
Stránka 1 z 2 
 

Zápis 7/2018 

z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 19. 9. 2018 od 14:00 hodin – hotel Ještěd 

 

Přítomni:  Ing. Jana Vančatová, Pavla Haidlová, Mgr. Milan Turek, Mgr. Libuše Vítová,            

Mgr. Jiří Křížek 

 

 

Hosté: Ing. Jaromír Kvasnička, Matyáš Moc 

 

 

Nepřítomni:  Ing. Lenka Červová, Ph.D, Ladislav Dušek, Mgr. Jan Randáček, Dipl.-Soz.Päd. Robert 

Schiller, MVDr. David Nejedlo- omluveni             

 

Program 

1) Úvod 

Předsedkyně komise Ing. Jana Vančatová přivítala přítomné na 7. jednání a zahájila 

zasedání komise. Komise se sešla v počtu 5 členů a byla prohlášena za 

neusnášeníschopnou. Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Mgr. Milan Turek a přítomní 

členové komise souhlasili s programem. 

 

2) Paní Milena Lánská ze společnosti Ještěd s.r.o. podala komisi informace ohledně hotelu 

Ještěd, současných vlastnících, návštěvnosti, historii vysílače, proběhla diskuze ohledně 

případného zapsání této kulturní památky na seznam UNESCO, informace Mgr. Jiřího 

Křížka o překážkách zápisu. 

 

3) Nominace na Čestné občanství/ Medaili města 

 

V komisi proběhla diskuze ohledně udílení Medaile města a o nominovaných občanech na tuto 

cenu. 

 

4) Informace k akcím Dny evropského dědictví a Léto na náměstí 

 

Ing. Jaromír Kvasnička informoval komisi o proběhlých akcích Dny evropského dědictví (EHD) 

a Léta na náměstí. Obě akce byly velice zdařilé, při akci EHD se zapojilo 30 objektů, doprovodný 

program na náměstí měl také kladné ohlasy. Mgr. Libuše Vítová upozornila na problém 

koordinace akce Léta na náměstí se svatebními obřady. 

 

5) Kulturní počin- diskuze 

Komise vyzvala své členy, aby podali návrhy na kulturní počin a zároveň, aby výzva k podání 

nominací na kulturní počin proběhl i ve Zpravodaji. 
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6) Kulturní akce k výročí založení Československa 

 

Informace Ing. Jaromíra Kvasničky ohledně pořádání kulturních akcí v rámci založení 

Československa, př. Česká filharmonie- „Má vlast“- audiovizuální výstava na vlakovém nádraží, 

dne 13. 10. 2018 náměstí „Zažijte to znovu“ multimediální akce pro veřejnost s doprovodným 

programem, 28. 10. 2018- Den otevřených dveří radnice, večerní koncert v Divadle F. X. Šaldy, 

slavnostní akt u sochy T. G. Masaryka u Severočeského muzea, slavnostní vysazení stromu 

v Parku Clam Gallasů a vložení schránky se Zprávou o aktuálním stavu města, 8.10. - 2. 11. 2018 

výstavy na náměstí Dr. E. Beneše „Republika československá“ s „1918ˆLiberec“. 

 

  

7) Kontrola akcí podpořených z Fondu kultury a cestovního ruchu 

Informace jednotlivých členů komise o kontrolovaných akcích podpořených v 1. kole 2018 

z Fondu kultury a cestovního ruchu. 

 

8) Různé  
 

Doporučení, aby při udílení cen, např. Čestné občanství/ Medaile města Liberec apod., byli na 

tento akt pozváni i členové kulturní komise. 

Mgr. M. Turek doporučil, aby prospekt na program adventních trhů byl i v německém jazyce a 

prospekty byly předány i do turistického centra v Žitavě. 

 

 

 

Příští jednání komise pro kulturu a cestovní ruch:  

 

 24. 10. 2018, 14.00h, Severočeské muzeum 

 

  

        

 

V Liberci 24. září 2018 

 

 

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

    tajemnice      předsedkyně 

 

         

 

Mgr. Milan Turek v. r. 

        ověřovatel zápisu  

 

 

 

 


