
ZÁPIS č. 2/2022 Z JEDNÁNÍ KULTURNÍ KOMISE DNE 07.03.2022 

Přítomni: Dana Humlová, Marta Pešková Staníková, Petra Zivrová, Alexandra Jiřičková, Vladimíra 

Matušková, Iveta Hanušová, Zuzana Čermáková, Bedřich Machek 

Omluveni: Filip Pýcha, Martina Jarolímková, Jana Munzarová 

Host : Jana Kubcová 

Program jednání:    

1) Cool fest 2022  
2) Výročí Heydrichiády 
3) Termíny kulturních akcí na rok 2023 
4) Příprava Královédvorského léta (KL) 
5) Různé 

 
1) Cool fest 2022 

Ředitelku Hankova domu kontaktoval Martin Severa, zástupce Mezinárodní konzervatoře Praha 
kvůli možné organizaci Cool festu v našem městě. Dne 1. března se konalo jednání v kanceláři pana 
starosty města. Z diskuse vyplynuly podmínky, za kterých by případně bylo možné dvoudenní COOL 
fest ve Dvoře Králové nad Labem realizovat (vycházeli jsme ze zápisu posledního společného jednání 
dne 28.01.2020). Členové kulturní komise RM diskutovali o případném termínu, finanční náročnosti 
(v rozpočtu s realizací akce není počítáno). Na závěr bylo konstatováno, že v současné době přináší 
realizace akce spoustu starostí, není jasné, jaké další aktivity se budou řešit v souvislosti s děním na 
Ukrajině. Jako vhodnější se jeví umožnit vystoupení studentům Mezinárodní konzervatoře Praha 
v rámci KL (proběhlo v roce 2021 – studenti byli v Hájemství na soustředění). 
Ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského nabídla místo COOL festu možnost realizace dvoudenního programu 
svých žáků – byl by tak přidán další den k plánovanému Dvůr festu, který se koná ve středu 22. června 
v rámci KL (vystupovat budou mj. i sbory z MŠ a ZŠ). 

Návrh komise: KK nedoporučuje realizaci dvoudenní akce COOL festu, zároveň však doporučuje 
nabídnout pro vystoupení prostor v rámci KL Mezinárodní konzervatoři Praha a rozšíření Dvůr festu 
o další den. 

2) Výročí Heydrichiády 

Kulturní komise RM se zabývala podnětem realizace akce k 80. výročí Heydrichiády. V prostorách 
Městské knihovny Slavoj je nyní na toto téma výstava.  Městské muzeum připravuje přednášku (čeká 
se na potvrzení termínu). Příbuzní jednoho z popravených (bývalého starosty J. Biliny) projevili zájem 
o případnou účast na nějaké vzpomínkové akci.  

Návrh komise: KK byla informována o plánovaných akcích k výročí Heydrichiády. Doporučuje 
kontaktovat příbuzné bývalého starosty J. Biliny.  

3) Termíny kulturních akcí na rok 2023 

Na základě dotazů mj. i z jiných organizací byly navrženy některé termíny akcí:  

23. září 2023 – Svatováclavské posvícení 

1. prosince 2023 – rozsvícení vánočního stromu 

Domluveno bylo doplnění i akcí jiných subjektů do sdíleného kalendáře KK.  



Návrh komise: KK odsouhlasila navržené termíny a souhlasí s doplňováním všech akcí do sdíleného 
kalendáře.  

4) Příprava Královédvorského léta  

Probíhala diskuse k organizaci KL v letošním roce – do konce března budou zaslány termíny 
jednotlivých akcí. Zpracován bude DL leták pro ubytovatele, kde budou chronologicky zařazeny 
všechny akce. Připraven bude návrh, jak jednotně vše zpropagovat – sjednocovací grafický prvek. 

Návrh komise: KK bude pokračovat v přípravě KKL. 

 

5) Různé  
V letošním roce by měla být opět zpřístupněna věž kostela a kobka.  
K soše I. Černé u mostu J. Palacha by bylo vhodné doplnit název a autora díla. 
Koncert na podporu Ukrajiny. 
 
 
Návrh komise: KK doporučuje umístění informací k soše na mostě J. Palacha a případnou organizaci 
koncertu na podporu Ukrajiny. 
 

 
 
 
 
 
 Zuzana Čermáková 

   Zapsala: P. Zivrová                                                                           předsedkyně 


