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Zápis 5/2017 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 17. 5. 2017 od 14:00 hodin – Centrum Vlasty Buriana 
 

 
Přítomni:  Ing. Lenka Červová Ph.D., Mgr. Libuše Vítová, Mgr. Milan Turek, Ing. Jana 

Vančatová, Ladislav Dušek, Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller, Pavla Haidlová, Mgr. Jiří 
Křížek 

 
Nepřítomni:   MVDr. David Nejedlo (omluven), Mgr. Jan Randáček (omluven) 
 
   
Program 

Úvod 

- předsedkyně komise Jana Vančatová přivítala přítomné na 5. jednání a zahájila komisi. 
Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen Ladislav Dušek. 

 
Hlasováno o schválení programu: všichni PRO                                        Usnesení bylo přijato                                                                                        

 
Hlasováno o ověřovateli zápisu: všichni PRO                                           Usnesení bylo přijato                                                                                        

 

1) Představení Centra Vlasty Buriana 

- Paní Plechatá představila Centrum Vlasty Buriana. 

 

2) Představení projektu - Rytíř Roland 

- Pan Pastva představil projekt Rytíř Roland 

 

3) Významné osobnosti města Liberec – vytváření seznamu k dalšímu využití 

- paní Vančatová podala návrh na vytvoření seznamu (s budoucí aktualizací) pro účely 

pojmenovávání ulic či jiných prostor, případně návrhy na čestné občanství či medaile 

města. 

Ladislav Dušek 

- pro jednání RADY navrhuje od zadavatele připravit materiál včetně životopisu v tištěné 

podobě. 

- návrh na udílení ceny primátora - po vzoru jiných měst. 

Jiří Křížek 

- vytvořit "GEN" (po vzoru TV pořadu) někdo, kdo by zpracovával a aktualizovat databázi 

významných osobností Liberce  
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- možnost vypsání grantu na zmapování této agendy ? 

 

David Pastva  

- např. v Ústí nad Labem mají tramvaje a autobusy jména významných osobností města a 

jsou v nich informace o těchto osobnostech   

 

4) Jarmark a Muzejní noc pod Ještědem – informace o akcích 

- pan Křížek a pan Kvasnička představili akce a pozvali členy na tyto akce. 

  

5) Různé  

- pozvánka na akci v rámci Česko-německého kulturního jara za současným německým 
uměním do Prahy: GERHARD RICHTER V REGIONECH 

 

Další jednání 14. 6. v ZOO Liberec. 

 
V Liberci 23. 5. 2017 
Zapsal: Jaromír  Kvasnička v.r.    Jana Vančatová v.r. 
               (tajemník komise)     (předsedkyně) 
 
        Ladislav Dušek v.r. 
         (ověřovatel zápisu)  


