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1. Základní identifikační údaje
Název organizace

Centrum vzdělávání, informací a kultury

Právní forma

Příspěvková organizace

IČO

46390472

Zřizovatel

Město Český Brod

Adresa

Nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod

Telefon

321 622 383

E-mail

knihovna@knihovna-cbrod.cz
cvik@cvik.info

Web

www.cvik.info

Statutární orgán

Mgr. Eva Vedralová, pověřená řízením organizace
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2. Úvod
Centrum vzdělávání, informací a kultury (CVIK) vzniklo transformací příspěvkové
organizace Městská knihovna, s účinností od 1. ledna 2020 zastřešuje provoz a činnost
městské knihovny, informačního centra a KD Svět. Podle zřizovací listiny je úkolem CVIKu
zajišťovat vzdělávací, informační, kulturní a výchovné činnosti v Českém Brodě a v přilehlém
regionu, dále vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v Českém Brodě a ve
Středočeském kraji.
Činnost všech částí CVIKu v 1. pololetí roku 2021 opět poznamenala vládní nařízení a
protiepidemická opatření, související s Covidem-19, provoz knihovny i informačního centra
byl značně omezen, KD Svět nefungoval vůbec. Přesto se organizace snažila v rámci daných
možností naplnit obsah služeb, které za normální situace poskytuje všem svým uživatelům.
Pro uživatele knihovny jsme nově zavedli online registraci nových čtenářů a možnost
platby registračního poplatku bankovním převodem. Knihy, které si čtenáři objednávali
telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím svého čtenářského konta, jsme chystali do
balíčků a čtenáři si je vyzvedávali prostřednictvím výdejního boxu na venkovním dvorku za
knihovnou, vraceli je prostřednictvím biblioboxu. Literární pořady pro mateřské a základní
školy probíhaly online nebo ve venkovním prostoru.
Informační centrum zodpovídalo především telefonické dotazy, letní turistická sezóna
byla mimořádně zahájena až 1. června.
Produkce KD Svět hledala nové termíny pro odložené pořady, nabízela online
programy z cyklu Moje Kino Live, současně jsme dokončovali digitalizaci kina a prováděli
všechny potřebné revize a nutné opravy budovy KD Svět, abychom za dodržení všech
aktuálně platných protiepidemických opatření mohli zahájit provoz.
Podzimní sezónu jsme – poprvé jako jedna organizace – zahájili ve středu 1. září 2021,
společně jsme nabídli všem zájemcům zajímavý program v knihovně, v informačním centru i
v KD Svět.
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3. Městská knihovna
Městská knihovna je univerzální knihovnou, zapojenou do sítě veřejných knihoven
České republiky. Shromažďuje univerzální knihovní a informační fondy a je zřízena za
účelem poskytovat knihovnické, informační a další kulturní a vzdělávací služby rovným
způsobem všem občanům. V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
byla evidována Ministerstvem kultury ČR dne 23. 7. 2002 jako základní knihovna pod č.
0311/2002. Pro veřejnost je knihovna otevřena každý pracovní den, celkem 34 hodin týdně.

3.1Knihovní fond
V roce 2021 knihovna nakoupila a odborně zpracovala 1.722 přírůstků knih a
audioknih pro dětské a dospělé čtenáře. Na jejich nákup byla vynaložena částka cca
375.000 Kč, hodnota knih v maloobchodních cenách činí cca 516.000 Kč. Přijali jsme také
151 knižních darů (od čtenářů, nakladatelů, z projektu Ministerstva kultury Česká knihovna)
v hodnotě cca 31.000 Kč. K 31. 12. 2021 tvořilo knihovní fond celkem 73.231 knihovních
jednotek, kromě toho si čtenáři mohli vypůjčit 56 titulů periodik.

3.2Výpůjční služby
V roce 2021 knihovna registrovala 1.599 čtenářů, z toho 561 dětí do 15 let, tito
registrovaní čtenáři uskutečnili během celého roku celkem 22.273 fyzických návštěv
knihovny. On-line služby na webových stránkách knihovny využilo 22.033 virtuálních
návštěvníků. Všichni čtenáři zaznamenali v roce 2021 57.205 výpůjček knih, periodik a
audioknih, 199 výpůjček e-knih.
Statistika počtu registrovaných čtenářů a výpůjček
Počet registrovaných čtenářů

