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Zápis 5/2015 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 11. září od 8:00 hodin v budově historické radnice, zasedací místnosti č. 210 

 
Přítomni:  Pavla Haidlová (místopředsedkyně), Ing. Lenka Červová Ph.D., Ladislav Dušek, 

MVDr. David Nejedlo, Mgr. Milan Turek, Ing. Jana Vančatová  
Nepřítomni:  Filip Zeman, Mgr. Jiří Křížek, Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller 
Hosté:  PhDr. Mgr. Ivan Langr (náměstek primátora), Ing. David Pastva (vedoucí OS) 
 
Program 
 

1) Zřízení poradní skupiny pro cestovní ruch + informace o 1. neformálním setkání 2/9/2015 
2) Zhodnocení léta na náměstí 
3) Informace o akčním plánu CR na rok 2016 
4) Informace o projektu René Matoušek a chartisté 
5) Vánoční trhy 
6) Kulturní počin roku – PhDr. Langr 
7) Informace o dozorčích radách velkých PO 
8) Ocenění města – čestná občanství a medaile 
9) Různé 

 

Úvod: 

Místopředsedkyně komise Pavla Haidlová zahájila komisi, uvítala členy komise a prohlásila komisi za 

usnášeníschopnou.  

Náměstek primátora pan Ivan Langr taktéž uvítal přítomné a seznámil je s rezignací člena komise Ladislava 

Duška na post předsedy komise a navrhl oslovit nové členy komise pro kulturu a cestovní ruch do počtu 11, 

včetně nového předsedy komise. 

Dále objasnil organizační změny ve věci změny tajemníka komise a převodu části agendy z oddělení školství 

a kultury na oddělení cestovního ruchu a sportu.  

Jako ověřovatelka zápisu byla navržena paní Červová a paní Haidlová. 

Před vlastním jednáním komise místopředsedkyně navrhla na podnět náměstka primátora doplnit program o 

bod č. 8 (Ocenění města – čestná občanství a medaile) a bod č. 9 (Různé) a vyzvala členy k hlasování o 

změně programu. 

 

Hlasováno o změně programu: všichni PRO                                                               Usnesení bylo přijato                                                                                         

 

1) Zřízení poradní skupiny pro cestovní ruch + informace o 1. neformálním setkání 2/9/2015 

Pan Langr představil myšlenku zřízení poradní skupiny pro cestovní ruch, které by se účastnili zástupci 

významných kulturních organizací a subjektů cestovního ruchu v Liberci a okolí. Tato poradní skupina řeší a 

předkládá podněty pro rozvoj a organizačně spadá pod komisi pro kulturu a cestovní ruch. Schází se přibližně 

3-4 krát do roka. 

Zřízení poradní komise uvádí Statut komise pro kulturu a cestovní ruch, čl. III. bod 9. 

Zápis ze setkání poradní skupiny bude zaslán taktéž členům komise pro kulturu a cestovní ruch. 

 

Hlasováno o zřízení poradní skupiny: všichni PRO                                                         Usnesení bylo přijato                                                                                         

 

2) Zhodnocení „Léta na náměstí“ 

Pan Langr představil kulturní akci a poprosil pana Pastvu o detailnější charakteristiku a cíl této akce. Ten 

uvedl především kulturní vliv na občany Liberce, pokus o vyplnění prázdninové přestávky kulturou a 

pozvednutí dění na náměstí před radnicí. Zmínil také praktické zkušenosti a cenné informace, které si 

oddělení odnáší do příštích let ohledně pořádání této akce a detailů, které může do příště vylepšit (např. jsou 

známy dny s vyšší či menší účastí, technické záležitosti, vzhledem k relativně složité organizaci jednotlivých 

kulturních akcí, jež jsou náplní „Léta na náměstí“, přistoupit k události koncepčněji, apod.). 
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Pan Langr jako další výhodu této akce uvedl kromě pozvednutí obecného vědomí o kultuře a kulturních 

akcích u veřejnosti také vliv na obchodníky a restauratéry. Dále by rád zavedl pravidelnost konání této kulturní 

akce i v příštích letech, zvláště pak ve dnech, kdy návštěvnost centra města není tak vysoká, a to ve čtvrtky a 

neděle. Plán programu na příští rok započne již na podzim roku 2015. 

