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Zápis 8/2015 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 11. prosince od 8:00 hodin v budově Severočeského muzea Liberec 

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

MVDr. David Nejedlo, Mgr. Jan Randáček, Mgr. Milan Turek, Mgr. Jiří Křížek, Dipl.-Soz.Päd. 
Robert Schiller, Ing. Jana Vančatová 

Nepřítomni:  Filip Zeman, Ladislav Dušek, 
Hosté:  PhDr. Mgr. Ivan Langr (náměstek primátora), Ing. David Pastva (vedoucí OS) 
 
Program 
 

1) Úvod 
2) Vánoční trhy 
3) Dozorčí rady příspěvkových organizací 
4) Expozice zapomenuté dějiny města Liberce 
5) Stanovení termínů komise na 1. pololetí roku 2016 
6) Různé 

 
1) Úvod 
Místopředsedkyně komise Pavla Haidlová zahájila komisi a uvítala členy komise. Členové se sešli v počtu 8, 
tudíž byla komise prohlášena za usnášeníschopnou. Dále byl jako ověřovatel zápisu pověřen Mgr. Jan 
Randáček. 
Jelikož nikdo z přítomných neměl k bodům programu žádnou připomínku či doplnění, všichni shodně hlasovali 
PRO schválení programu jednání. 
 
Hlasováno o změně programu: všichni PRO                                                               Usnesení bylo přijato        

 
2) Vánoční trhy 
Pan Pastva shrnul dosavadní fungování vánoční tržnice a kulturního programu a seznámil přítomné 
s aktuálními událostmi ve věci adventu 2015. Uvedl, že od 7. prosince je v provozu kompletní vánoční tržnice, 
s čímž souvisí mnoho nových komplikací. Oddělení OSCR se ale snaží, aby byla vánoční tržnice pokud 
možno co nejvíce vnímaná veřejností a dostatečně navštěvovaná. V této souvislosti zmínil také úspěšné 
rozsvícení vánočního stromu. Přes nepříznivé deštivé počasí a loňské fiasko přišel na náměstí před 
libereckou radnici značný počet lidí. Program vnímá jako podařený. Premiéru měl letos přelet andělů. Doufá, 
že si někdo z členů komise našel čas přijít se na rozsvícení vánočního stromu podívat a byl by rád za reakce 
přítomných, které se snažíme shromažďovat a použít jako inspiraci a návrhy ke zlepšení akce rozsvícení 
vánočního stromu v příštím roce. Ve vánoční tržnici vidí velký potenciál, vše je ovšem otázka financí. Adventní 
kulturní program byl představen na minulých jednáních komise, tudíž jej není třeba více představovat, pouze 
si dovolil pozvat přítomné na kulturní akci s názvem „videomapping“, která se uskuteční 20. 12. 2015 v rámci 
4. adventního koncertu od 17:15. Podařilo se získat finanční sponzorský dar od soukromé společnosti, což 
podstatně sníží náklady na tuto akci. Poprosil o reakci pana náměstka. 
 
Pan náměstek Langr si myslí, že organizace adventního kulturního programu, jakož i tržnice je lepší než 
v minulosti. Jako jediná kontroverzní stále zůstává tzv. „Krušnohorská pyramida“, která se leckomu může zdát 
„kolotočářská“. Jinak se mu velmi líbí vánoční strom na náměstí před radnicí a na základě toho přítomné 
informoval o soutěži o nejkrásnější vánoční strom v České Republice, která probíhá v MF Dnes a Libereckém 
deníku. Taktéž se mu líbí vánoční osvětlení. 
 
O slovo se přihlásila paní Vančatová, kterou zarazilo, že cena vánočních hrnečků je 70 Kč a není možné je 
zapůjčit za vratnou zálohu, jelikož se nedají vrátit. Postrádá také ve stáncích více řemeslných výrobků či 
Jizerskohorských produktů. Pan Pastva poděkoval za připomínky. V případě vánočních hrnečků se na 
základě zjištění, že je není možné kde umýt, situace od původně zamýšleného plánu hrnečky za vratnou 
zálohu půjčovat, poněkud zkomplikovala. Bohužel předpisy nedovolují, aby byly v případě absence tekoucí 
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vody dodrženy hygienické normy. Proto organizátor vánoční tržnice musel přistoupit na variantu hrnečky 
neumývat, pouze je jednorázově prodávat. V budoucnu doufáme, že na náměstí bude zaveden přívod vody. 
Co se týče skladby prodejců, myslí si, že je stejná jako loni a ví, že je na vánoční tržnici také zastoupení min. 
dvou certifikovaných prodejců Jizerskohorského produktu. 
 
Paní Červová se dotázala na zastoupení prodejců dřevěných hraček, a zdali jsou všechny stánky obsazené. 
Projevila radost nad tím, že jsou zastoupeny také neziskové organizace, které se střídají ve dvou stáncích. 
Trhy chválí a líbí se jí. Pan Pastva potvrdil, že obsazené jsou všechny. Nicméně, největší problém v rámci 
vánoční tržnice řešíme v souvislosti s elektrickým proudem, což doufá, že se v příštím roce vyřeší. 
 