ROK

Počet výpůjček

Dospělí

Děti

Celkem

2017

1164

622

1 786

78 905

2018

1 153

657

1 810

74 580

2019

1 083

683

1 766

76 274

2020

1 039

563

1 602

58 790

2021

1 038

561

1 599

57 205
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3.3Ostatní služby a činnost
Registrovaní čtenáři knihovny mají možnost využívat půjčování e-knih a bezplatný
přístup na internet, na webových stránkách knihovny si mohou on-line rezervovat knihu,
která je momentálně půjčená, on-line objednat knihu, která je k dispozici nebo
prostřednictvím svého čtenářského konta on-line prodloužit své výpůjčky. V roce 2021 jsme
čtenářům nabídli také možnost on-line registrace do knihovny a možnost platby registračního
poplatku bankovním převodem.
Knihovna nabízí možnost meziknihovní výpůjční služby, kterou v roce 2021 využilo
25 čtenářů.
V rámci propagace knihovna pravidelně prezentuje výběr z nakoupených knižních
novinek na nástěnkách, na svých webových stránkách a FB profilu.
Prostřednictvím služby Čtenáři čtenářům knihovna nabízí všem zájemcům možnost
odložit knihy, které se pro ně staly z jakéhokoli důvodu nepotřebnými, nebo naopak získat
knihy, které je zajímají.
Od ledna 2021 knihovna na základě vládních opatření několik měsíců fungovala v
bezkontaktním režimu. Knihy, časopisy nebo audioknihy k vypůjčení si čtenáři mohli předem
objednat prostřednictvím svého čtenářského konta, telefonicky nebo e-mailem, vyzvedávali si
je prostřednictvím výdejního boxu na dvorku za budovou knihovny, za dodržení všech
platných protiepidemických opatření. Čas předání se domlouval telefonicky. Přečtené knihy
čtenáři vraceli do biblioboxu před budovou knihovny. V tomto režimu bylo denně odbaveno
průměrně 74 čtenářů a do balíčků na objednávku připraveno 119 knih a dalších dokumentů,
vrácené knihy se z biblioboxu vybíraly několikrát za den.
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Epidemiologická situace v tomto období neumožňovala realizaci pravidelných
literárních pořadů pro děti z mateřských škol nebo žáky základních škol a jejich návštěvu
knihovny. Pro podporu rozvoje četby a čtenářství těchto věkových kategorií začala knihovna
od ledna 2021 zveřejňovat na svém YouTube kanálu videa, která dětským čtenářům
představovala zajímavé knižní novinky.
Základním a mateřským školám v Českém Brodě i jeho okolí knihovna nabídla vstup
do online vyučování jednotlivých tříd prostřednictvím platformy Microsoft Teams, Google
Meet nebo Zoom.
V lednu 2021 se knihovna připojila do celorepublikové knihovnické etapové hry
Lovci perel. Počáteční propagace probíhala prostřednictvím YouTube kanálu nebo online
vstupů do vyučování základních škol. Hra měla velký úspěch u dětí, jejich rodičů i
vyučujících, kteří vítali každou motivaci dětí ke čtení. Během roku 2021 se do hry zapojilo
142 dětských čtenářů, kteří přečetli 1069 knížek-perlorodek, nejpilnější lovec získal 55
perel. První etapa hry skončila 22. prosince 2021, kdy proběhl slavnostní knihovnický
jarmark, na kterém si děti mohly nasbírané perličky vyměnit za věcné odměny.
Po celý rok 2021 knihovna pokračovala v propagaci projektu Škola naruby, jehož
cílem je podpora společného čtení v rodině a soustavná výchova dětí ke čtenářství.
V prvním pololetí roku 2021 se knihovna společně se základními školami
českobrodského regionu podílela na projektu Kniha inspirovaná Českobrodskem (později
Naše knížka – Bylo nebylo okolo Brodu očima dětí). Jeho iniciátorem byla pracovní
skupina pro čtenářskou gramotnost, kterou zaštiťuje projekt Sdílené radosti a strasti škol
ORP Český Brod. Žáci základních škol z Českobrodska se mohli stát spisovateli, ilustrátory,
vypravěči nebo básníky a společně vytvořili knihu, jejímž společným tématem bylo město
Český Brod a jeho okolí. Projekt byl spolufinancován z rozpočtů Evropské unie, České
republiky a města Český Brod. Pro účastníky projektu byl připraven doprovodný program,
např. rozhovory se zajímavými českými spisovateli a ilustrátory, v rámci projektu vznikl také
lišák Čístko, nový maskot českobrodské knihovny. Křest knihy proběhl v rámci programu
Gothardského posvícení v září 2021, originály ilustrací byly vystaveny od září do prosince
2021 ve vstupní hale knihovny.
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Knihovna v době epidemie, YouTube kanál

Knihovnická etapová hra Lovci perel a jarmark
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V návaznosti knihovna vybudovala Čístkovo doupě, nový prostor pro starší děti a
dospívající čtenáře. Díky úspěšnému získání dotace ze Středočeského fondu kultury a
obnovy památek jsme pořídili dřevěné třístupňové pódium, díky spolupráci s projektem
Sdílené radosti a strasti škola ORP Český Brod jsme ho vybavili opěrnými polštáři a
podsedáky. Již během podzimu tento prostor skvěle posloužil jako místo konání literárních
pořadů pro některé třídy MŠ a ZŠ, které jsme mohli oddělit od ostatních návštěvníků
knihovny a vyhovět tak aktuálním protiepidemickým opatřením. Těsně před koncem roku
byla dokončena výzdoba i vybavení prostoru a zprovozněno wifi připojení.

Křest knihy, nový maskot knihovny

Budování Čístkova doupěte
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3.4Vzdělávací a kulturní pořady pro mateřské školy, základní školy a
veřejnost
V jarních měsících roku 2021 proběhlo osmnáct online setkání s žáky prvního stupně
základních škol. Jejich obsahem bylo představení a propagace hry Lovci perel a nabídka
zajímavých knižních titulů a knižních novinek v dětském oddělení knihovny. Pro děti
mateřských škol byl do online verze převeden dříve připravený program Ve školce je
prasátko. V červnu 2021 se přímo ve třídách ZŠ Tyršova uskutečnily dva literární pořady a
na zahradě ZŠ Tyršova tři slavnostní pasování prvňáčků této školy na čtenáře.