Názory členů komise: 

- Paní Vančatová pochválila skvělé organizační zajištění akce Bohemia Jazz Fest. 

- Pan Nejedlo taktéž pochválil Bohemia Jazz Fest a dále se dotázal, zda byly workshopy pořádané 

v rámci „Léta na náměstí“ dostatečně navštěvovány. Zmínil, že lidé stále nevědí o konaných 

kulturních akcích, přesto že je propagace dostatečná. Navrhl tedy udržovat tradici v pořádání 

takovýchto akcí, protože ta jako jediná dokáže zachytit návštěvníkův zájem a vědomí o akci. 

- Pan Dušek seznámil účastníky komise s ročníkem vyhlášení „liberecké Thálie“ 

- Paní Haidlová souhlasí s pravidelností konání kulturních akcí. Myslí si, že město je prezentováno 

dostatečně, žije kulturně a byla by ráda za jejich další pokračování. 

 
3) Informace o akčním plánu CR na rok 2016 

Pan Langr představil plán a uvedl, že ještě není kompletní a schválen a tudíž bude představen na příštím 

setkání komise pro kulturu a cestovní ruch. Bod bude projednán na příštím jednání komise dne 23.10.2015. 

Pan Nejedlo navrhl, aby všechna oddělení spolupracovala na sloučení kulturních akcí pod jednu záštitu, která 

by koordinovala a sjednocovala všechny tyto akce. 

Pan Langr zmínil neoddělitelnost cestovního ruchu a kultury (viz např. návštěvnost divadelních představení), 

kvůli této záležitosti došlo k organizačním změnám. 

Pan Dušek opáčil, že dle jeho názoru je význam kultury nad významem cestovního ruchu, proto nerozumí 

tomuto sloučení a proč je kultura pod gescí cestovního ruchu. Čím profesionálněji bude zvládnuta kultura, tím 

bude více návštěvníků. 

Paní Červová uvedla, že z pedagogického hlediska je pojem „cestovní ruch“ nadřazený, ale zároveň souhlasí, 

že jak cestovní ruch, tak kultura by měly spolupracovat v harmonii. 

Pan Pastva zmínil pokus o vytvoření jakéhosi jednoho balíčku libereckých kulturních akcí, což by znamenalo 

celkovou lepší organizaci i péči o datové sklady, nicméně obratem uvedl velmi malé finanční rozpočty, se 

kterými musí odbor vystačit (např. EHD 2015). 

 

4) Informace o projektu René Matoušek a chartisté 

Pan Langr informoval přítomné členy o záměru projektu přejmenování zastávky Rybníček. Jelikož 

přejmenování zastávek po konkrétních osobách nebývá příliš „šťastné“, jak uvedl pan Langr, bude k názvu 

zastávky pouze připojen přídomek – René Matoušek. Představil taktéž osobnost chartisty Reného Matouška. 

V plánu slavnostního odhalení zastávky, které se bude konat 17.11.2015 bude účasten i kardinál Dominik 

Duka, jež přijal pozvání od pana náměstka Ivana Langra. Ten taktéž zmínil obtížné získávání dat, adres a 

jmen dalších signatářů, kteří by měli být uvedeni na pomníku (celkem 26 jmen). Kardinál bude sloužit mši 

v 9:30 v kostele Svatého Antonína Velikého. 

 

5) Vánoční trhy 

Pan Pastva seznámil účastníky komise s celkovou vizí vánočních trhů před radnicí v roce 2015. Zmínil také 

nelehkou roli při organizaci trhů, kdy odbor bohužel nedisponuje takovým finančním rozpočtem ani 

personálním zajištěním na organizaci trhů jako je například v Drážďanech. Uvedl některé podmínky, které 

hrály roli ve výběru spoluorganizátora (pan Bohumil Fiala) adventních trhů (celodřevěné stánky, jednotné 

osvětlení, atd.). Nově proběhnou před radnicí v rámci adventního kulturního programu také tzv. „přelety 

andělů“, které zajišťuje pan Fiala. Cílem vánoční tržnice a kulturního programu je zapojit co nejvíce 

regionálních prodejců a umělců a dále přilákat co nejvíce návštěvníků, kteří by strávili čas na náměstí. Další 

novinkou je plán instalace mobilního kluziště (10 x 15m) na náměstí před radnicí. 

