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Zápis 1/2017 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konané dne 13. ledna 2017 od 14:00 hodin  

 
Přítomni:    Ing. Jana Vančatová (předsedkyně), Pavla Haidlová, Mgr. Jiří Křížek, 
                    Mgr. Milan Turek, Ladislav Dušek, Libuše Vítová, Ing. Lenka Červová 
Nepřítomni:  MVDr. David Nejedlo (omluven), Mgr. Jan Randáček (omluven), Dipl.-Soz. Päd. 

Robert Schiller (omluven) 
Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Mgr. Zuzana Kotrmanová 
 
Program 

1) Úvod 

Předsedkyně komise Ing. Jana Vančatová přivítala přítomné na 1. jednání v roce 2017 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                                             

 

2) Kulturní počin roku 2016 – hodnocení 

- Tajemník fondu obdržel hodnocení kulturního počinu roku 2016 od všech členů komise 

kromě Dipl. – Soz. Päd. Roberta Schillera. 

- Na základě předchozího hodnocení a přidělení bodů přítomnými členy komise na jednání 

v pátek 13. 1. bylo zvoleno toto pořadí: 

1. Německo-česká výstava 1906 

2. Inscenace Naivního divadla Liberec „Čechy leží u moře“ 

3. Výstava lidových krojů v KVKLI 

3. Usazení tzv. kamenů zmizelých do liberecké dlažby (Stolpersteine) 

- Vyhlášení kulturního počinu proběhne ve čtvrtek 16. 2. od 17:00 v liberecké obřadní síni. 

Pozváni budou všichni, kteří byli nominováni. 

- Pan Turek navrhl prezentovat v médiích všechny nominace na kulturní počin roku 2016. Dle 

pana náměstka Ivana Langra budou nominace a výsledky hlasování zveřejněny v Libereckém 

zpravodaji. 

 

3) Návrh na pojmenování ulice v Liberci (materiál od L. Franců) 

- Členové komise dostali od L. Franců materiál k pojmenování ulice ve Vesci. Mezi návrhy 

byla jména: Jaroslav Tomsa, Miroslav Ulmann, Miloslav Bělonožník. 

- Pan Dušek vyjádřil možnost pojmenovat ulici po významnějších libereckých rodácích. 
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- Vzhledem k tomu, že pojmenování ulice spěchá z důvodu nové zástavby v oblasti a nutnosti 

předání adres vlastníkům nemovitostí, je třeba rozhodnout o názvu již během ledna na 

základě hlasování per rollam. Členové komise budou volit z osob, jejichž životopisy 

zpracované paní Ing. Vančatovou, jsou zaslány jako příloha zápisu. Ladislav Dušek navrhl 

jako dalšího nominovaného Ing. arch. Karla Hubáčka. 

 

4) Rozdělení kontroly akcí podpořených Fondem pro kulturu a cestovní ruch ve 2. kole 

- Několik akcí již proběhlo před rozdělením v pátek 13. 1. 2017. 

- Zbytek akcí, které se ještě nekonaly, byly rozděleny mezi členy komise takto: 

1. Design Days Reichenberg 2016  Libuše Vítová 

2. Jeden svět Liberec – 14. ročník  Ladislav Dušek 

3. Přehlídka dětských recitátorů  

Dětská scéna 2017 – okresní kolo  Ladislav Dušek 

4. Restaurování a prezentace Metelkova 

mechanického betlému v roce 2016  Mgr. Milan Turek 

5. Kino žije vol. 3    Dipl.-Soz. Päd. Robert Schiller 

6. Kulturní pořady Knihkup. Fryč  Pavla Haidlová 

7. Restaurování historického praporu 

TJ. Sokol Liberec 1    Mgr. Jiří Křížek 

8. Jarní zpívání – festival dět. sb. zpěvu Mgr. Jiří Křížek 

9. Renovace 5 pískovcových pomníků 

na židovském hřbitově   Mgr. Jan Randáček 

10. Oživování místních tradic a kult. děd. Ing. Jana Vančatová 

11. iQ FilmFest     Libuše Vítová 

12. Fotografie ze světa neslyšících  Ing. Lenka Červová 

13. …civilizace není dobrá, když je bez 

Kultury – Jan Werich pro rok 2017  Ing. Jana Vančatová 

(tabulka pro hodnocení podpořených projektů je přiložena k zápisu 1/2017), v případě dotazů o 

konaných akcích se prosím obracejte na tajemnici Fondu pro kulturu a cestovní ruch, Ing. Janu 

Lelkovou (lelkova.jana@magistrat.liberec.cz,  485 243 139). 