Pasování prvňáčků a literární pořady v ZŠ Tyršova

Online pořady pro MŠ a ZŠ
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Prázdninová čtení, poslech audioknih
Během dvou prázdninových měsíců byl na venkovním dvorku knihovny připraven
pravidelný program pro děti i dospělé. Jako novinku měli všichni zájemci možnost každé
úterý společně poslouchat audioknihy, na každou středu bylo připraveno tradiční
prázdninové čtení, které nově doplnilo společné hraní deskových her.
Kromě toho knihovna na celé léto vyhlásila prázdninovou čtenářskou výzvu,
dvanáct čtenářských úkolů, při kterých čtenáři zábavnou formou objevovali nejen zajímavé
knihy. Na všechny, kteří splnili zadání výzvy, čekala drobná odměna.
Prázdninový program byl ve středu 1. září, v rámci Dne otevřených dveří CVIKu,
ukončen návštěvou zástupců firmy Albi, kteří do knihovny přivezli na ukázku a k vyzkoušení
řadu osvědčených her i novinek. Hravé Odpoledne s Albi přilákalo často celé rodiny, zahrát
si přišlo přes 60 lidí všech věkových kategorií.
11

Začátkem září proběhla druhá etapa slavnostního pasování, při kterém jsme na
venkovním dvorku knihovny přivítali mezi čtenáře čtyři třídy druháčků ZŠ Žitomířská a ZŠ
Přistoupim.

Odpoledne s Albi

Slavnostní pasování ZŠ Žitomířská a ZŠ Přistoupim
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Během září a října knihovnu navštívilo šestnáct tříd žáčků mateřských škol z Českého
Brodu i jeho okolí, aby si naživo zopakovali malé pohádkové čtení a hraní Ve školce je
prasátko.
V rámci celostátní akce Týden knihoven proběhlo začátkem října Odpoledne s
Andersenem, přesunuté z tradičního jarního termínu. Letošní program nesl název Ježek nejen
v kleci a byl inspirován 80 lety od prvního vydání knihy Záhada hlavolamu Jaroslava
Foglara. Kromě čtení, tvoření, hraní a dalších zábavných aktivit na zájemce čekalo setkání
s kreslířem a ilustrátorem Jirkou Filípkem, který dětem i dospělým představil princip tvorby
komiksu a také vyprávěl o Jaroslavu Foglarovi, se kterým ho pojilo osobní přátelství.

Ve školce je prasátko

Odpoledne s Andersenem

13

V říjnu a listopadu se v knihovně uskutečnily ještě dvakrát Knihohrátky pro děti a
jejich dospělý doprovod, poprvé proběhlo setkání hráčů deskových her Deskohraní, další
akce pro veřejnost musely být z důvodu aktuálních protiepidemických opatření zrušeny.
I přes nepříznivou situaci mohla knihovna za respektování platných protiepidemických
opatření v listopadu a prosinci pokračovat ve spolupráci se základními školami. Pro žáky
prvního stupně ZŠ jsme připravili cyklus dvaceti devíti pořadů Poezie v povětří, ve kterém se
děti mohly seznámit s několika českými básníky a zjistit, že poezie nejsou jen básničky, ale
třeba i dětská říkadla, hádanky, jazykolamy, rébusy, rozpočitadla, slovní hříčky nebo texty
písní. Současně se žáci druhého stupně ZŠ v knihovně setkávali s klasickými i současnými
autory světové fantastiky v cyklu deseti pořadů Budoucnost v rukou science fiction.
Všech literárních, vzdělávacích nebo kulturních pořadů se v roce 2021 zúčastnilo 1 849
žáčků a žáků se svými vyučujícími nebo dětí a dospělých z řad veřejnosti.