 

Plán vánočních trhů v Liberci 2015: 

• 29.11.  Rozsvícení vánočního stromu 

• 5.12.  Příjezd Mikuláše 

• 10.12.  Zahájení prodeje ve vánoční tržnici 
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Adventem se bude komise blíže zabývat na dalším jednání. 

Z řad členů komise vzešel dotaz, proč SML nedisponuje vlastními stánky pro pořádání trhů a dalších 

kulturních akcí. Pan Pastva vysvětlil problematiku skladování a manipulace se stánky. Paní Haidlová uvedla, 

že pozitivně vnímá zapojení neziskových organizací do prodeje na adventních trzích. Stánky by měly být 

taktéž uzamykatelné. Dále se hovořilo o pódiu, které by město rádo vlastnilo, ovšem je zde také problém 

s jeho uskladněním. Vše je v řešení.  

 

6) Kulturní počin roku 

Pan Langr navrhl vymyslet kulturní ocenění za kulturní činorodost v rámci období 12 měsíců 

 navržení 5-10 finalistů – ze kterých komise v závěru roku vybere osobu, která se nejvíce zasloužila o kulturní 

počin roku 

 cílem je: zvýšit povědomí o kulturním dění a více sledovat veřejné dění 

 Toto téma se probíralo již v minulosti. Nachází se v podkladech ze zápisu porady 2/2015, bod programu č. 5. 

 

Diskuze o možném zneužití elektronického hlasování. 

Bude detailněji projednáno na příštím konání komise pro kulturu a cestovní ruch. 

 

7) Informace o dozorčích radách velkých PO 

Cíl: zvýšit dohled a efektivnost organizací pracujících s milionovým rozpočtem. Zapojení Libereckého kraje do 

správy těchto organizací. Dozorčí rady jsou koncipovány jako poradní orgány města. 

Pan Langr připravil materiál do RM (15.9.) 

 

8) Ocenění města – čestná občanství a medaile 

Návrh na ocenění významného sochaře Markuse Lüpertze narozeného v Liberci, žijícího v Německu, 

připravuje pan Langr společně s paní Charyparovou. Pan Langr zdůraznil, že by rád připomínal historii 

Liberecka, ať už německou či českou. Také zdůraznil důležitost přijetí tohoto libereckého rodáka nejvyššími 

představiteli města na slavnostním ceremoniálu udělení čestného občanství (25.4.). 

Medaile: 

Dále se projednalo ocenění Josefa Janečka, 11. ředitele ZOO Liberec, který měl značný vliv na rozvoj 

liberecké zoo. 

Pan Langr požádal pana Duška o vypracování materiálu „cena primátora“. Ten slíbil, že jej do konce roku 

2015 dodá. 

 

Hlasováno: Všichni PRO                                                                                                  Usnesení bylo přijato. 

 

9) Různé 

• Pan Dušek vznesl dotaz ohledně účinnosti a funkce kamerového systému ve městě, jakožto eliminace ničení 

veřejného majetku a trestné činnosti. 

• Členové komise se usnesli, že ověřovatelem zápisu je předseda nebo předsedou pověřený člen a jeden 

další člen. Ověřovatelka zápisu byla zvolena místopředsedkyně Haidlová a Ing. Červová. 

• Pan Turek vyjádřil svou spokojenost s prohlídkami radnice a dny kulturního evropského dědictví a uvítal by 

větší součinnost s partnerskými městy. 

• Pan Langr informoval komisi o nových dotačních fondech a požádal, aby si do příště členové komise 

promysleli finanční alokace z tohoto fondu a 2-3 programy, kam by se mohli lidé hlásit (např. propagace 

zdravého stravování). 

 

Problematika zpráv z kontroly akcí podpořených z kulturního fondu je přesunuta na příště.  
 
Příští konání komise pro kulturu a cestovní ruch: 23.10.2015 v 8:00 v ZOO/ Lidových sadech Liberec 

(bude upřesněno v pozvánce) 
         
 
 
 
 



Stránka 4 z 4 
 

 
V Liberci 21. září 2015 
 

Zapsala: Bc. Ilona Červenková     Pavla Haidlová v.r. 
               (tajemnice komise)             (místopředsedkyně) 
 
 
          

Ing. Lenka Červová, Ph.D. v.r. 
       (ověřovatelka zápisu) 

           