3) Dozorčí rady příspěvkových organizací 
O slovo byl požádán pan náměstek Langr. Dozorčí rady, zřízené usnesením rady města z 15. září 2015, 
budou fungovat jako poradní a iniciační orgány rady města v oblasti financování, hospodaření a rozvoje 
jednotlivých příspěvkových organizací. Radní jmenovali členy nově zřízených dozorčích rad Divadla F. X. 
Šaldy, Zoologické zahrady Liberec, Botanické zahrady Liberec, Naivního divadla Liberec, Dětského centra 
Sluníčko, Centra zdravotní a sociální péče a Komunitního střediska Kontakt. Zoologická zahrada a divadlo F. 
X. Šaldy mají po 5 členech a ostatní po 3. 
Setkání dozorčích rad se uskuteční v lednu příštího roku. Pan náměstek již rozdělil příslušné úkoly. Podobný 
systém hodlá zavést i Liberecký kraj, ten ale pravděpodobně zvolí odlišný název. Žádné dotazy přítomní 
neměli, tudíž byl tento bod programu ukončen. 
 
4) Expozice zapomenuté dějiny města Liberce 
Pan Pastva informoval, že v průběhu roku se procházelo „martiriem“ schvalovacích procesů. Nyní se 
z převážné části řeší úprava vstupu. Teprve před 3-4 týdny jsme obdrželi vyjádření, jaké prvky mohou být pro 
tuto úpravu užity. Měl by být zaveden navigační systém, kdy je návštěvník veden po výstavě. Momentálně 
probíhá jednání a domluva se společností Svijany o spolufinancování. 
Nový provozovatel bude od r. 2016 společnost Archa 13. Dosud funkci zastával KS Kontakt. Dle pana Pastvy, 
jsou to velmi angažovaní lidé, ale chybí více sepjetí a zájem o vystavené věci. Archa 13 vytvoří spoustu 
dodatkových aktivit k expozici (přednášky, interaktivní disciplíny pro děti, atd.). Dále se snažíme o to, aby byla 
expozice také v jiném než v českém jazyce. Pokoušíme se o lepší kvalitu a vyšší návštěvnost expozice.  
Pan náměstek Langr uvedl, že nechce prvoplánově vytěžit na vstupném, jako zisku pro město, ale peníze ze 
vstupného poukázat na další rozvoj expozice, abychom prohloubili podvědomí o této výstavě. Jako 
problematický se jevil vztah KS Kontakt a Archy 13. Nebylo tudíž možné ponechat oba provozovatele. Na 
provozovatele KS Kontakt má kladný názor, avšak expozice byla statická. Pasivně se čekalo na návštěvníky, 
zdali přijdou nebo ne. A proto usuzujeme, že taková expozice smysl nemá. 
Pan Křížek si myslí, že expozice, byť má řadu limitů, je ve své podstatě dobrá. Jako nejvýraznější limit vidí 
nevhodné prostředí, které spočívá ve vlhkosti prostor, kvůli nimž se zde nedá udělat klasická 
výstava historických exponátů. Do prostor je ovšem možné umístit zařízení, které mění teplotu a vlhkost. 
V této souvislosti je možné se ohledně výpomoci obrátit na OGL nebo Severočeské muzeum. 
Pan Langr navrhl provázat prostory radničního sklípku s expozicí. 
Diskutuje se o problematice chybějící expozice dějin města. 
Pan Nejedlo se dotázal, v jaké fázi je Muzeum lágrů? Pan náměstek odpověděl, že vedou jednání o výpůjčce. 
Pan Křížek zmínil, že by se mělo přemýšlet, jak město zvelebit z hlediska celkové ochrany památkové péče, 
ne pouze z hlediska specifických jednotek. 
Pan Schiller se nabídl s pomocí německého překladu. Žádá OSCR o dodání kontaktu na Archu 13. 
Paní Haidlová pozvala přítomné na ostašovské adventní koncerty a ukončila debatu. 
 
5) Stanovení termínů komise na 1. pololetí roku 2016 
• pátek 22. 1. 2016 8:00 hodin radnice 
• pátek 19. 2. 2016 8:00 hodin místo bude upřesněno 
• pátek 18. 3. 2016 8:00 hodin Ostašov – kostel 
• pátek 22. 4. 2016 8:00 hodin místo bude upřesněno 
• pátek 20. 5. 2016 8:00 hodin místo bude upřesněno 
• pátek 24. 6. 2016 8:00 hodin místo bude upřesněno 
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6) Různé 
Paní Haidlová představila první volnočasový EKOPark Liberec. Jedná se o projekt, který je zaměřený na 
ekologii, vzdělávání, kulturu, životní prostředí, zdraví člověka a volnočasové aktivity pro všechny věkové 
kategorie.  V průběhu května roku 2016 bude EKOPark zpřístupněn veřejnosti. V současné době park 
prochází testovacím provozem při pořádání organizovaných sportovních a společenských akcí. Vede jej pan 
Stanislav Šťastný. „V základu projektu je jednoduchá myšlenka, jak dostat lidi z nákupních center, kde tráví 
většinu svého volného času, do přírodního areálu“ (materiál EKOParku). Dalším předmětem zájmu, v rámci 
projektu EKOParku, je vytvoření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním, sociálním, nebo kulturním 
znevýhodněním. Vizí je podpořit lokální ekonomiku a nabídnout prostory místním farmářům, regionálním 
výrobcům a dodavatelům. V parku se taktéž nacházejí zvířata a stánek s občerstvením. Park je možné najít 
na stezce vedoucí ke stadionu FC Slovan. 
 
Místopředsedkyně paní Haidlová ukončila poslední letošní komisi pro kulturu a cestovní ruch a popřála 
přítomným pěkné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku. 
 
 
Příští konání komise pro kulturu a cestovní ruch: 22. 1. 2016 v 8:00 budova radnice 
         
 
 
 
 
V Liberci 18. prosince 2015 
 
 
 
 
 

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

Mgr. Jan Randáček v.r. 
       (ověřovatel zápisu) 

           