Deskohraní a Knihohrátky

Budoucnost v rukou sci-fi, Poezie v povětří
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4. Informační centrum
Informační centrum bylo do prosince 2011 součástí samostatné příspěvkové
organizace Městské kulturní a informační centrum. V lednu 2012 bylo včleněno do struktury
městského úřadu, do odboru tajemníka, za účelem propagace města a místních organizací,
poskytování informačních služeb turistům, obyvatelům města i obyvatelům spádové oblasti,
zajišťování kulturních akcí a poskytování služeb spojených s touto činností. Pro veřejnost je
informační centrum běžně otevřeno každý pracovní den, celkem 33, 5 hodin týdně, v letní
turistické sezóně zajišťuje i víkendový provoz.
Informační centrum je od roku 2012 členem Asociace turistických center (ATIC).
V rámci ATIC je informační centrum zařazeno do třídy C, platnou certifikaci obhájilo v srpnu
2020, s platností do roku 2022. V posledních třech letech bylo několikrát zařazeno do
průzkumu Mystery shopping, vždy uspělo na 100 %.
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4.1Přehled služeb
o Informace o turistických zajímavostech v Českém Brodě
o Informace o turistických zajímavostech v okolí
o Informace o historii města a historických památkách
o Informace o kulturním, sportovním a společenském dění na území města a v jeho okolí
o Nabídka bezplatných informačních letáků o širokém okolí
o Nabídka kapesních kalendářů zdarma
o Prohlídky gotického podzemí s výkladem v českém jazyce
o Prodej propagačních a upomínkových předmětů s motivy města Český Brod
o Prodej propagačních a upomínkových předmětů s regionálními motivy
o Prodej map
o Prodej regionálních publikací
o Pořádání kulturních a společenských akcí
o Prodej vstupenek sítě Ticketportal
o Prodej vstupenek pro KD Svět v síti GoOut
o Pronájem radničního sálu ke vzdělávacím a komerčním účelům
o Pronájem a zprostředkování výstav v galerii Šatlava
o Pronájem prostor podzemí
o Pronájem sálu KD Svět za účelem konání kulturních a vzdělávacích akcí
o Sběrné místo pro výlep plakátů u společnosti Rengl
o Distribuce Českobrodského zpravodaje
o Kopírování, skenování, laminace, kroužková vazba
o Inzertní vývěska
o Informace o místních službách (ubytování, stravování, taxi, seznam podnikatelů)
o Informace o dopravních spojích
o Informace o tísňových telefonních linkách
o Přístup na internet pro veřejnost
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4.2Ostatní činnost
Informační centrum dále spolupracuje s místními spolky, organizacemi a školami, je
organizátorem nebo spoluorganizátorem akcí nejrůznějších žánrů, podílí se na organizaci
fotosoutěže Brody v Brodě, hledá také další možnosti rozšíření služeb turistům i místním
obyvatelům. Z důvodu koronavirové epidemie a následných vládních opatření nebyla v roce
2021 realizována nově plánovaná procházka městem s průvodcem ani klub pro dříve
narozené. Obě tyto aktivity byly odloženy na rok 2022.
Pro turistickou sezónu 2021 informační centrum přichystalo také řadu nových
propagačních materiálů. Byla vytvořena nová pohlednice historického podzemí, pohlednice
s leteckým náhledem na centrum města, dále bylo město Český Brod s dobovým snímkem
náměstí zastoupeno v kalendáři historických pohlednic Místopis Kolínska 2022, který
informační centrum následně také prodávalo. Zejména pro rodiny s dětmi byla zadána výroba
pohlednic doplněných pexesem, na kterých jsou zajímavá místa Českého Brodu, pro
sběratele zase fotonálepka Českého Brodu – pohled do minulosti. Motivem kapesního
kalendáře pro rok 2022, který byl tradičně k odběru zdarma, se stal sv. Gothard jako
pozvánka na další ročník Gothardského posvícení.
Informační centrum pokračovalo v roce 2021 také v dlouhodobé spolupráci s firmou
AdjustArt, která nejen tiskne, ale i zajišťuje distribuci propagačních letáků o Českém Brodě
na vybraná místa po celé republice. V podzimním vydání Průvodce Středočeským krajem
byla prezentována a propagována historie i současnost budovy KD Svět, včetně aktuální
digitalizace kina. Pro letní sezónu roku 2021 byl v nové podobě připraven také turisty
oblíbený materiál Procházka – Český Brod. Oproti původní verzi došlo ke změně designu,
který byl nově upraven do barev CVIKu, byly také aktualizovány fotografie i některé
informace.
Po dohodě s majitelem, T. J. Sokol Český Brod, byla po celý rok 2021 prodloužena
výstava o významném českobrodském architektovi Janu Koulovi, instalovaná na schodišti
budovy CVIKu.
V květnu 2021 byl spuštěn nový web informačního centra, který přináší ucelené a
přehledné informace pro turisty, kteří se chystají navštívit Český Brod a jeho blízké okolí, i
pro místní obyvatele, kteří zde naleznou přehledný kalendář všech plánovaných
českobrodských akcí, s možností jednoduchého filtrování typu akce nebo její cílové skupiny.
Součástí webu je také přehled stravovacích a ubytovacích služeb a volnočasových aktivit
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v Českém Brodě. Od svého spuštění do konce roku 2021 zaznamenal web informačního
centra návštěvu více než 5 500 jedinečných uživatelů. Nejnavštěvovanější stránkou webu je
kalendář akcí, na který je cílena více než polovina návštěv.
Ve středu 1. září, v rámci Dne otevřených dveří CVIKu, připravilo informační centrum
pro rodiny s dětmi odpoledne plné zábavných aktivit.

Výběr nových propagačních materiálů
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4.3Statistika návštěvnosti
Informační centrum vede každoročně statistický záznam o celkové návštěvnosti,
kterou povinně vykazuje i pro ATIC. Tato statistika zahrnuje jednak data o návštěvách za
účelem odběru informačních a propagačních materiálů, jednak počty turistů a občanů, kteří do
informačního centra přišli za účelem získání informace o úřadu města a turistických tipech.
Dále je zde započítán počet zákazníků, kteří využili reprografické služby či nakoupili
propagační materiály a upomínkové předměty. Tento údaj je souhrnně označován jako služby
a tradičně zastupuje nejvyšší podíl z celkového počtu návštěv.
Zvlášť jsou evidováni zákazníci, kteří informační centrum navštěvují za účelem
využití veřejně přístupného internetu. Ve statistických záznamech je také sledována
návštěvnost historického podzemí a Galerie Šatlava, v neposlední řadě také počty
zahraničních návštěvníků. Od roku 2020 je upravena sekce dotazů, ve které byly rozlišeny
dotazy při osobní návštěvě a dotazy telefonické či e-mailové.
Návštěvnost informačního centra byla i v roce 2021 značně ovlivněna koronavirovou
pandemií, i přesto dosáhla o něco vyšších hodnot než v roce 2020. Galerii Šatlava navštívilo
v roce 2021 celkem 247 zájemců, v tomto čísle nejsou započítáni návštěvníci, kteří galerií
procházejí v rámci prohlídky podzemí. Nejméně zasažena byla návštěvnost gotického
podzemí, které navštívilo celkem 976 osob.
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4.4Galerie Šatlava
Původně městské vězení slouží od 90. let minulého století jako výstavní prostor, od
svého vzniku galerie nabídla veřejnosti téměř 150 výstav, od známých osobností až po
začínající amatérské výtvarníky. Od roku 2019 je galerie i přilehlý radniční sál součástí
prohlídky podzemí. V roce 2021 se zde uskutečnilo šest výstav.
Přehled výstav v galerii Šatlava v roce 2021
Andrea Soukupová: S láskou

