4%9B%C5%A1n%C3%A1+slu%C5%BEba&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDK0SC5MzlHiBXEMkw3LC7NMCo20ZLOTrfQTyxOLUiBkfHlmXl5qkRWYU7yI1dz76MzMowuPLj28MCe_7PBCBZ_SgkSFRw2TFcJSj85Mzco7MluhoCi_uODI7KML84DyxTmlR_clJe5gZQQAu5OcKHoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiXv5ye7ZToAhXM0KQKHQOZDaYQmxMoATAeegQICBAD


 

 
 

 
Kalendář akcí- všichni členové komise se shodli, že kalendář akcí, který se rodil právě i v kulturní komisi,by měl 
fungovat jinak. Původní myšlenka byla taková, že větší organizace budou mít přístup a vkládat si akce na celý rok 
dopředu samy, aby se zabránilo krytí akcí. Bohužel tyto přístupy nemají a web není plněn akcemi, což dokazuje 
množství akcí ve Zpravodaji, kde ale nejsou tak přehledné, jako právě na webu pod jedním datem. Akce, které 
jdou do Zpravodaje by měli být automaticky vkládány do kalendáře akcí na webu města. 
Opakovaně doporučujeme zpoplatnit nebo vyřadit reklamy pro restaurace a jiné výdělečné podniky, které mají 
touto cestou reklamu zdarma, zatím co ve Zpravodaji zpoplatněnou. 
Navrhujeme dát do Zpravodaje stránku s přehledem všech akcí v ČK dle data. 

za svobodu. 
Výtěžek Běhu umožní natočit a uchovat další stovky jejich příběhů. 
Paměť národa, abychom nezapomněli na osudy politických v 
 
Zapsala:  Vondrová Martina 
 
Dne: 6.3.2020 
 
Ověřil: Hana Řezníčková Kukulová 
 
 
 
Příloha: Evidence úkolů a doporučení 
 
 
Doporučení radě: 
-rozhodnout termín a případnou pomoc s akcí 75. VÝROČÍ KONCE VÁLKY 
-zajistit, aby na webu města byly vkládány akce, které jdou do Zpravodaje, případně zajistit přístupy pro větší 
organizace, aby to dělaly samy 
- zpoplatnit nebo vyřadit reklamy pro restaurace a jiné výdělečné podniky, které mají touto cestou reklamu 
zdarma na webu města 
- vytvořit do Zpravodaje přehledný kalendář akcí v Červeném Kostelci, kde budou všechny akce řazeny podle data 
(jako je to např. ve Swingu apod.) 
 
 
 
Úkoly pro členy komise: 
 

 
 
 
 
 
 
 
              
       Hana Řezníčková Kukulová DiS. , v.r. 
          předseda 