- Ladislav Dušek vznesl podnět na prověření dotace pro Tichý svět, o. p. s., jejíž součástí bylo 

také finanční podpoření občerstvení. Z Kotrmanová toto prověřila a zjistila, že podpora 

občerstvení není v rozporu s pravidly fondu a dotační smlouvou. 
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5) Zhodnocení Libereckého adventu a vánočních trhů 

- Ing. Jana Vančatová zhodnotila celkový program a tržnici kladně oproti minulým rokům, 

překvapením bylo, že bylo na trzích i ve večerních hodinách mnoho lidí 

- PhDr. Mgr. Ivan Langr hovořil o možnosti pořádat trhy na větším prostoru – Kostelní ulice 

apod., ale otázkou je, zda by si prodejci vydělali dostatek finančních prostředků, pokud by se 

nenacházeli v centru města. Bylo by třeba toto zhodnotit při platbě za stánek (hradí se 

ELSETU s. r. o.). 

- Pavla Haidlová kvituje zapojení neziskovek ve stáncích, navrhuje oslovit je dříve, aby jich 

tam bylo více. Upozorňuje na možnost více roztáhnout stánky do prostoru, aby bylo více 

místa při vystoupeních před podiem. 

- Mgr. Milan Turek hodnotil akci pozitivně, navrhuje umístění stánků i na Šaldově náměstí. 

 

6) Rozvoj cestovního ruchu v Jizerských horách  

- PhDr. Mgr. Ivan Langr pohovořil o problémech s financováním Turistického regionu Jizerské 

hory především z důvodu nevyužívání přeshraničních projektů. Důležité pro oživení jsou tedy 

především projekty a produkty. Po projednání s Květou Vinklátovou, radní Libereckého 

kraje, je možné hovořit o získání větší částky na provoz TRJH od obcí formou členského 

příspěvku. Pan náměstek hovořil též o možnosti zvýšit členský příspěvek i za město Liberec 

- Pan Turek navrhl redukci turistických novin, vydávaných TRJH, o seznam akcí. 

 

7) Různé 

a. Ing. Jana Vančatová hovoří o česko-polské spolupráci Krajské hospodářské komory, 

v rámci níž byla vydána publikace zabývající se technickými památkami Euroregionu 

jako turistickými cíli;  ze strany komory byla učiněna nabídka, zda by nebyl zájem o 

zpracování podkladů pro podobnou publikaci (malého průvodce) zaměřenou na 

Liberecko a přeshraničí  - např. ve formě bakalářské práce (témata pro bakalářské 

práce svých studentů poptávala paní Červová na minulém jednání komise) - s jejím 

následným využitím pro potřeby turistického ruchu  Liberecka. 

b. Nabídka Michaely Janyšky propagovat akce v žitavském zpravodaji – možnost každý 

měsíc využít až ½ strany A4 pro Liberec. Uzávěrku má tento zpravodaj vždy 20. 

v měsíci. 

- Podnětem pro členy komise z různých institucí, od Ing. Vančatové, bylo dodávání 

vizitek a doplňujících informací k akcím těchto zařízení do žitavského zpravodaje, 

které by doplňovaly kulturní přehled zasílaný odborem cestovního ruchu, kultury a 
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sportu. Ing. Vančatová by poté zasílala data od institucí paní Janyšce (o koncepci a 

harmonogramu zasílání se dále členové komise domluví na dalším zasedání). 

 
 
 
Příští jednání komise pro kulturu a cestovní ruch:  
 

• středa 15. 2. od 14:00 v Krajské vědecké knihovně (místnost bude upřesněna) 
         
 
V Liberci 16. ledna 2017 
Zapsala: Mgr. Zuzana Kotrmanová   Ing. Jana Vančatová v. r.  
            (předsedkyně) 
 
        Ladislav Dušek v. r.  
        (ověřovatel zápisu)  