I-V

VI

(výstava obrazů výtvarnice z Vrbčan)
Diana a Jan Benediktovi: Za mlhou
(obrazy a koláže výtvarníků z Českého Brodu)
Jan Hula: Obrazy

VII-VIII

IX-X

XI

XII

(výstava výtvarníka z Českého Brodu)
Věra Müllerová: Obrazy
(výstava výtvarnice z Kostelce nad Černými lesy)
Jitka a Martin Cukrovi: Výstava fotografií a perokresby
(výtvarníci z Peček)
Elly Kliment: Výstava klasických a abstraktních obrazů a předmětů
(výtvarnice z Peček)

Ukázky z výstav v galerii Šatlava
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4.5Radniční sál
Historický sál, zrekonstruovaný v roce 2018, nabízí mnoho způsobů využití. Prostor
slouží např. ke konání svatebních obřadů, k jednání rady města, k přednáškám a seminářům
různých žánrů, k setkání občanů v rámci Univerzity třetího věku nebo PC kurzů 50+ a k
dalším kulturně výchovným akcím.
Od března do srpna 2021 zde probíhalo vládou nařízené povinné antigenní testování
pro zaměstnance městského úřadu a jeho příspěvkové organizace.
Sál byl v roce 2021 využit zejména pro akce města (rady, semináře, komise,
Univerzita 3 věku, předávání diplomů), dále zde proběhlo 26 svatebních obřadů a 18
bezplatných pronájmů místním organizacím a subjektům (Leccos, poradna Rubikon, PC klub
50+).
V březnu 2021 vytvořil sál již podruhé zázemí v rámci výzvy Sbírka müsli tyčinek a
energetických pochutin pro zdravotníky na okrese Kolín. V červnu zde Sdružení výtvarníků
uspořádalo Minijarmark s dílničkami, v září proběhl seminář Automatické kresby nebo
odborné testování zraku, v říjnu Den turistických informačních center. Sál posloužil také
jako zázemí pro účastníky pochodů Českobrodská padesátka a Krajem bitvy u Lipan nebo
pro listopadovou lampionovou dílnu.

Lampionová dílna
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4.6Gotické podzemí
Do gotického podzemí se vstupuje z budovy č. p. 1, původní Staré radnice, která vždy
patřila mezi nejdůležitější stavby města. Byla vystavěna ve 14. století a v roce 1996 byla
zařazena do seznamu kulturních památek ČR. Práce na zpřístupnění chodeb probíhaly v letech
1991-1996 díky Spolku pro ochranu kulturních a historických památek Českobrodska,
finanční podpory města Český Brod a Ministerstva kultury ČR. Vznik samotného podzemí
není datován, bylo zřízeno pravděpodobně s obranným a skladovacím účelem, gotické sklepy
byly propojeny podzemními chodbami.
Informační centrum v rámci svých služeb nabízí za poplatek prohlídku gotického
podzemí. Prohlídka je upravena jako jednosměrná, výklad začíná v informačním centru,
pokračuje přes historický radniční sál a galerii Šatlavu, přes chodbu do podzemí. Východ ústí
do uličky původně Masných krámů z č. p. 12.
V gotickém podzemí se v roce 2021 konaly drobné kulturní akce, např. večerní
prohlídky, které byly součástí programu Gothardského posvícení nebo Adventní bloudění,
z důvodu protiepidemických opatření pouze s omezeným počtem účastníků. Kromě toho
může být vstupní prostor podzemí využit jako svatební síň pro malé svatební obřady. V roce
2021 se zde konaly pouze tři, opět pravděpodobně z důvodu stísněných prostor a
protiepidemických opatření.
Prostor gotického podzemí je často využíván jako propagace města, např. v roce 2021
zde byla natočena videoreportáž Milana Zacha Kučery, následně zveřejněná na CS Mystery.
Prostory podzemí si mohli prohlédnout také diváci České televize, kteří sledují pořad
Reportéři ČT. Během letních měsíců jsme spolupracovali s Přírodní školou, která si
podzemí vybrala jako jeden z objektů pro tvorbu cvičné reportáže.

Večerní prohlídky gotického podzemí
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5. KD Svět
KD Svět zajišťuje především pořádání divadelních, filmových a hudebních představení
pro děti i dospělé. Prostory KD Svět slouží nejen k pořádání vlastních akcí CVIKu, ale také k
pronájmu místním spolkům, organizacím nebo široké veřejnosti.
Během prvního pololetí roku 2021 byl KD Svět z důvodu epidemie Covid-19 zcela
mimo provoz. V květnu byla montáží nové promítací techniky a výměnou audiosystému
v sále dokončena digitalizace kina, jejímž cílem bylo umožnit promítání premiérových filmů
s kvalitnějším obrazem i zvukem. Činnost KD Svět byla v plném rozsahu obnovena v září
2021, všechna představení probíhala v souladu s vládními protiepidemickými opatřeními.
V září se také do funkce dramaturgyně a produkční KD Svět po tříleté pauze vrátila Kateřina
Anna Nováková.

