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Zápis 1/2018 

z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 17. ledna 2018 od 14:00 hodin – radnice, místnost 202 

 

Přítomni:  Ing. Jana Vančatová, Ing. Lenka Červová, Ph.D., Ladislav Dušek, Mgr. Jiří Křížek, 

Mgr. Jan Randáček, Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller, Mgr. Milan Turek, Mgr. Libuše 

Vítová 

 

Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ing. Jaromír Kvasnička, Matyáš Moc za parlament mladých 

 

Nepřítomni:   MVDr. David Nejedlo (omluven), Pavla Haidlová (omluvena) 

 

Program 

1) Úvod 

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

2018 a zahájila zasedání komise. Komise se sešla v počtu 8 a byla prohlášena za 

usnášeníschopnou. Ověřovatelem zápisu byla navržena a zvolena Mgr. Libuše Vítová. 

 

Hlasováno o schválení programu: všichni PRO                                        Usnesení bylo přijato                                                                                         

 

Hlasováno o ověřovateli zápisu: všichni PRO                                           Usnesení bylo přijato                                                                                         

 

2) Kulturní počin roku 2017- komise pro kulturu a cestovní ruch na svém jednání hodnotila 

kulturní počin roku 2017. Na základě hodnocení a přidělení bodů přítomnými členy komise 

zvolila pořadí kulturních počinů, přičemž vyhlášení proběhne v úterý 13. 2. 2018 od 17:00 

v liberecké obřadní síni.  

 

3) Adventní tržnice- Ing. Kvasnička informoval komisi o ohlasu veřejnosti na adventní tržnici 

a na její doprovodný program včetně videomappingu na vánoční strom. Jednalo se o 

pozitivní ohlas, o čemž svědčila i vysoká účast návštěvníků tržnice.  

 

4) Soutěž o nejkrásnější vánoční strom v ulicích města Liberec- Ing. Kvasnička informoval 

komisi o proběhlé soutěži. Obchodníci si ozdobili stromečky před svými provozovnami, 

každý byl originální. Nejkrásnější stromeček ozdobili před restaurací Balada, která získala 

možnost využít reklamní plochy zdarma. Bohužel bylo několik stromečků odcizeno 

a několik zničeno. V soutěži se sešlo přes 1700 hlasovacích lístků, poté bylo vybráno 25 

hlasujících, kteří obdrželi ceny ze sortimentu soutěžících. 

 

5) Místa k jednání pro následující měsíce- členy komise bylo navrženo několik případných míst 

k jednání, a to např. Technické muzeum Liberec, Ještěd, Dům kultury, kostel sv. Bonifáce, kino 

Varšava, Automuzeum Ferdinanda Porsche, Naivní divadlo, Synagoga. 

 

6) Různé- Ing. Kvasnička požádal přítomné jménem Městského informačního centra o spolupráci 

kulturních subjektů ohledně případných změn v programu těchto subjektů, aby tyto změny byly 

doručeny informačnímu centru emailem. 
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Příští jednání komise pro kulturu a cestovní ruch:  

 

 středa 21. 2. 2018 od 14:00 (místnost bude upřesněna v pozvánce) 

  

        

 

V Liberci 18. ledna 2018 

 

 

Zapsala: Ing. Jana Lelková v. r.                           Ing. Jana Vančatová v. r.  

    tajemnice      předsedkyně 

 

         

Mgr. Libuše Vítová v. r. 

        ověřovatelka zápisu  

 

 

 

 


