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Zápis 6/2016 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 24. června 2016 od 8:00 hodin Naivní divadlo Liberec 

 
Přítomni:  Pavla Haidlová (místopředsedkyně), Mgr. Jiří Křížek, MVDr. David Nejedlo,                         

Mgr. Jan Randáček, Mgr. Milan Turek, Ing. Jana Vančatová, Ladislav Dušek, Dipl.-
Soz.Päd. Robert Schiller,  

 
Nepřítomni:  Ing. Lenka Červová Ph.D. (omluvena), Filip Zeman (neomluven) 
Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Mgr. Zuzana Kotrmanová 
 
Program 

1) Prohlídka Naivního divadla 

- ředitel Naivního divadla pan Doubrava provedl členy komise divadlem. 

2) Úvod 

Místopředsedkyně komise P. Haidlová přivítala přítomné na 6. jednání a zahájila komisi. 
Členové se sešli v počtu osmi. Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen Dipl.-Soz.Päd. 
Robert Schiller. 
 

Hlasováno o schválení programu: všichni PRO                                        Usnesení bylo přijato           
 

Hlasováno o ověřovateli zápisu: všichni PRO                                           Usnesení bylo přijato          

 

3) Kontrola úkolů  

- aktuálně nejsou žádné úkoly   

4) Představení upravených pravidel – BUSKING  

- pan náměstek Langr představil radou města schválené změny pouličního vystupování 

(buskingu) 

- kompletní změněná pravidla jsou vyvěšena na webových stránkách města – schválena 12. 

schůzí rady města ze dne 14.6.2016  

5) Informace o 2. výzvě kulturního fondu v roce 2016 

- pan náměstek Langr informoval o změně v pravidlech pro přidělování financí 

z kulturního fondu (systém přidělování zůstal nezměněn) 

- důvodem změna bylo zejména finanční pokrytí realizovaných akcí po celý kalendářní rok  

- celková alokace pro tuto výzvu 765 000 Kč 

- nová pravidla budou v nejbližší době vyvěšena na www.liberec.cz   

6) JARMARK 2016 – zhodnocení akce 

- paní Kotrmanová informovala o realizované akci JARMARK 2016 

- letos jednodenní akce příští rok bude možná dvoudenní 
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- proběhla diskuze nad spoluprací s partnerským městem Žitavou, potřeba více informovat 

o vzájemných akcích (např. Liberecký zpravodaj informace o akcích v Žitavě) a 

vyhodnotit prioritní akce které se budou přednostně prezentovat  

 

7) Pozvánka na akci – LÉTO NA NÁMĚSTÍ / PLÁŽ   

- pan Kvasnička informoval o akci „LÉTO NA NÁMĚSTÍ“ a pozval přítomné na tuto akci 

-  program je vyvěšen na : http://www.visitliberec.eu 

8) Pozvánka na akci – Inaugurace sochy 

- paní Kotrmanová informovala a pozvala přítomné na Inauguraci sochy  

- program je vyvěšen na : http://www.visitliberec.eu   

 

9) Rozdělení kontrol mezi členy komise k akcím podpořených z FKCR  

- Rozdělení je přílohou tohoto zápisu + nový formulář pro kontrolu akcí podpořených 

z FKCP (vyplněný formulář je možné odeslat elektronickou poštou na adresu 

kvasnicka.jaromir@magistrat.liberec.cz, či předat osobně tajemníkovi komise)   

10) Termíny jednání komise druhé pololetí 2016 

- 23.9. – Oblastní galerie Liberec 

- 21.10. – místo bude upřesněno 23.9. 

- 18.11.-  místo bude upřesněno 23.9. 

- 16.12. – Severočeské muzeum v Liberci 

11) Diskuze 

- diskuze probíhala průběžně v rámci jednotlivých bodů jednání  

12) Různé 

- pan Turek – navrhl poslat poděkování zakladateli Naivního divadla k jeho 80. 

narozeninám – nebyl určen řešitel 

- pan náměstek Langr – pozval přítomné na Německočeskou výstavu Liberec 1906 

www.1906.cz 

 
Příští jednání komise pro kulturu a cestovní ruch:  
 

 Oblastní galerie Liberec v pátek 23.9. - Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 
         
 
V Liberci 24. června 2016 
Zapsal: Ing. Jaromír  Kvasnička v.r.    Pavla Haidlová v.r. 
               (tajemník komise)     (místopředsedkyně) 
 
        Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller v.r. 
        (ověřovatel zápisu)  