5.1Pořady a filmová představení
Nová sezóna v KD Svět byla zahájena ve středu 1. září. V rámci Dne otevřených
dveří CVIKu jsme všem zájemcům zdarma nabídli dopolední dětské filmové představení
Mazel a tajemství lesa, večer film Tichý společník pro dospělé. Po celý den měli návštěvníci
možnost ochutnat nabídku znovu otevřené kavárny v KD Svět. Ve čtvrtek 2. září proběhlo
první divadelní představení Brejle, spojené s odborným testováním zraku v informačním
centru. Prvním filmem, který mohli diváci zhlédnout hned po premiéře a s lepším obrazem a
zvukem, byla v sobotu 4. září česká komedie Matky. Tím jsme odstartovali sérii pravidelných
filmových promítání, která v KD Svět probíhala pravidelně každou středu, sobotu a neděli,
přičemž nedělní odpoledne byla věnována rodinám s dětmi.
Do konce roku 2021 se v KD Svět odehrálo dvanáct divadelních představení, besed
nebo křesel pro hosta, třicet devět filmových projekcí a čtyři koncerty. Tyto pořady navštívilo
celkem 3.070 diváků.
V souvislosti s epidemií Covidu-19 jsme zaznamenali velkou změnu v podílu online
zakoupených vstupenek prostřednictvím prodejní sítě GoOut, který dosáhl 57 % z celkového
počtu prodaných vstupenek.
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Přehled představení v KD Svět s nejvyšší návštěvností
Počet diváků

Datum Pořad
12. 10.

Křeslo pro hosta: Ondřej Vetchý

199 (vyprodáno)

20. 9.

Stará láska nerezaví, divadlo Adverte

197

8. 10.

Karel Plíhal, koncertní vystoupení

190

3. 12.

Aneta Langerová – Dvě slunce, koncertní vystoupení

170

14. 9.

Křeslo pro hosta: Petr Štěpánek

157

Přehled filmů v KD Svět s nejvyšší návštěvností
Datum Název filmu

Počet diváků

9. 10.

335

1. 12.
22. 9.
18. 12.

Karel (2 promítání)

231

Zátopek (2 promítání)

6. 10.

Příběh lesa (2 promítání pro školy)

227

14. 11.

Tlapková patrola ve filmu

119

15. 12.

Přání Ježíškovi

80

Hudební vystoupení v KD Svět
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5.2Pronájmy a další služby
V roce 2021 byl kulturní dům dvakrát pronajat neziskové společnosti Planeta Země,
dvakrát si projekci filmu pro žáky objednala místní základní škola.

V prostorech foyer

kulturního domu a kavárny byly realizovány 3 výstavy fotografií a obrazů.
Přehled výstav v KD Svět v roce 2021
IX

Brody v Brodě: výstava nejlepších fotografií fotosoutěže

X

Vladimír Škuta: Tvár mesta Kostelec nad Černými lesy

XI

Vladimír Váchal: výstava obrazů

Během roku se do různých forem propagace a komunikace KD Svět začal promítat
nový design a jednotná grafika, které vznikly ve spolupráci s profesionální grafičkou.
V květnu 2021 byl spuštěn nový plnohodnotný web KD Svět, který přináší programovou
nabídku plánovaných představení, informace o vstupenkách nebo odpovědi na často kladené
dotazy. Společně s pravidelně doplňovanými sociálními sítěmi je zároveň prostorem pro
sdílení aktuálních provozních informací, případně aktuálních programových změn. Od
spuštění do konce roku navštívilo web KD Svět přes 5 000 jedinečných uživatelů.
Pro podporou vlastní identity KD Svět byly v roce 2021 také vytvořeny a zadány do
tisku vstupenky s novým grafickým designem.

Ukázky z výstav ve foyer KD Svět
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5.3Kavárna
Se souhlasem rady města CVIK v srpnu 2021 uzavřel smlouvu o pronájmu prostor
s firmou CuKRátkov, která zajišťuje provoz kavárny v KD Svět vždy hodinu před každým
divadelním nebo filmovým představením, případně dalšími pořady a nabízí široký sortiment
sladkého i slaného občerstvení včetně rozmanité nabídky nápojů.

Sladké a slané občerstvení v kavárně

5.4Ostatní činnost
V průběhu zimních měsíců probíhaly práce na opravě omítek v suterénu KD Svět, a
přestože se celý prostor mírně vytápěl, bylo nutné sklepní prostory vysoušet odvlhčovači. V
místnosti režie se připravoval prostor na umístění techniky pro digitalizaci kina. Výběr
dodavatelské firmy pro realizaci digitalizace proběhl v souladu se směrnicí o zadávání
zakázek malého rozsahu a byl schválen radou města.
V březnu 2021 byly zahájeny práce na opravě oplocení, oddělujícího pozemek KD
Svět od prostoru vlakového kolejiště. Po zbourání již nevyužívané technické budovy Českých
drah, která v minulosti část oplocení nahrazovala, vznikla mezera umožňující volný vstup do
areálu KD Svět. Zbytek plotu, prorostlý náletovými dřevinami, se začal naklánět a hrozilo
jeho zřícení do prostoru dvora. Plot byl zbaven náletových dřevin, které společně se
vysbíranými odpadky odvezly českobrodské TS. Následovalo zabetonování chybějících
sloupků, instalace chybějícího pletiva a oprava nejvíc zničených plotových polí. Celý plot byl
nakonec doplněn zelenou krycí síťovinou.
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V květnu v KD Svět probíhala přestavba místnosti režie včetně nových rozvodů
elektroinstalace, následně byla dodavatelskou firmou provedena montáž nové promítací
techniky a výměna audiosystému v sále. V rámci dodávky nového zařízení dodavatelská
firma také zaškolila techniky CVIKu.
Od ledna do srpna 2021 byly v budově KD Svět prováděny potřebné revize a nutné
opravy, aby bylo možné podzimní zahájení provozu. Jednalo se o opravu a následnou revizi
elektroinstalace tak, aby byla v souladu s existující projektovou dokumentací z roku 2015,
dále o opravu a následnou revizi hromosvodu tak, aby byla v souladu s ČSN platnou od roku
2015, o revizi vzduchotechniky nebo o opravu a revizi jevištních tahů.

Venkovní úpravy kolem KD Svět a přípravy digitalizace
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6. Kulturní akce CVIK pro veřejnost
6.1Filmové léto
V srpnu 2021 CVIK zajišťoval ve spolupráci s Kinematografem bratří Čadíků
prázdninové filmové promítání. Návštěvníci měli možnost zhlédnout čtyři filmové projekce:
dokument Meky, českou komedii 3 Bobule, dokument Havel a animovanou pohádku Mlsné
medvědí příběhy. Na organizaci se podílelo českobrodské gymnázium, které poskytlo
prostory a zázemí, spolek Šemberské stezky, který zajistil občerstvení, a RV Vican, které
nabídlo ochutnávku moravských vín během promítání filmu 3 Bobule.

6.2Gothardské posvícení
V listopadu 2020 rada města pověřila CVIK přípravou nové podoby městských
posvícenských slavností v září 2021. Akce dostala název Gothardské posvícení a pod heslem
„Tradiční, a přece nové“ jsme ji pojali jako návrat k tradičním historickým hodnotám:
posvěcení kostela, setkávání lidí, kvalitnímu jídlu a pití, současně jsme chtěli přinést vkusnou
zábavu a originální zážitky pro všechny věkové kategorie návštěvníků. Do středu všeho dění
jsme postavili kostel sv. Gotharda a jeho posvěcení, které si připomínáme každoročně 20.
září.
Od pátku 17. do neděle 19. září probíhaly soutěže o pohár sv. Gotharda za nejlepší
posvícenský guláš a posvícenský koláč, za vítězství ve hře Pukec či posvícenském trojboji.
Všichni návštěvníci mohli ochutnat sladké i slané dobroty nebo výběr regionálních piv, využít
posezení s dobrou hudbou a výborným klučovským vínem, projet se prohlídkovým vláčkem,
zažít středověk při rekonstrukci bitvy o Český Brod nebo při netradiční večerní prohlídce
historického podzemí a kostela sv. Gotharda, vyrazit si českobrodský groš nebo vyzkoušet
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další řemesla ve středověkém městečku, zakoupit si keramické, textilní, dřevěné nebo
kovářské výrobky či zabavit děti v některé z tvořivých dílniček nebo některou z aktivit
Divadla Studna.
V rámci posvícenských slavností proběhl křest Naší knížky – Bylo nebylo okolo
Brodu očima dětí, na jejímž vzniku se podílely děti základních škol Českobrodska a kterou
pokřtili regionální spisovatelé. Se svými prezentacemi se připojily i některé českobrodské
neziskové organizace a spolky. Díky zapojení Vinařství Klučov vznikla limitovaná edice
Svatogothardského vína s vinětou od akademické malířky Galiny Miklínové, které v rámci
posvícení požehnal pan farář Martin Sklenář. Ten stál i za komentovanými prohlídkami
kostela, výstavou o sv. Ludmile na ochozu kostela nebo závěrečným slavnostním večerem, při
kterém v kostele s hudebním programem vystoupili členové České filharmonie.
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6.3Adventní průvod světýlek
V roce 2021 se CVIK ve spolupráci s českobrodskou ZUŠ a dalšími subjekty měl
podílet i na organizaci tradiční městské akce Adventní průvod světýlek. Na jeho podporu
jsme ve stejné grafice nechali vyrobit 500 kusů adventních kalendářů, zisk z jejich prodeje
měl obohatit celkový rozpočet akce.
V polovině listopadu proběhla v radničním sále lampionová dílna, na závěr průvodu
bylo naplánováno společné zpívání písně Tisíc andělů od skupiny Čechomor pod rozsvíceným
vánočním stromem. Z důvodu aktuálních protiepidemických opatření byla akce bohužel
zrušena. Jako jediná náhrada byla v neděli 28. listopadu u zvonice kostela sv. Gotharda
připravena Andělská pošta, na které andělé tradičně vybírali dopisy pro Ježíška od příchozích
dětí.
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6.4Mikuláš ve dveřích a Adventní bloudění
Začátkem prosince 2021 proběhla ve spolupráci CVIKu a českobrodské ZUŠ tradiční
mikulášská nadílka Mikuláš ve dveřích. V souladu s aktuálními protiepidemickými
opatřeními se konala, stejně jako v roce 2020, na třech venkovních stanovištích, ve dveřích
kostela sv. Gotharda, kostela Nejsvětější Trojice a dveřích zvonice u kostela sv. Gotharda,
zúčastnilo se jí celkem 75 dětí. Ve stejném termínu se uskutečnilo Adventní bloudění,
netradiční hravá procházka v českobrodském historickém podzemí. Na 72 dětí a jejich rodičů
zde čekala pověst o muzikantovi Jírovi a po splnění všech úkolů také zjevení bludičky
Šemberky.
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7. Ostatní činnosti CVIK
V prvním pololetí roku 2021 CVIK ve spolupráci s dodavatelskou firmou intenzivně
pracoval na nových, společných webových stránkách organizace www. cvik.info, v květnu
2021 se podařilo na této adrese spustit plnohodnotný web. Ten se stal prostorem pro sdílení
důležitých aktualit, plánovaných akcí a dalších informací, které dosud byly součástí webu
města Český Brod, a zároveň rozcestníkem na samostatné stránky městské knihovny,
informačního centra a KD Svět.

Po celý rok 2021 pokračoval CVIK s rozesíláním Českobrodského kulturního
newsletteru, který všechny přihlášené zájemce informuje o aktuálním kulturním dění
v našem městě i jeho okolí. Pro lepší komunikaci se všemi čtenáři, návštěvníky a dalšími
uživateli nadále slouží webové stránky a FB městské knihovny, webové stránky a FB KD
Svět, FB a Instagram informačního centra.
Přeměnu nefunkční telefonní budky na knihobudku, která bude sloužit veřejnosti pro
odložení nebo výměnu nepotřebných knih, se CVIKu v roce 2021 nepodařilo realizovat.
Vzniklo několik grafických návrhů jejího potisku, ve spolupráci s vedením města a členy
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kulturní komise koncem roku došlo ke shodě na jejím umístění. Návazně CVIK uzavřel
smlouvu s Českými drahami o pronájmu pozemku v blízkosti železniční stanice Český Brod,
kde bude knihobudka v jarních měsících roku 2022 umístěna.
V roce 2021 se CVIK účastnil a aktivně propagoval dubnovou výzvu 10 000 kroků,
která měla občany všech věkových kategorií po celé České republice motivovat k pohybu a
setkávání, které zvlášť v období pandemie bylo vzácné a velice prospěšné. Za ORP Český
Brod se přihlásilo 37 účastníků, kteří společně nachodili téměř 6.800 km. Nejpilnějším
chodcem se stala účastnice z Přehvozdí, která ušla celých 431 km.
V květnu 2021 byla za podpory města Český Brod vydána publikace českobrodského
historika PhDr. Vladimíra Jakuba Mrvíka, PhD. Dějiny královského města Český Brod.
Slavnostní křest knihy proběhl v prostoru parku před zvonicí u kostela sv. Gotharda a CVIK
zabezpečoval její prodej. Původní náklad 600 kusů byl pro velký zájem veřejnosti brzy
rozebrán, CVIK následně zadával dotisk dalších 300 kusů.

CVIK se v roce 2021 také připojil k 25. ročníku veřejné sbírky Český den proti
rakovině. Žlutou kytičku měsíčku lékařského bylo možné zakoupit od 29. září do 3.
října v městské knihovně, v informačním centru nebo před představením v KD Svět.

34

Ve spolupráci s odbornou firmou byla v roce 2021 pro CVIK vypracována nová
dokumentace PO, v souvislosti se zahájením provozu v KD Svět byli nově proškoleni
členové preventivních požárních hlídek. V oblasti BOZP proběhlo ve spolupráci s odbornou
firmou školení vedoucích zaměstnanců a následně školení všech zaměstnanců CVIKu. Dle
doporučení bezpečnostního technika byly do některých oken knihovny instalovány stínící
žaluzie.
V říjnu 2021 proběhla ve CVIKu kontrola Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje a v listopadu 2021 kontrola Kontrolního výboru města Český Brod.
Žádná z nich neshledala zásadní pochybení ve sledovaných činnostech organizace.
Během roku 2021 byly v souladu s plánem revizí provedeny všechny zákonné revize
v obou budovách CVIKu.

8. Zaměstnanci
K 31. 12. 2021 pracovalo ve CVIKu deset stálých zaměstnanců, osm na
osmihodinový, dva na zkrácený pracovní úvazek. Účetní a mzdovou agendu, IT služby a
úklid informačního centra, společných prostor budovy CVIK a budovy KD Svět zajišťovaly
externí firmy.
Smlouva na DPP byla v roce 2021 uzavřena s osmnácti pracovníky, vzhledem
k průběhu epidemie Covidu-19 však u některých z nich nebyla fakticky naplněna. Na zajištění
provozu KD Svět a informačního centra se podílelo jedenáct brigádníků, jeden pracovník
zajišťoval úklid prostor knihovny, další dva pracovníci roznos Českobrodského zpravodaje.

9. Rozpočet
Celkové příjmy organizace za rok 2021:

9 783 109 Kč

Celkové náklady organizace za rok 2021:

9 750 374 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2021:

32 735 Kč

CVIK nemá k 31. 12. 2021 žádné závazky po době splatnosti.
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