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Zápis 2/2015 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 24. dubna 2015 od 8:00 hodin v budově historické radnice, zasedací místnosti č. 202 

 
Přítomni:  Ladislav Dušek (předseda), Pavla Haidlová (místopředsedkyně),  
 Ing. Lenka Červová, PhD., Mgr. Jiří Křížek, MVDr. David Nejedlo,  
 Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller,  
 Mgr. Milan Turek, Ing. Jana Vančatová 
Omluveni:  Filip Zeman  
Hosté:  PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora, Ing. David Pastva, Jiří Ronec 
 
Program 

1) Jarmark a Krajské slavnosti 2015 – informace o přípravě a případného začlenění 
zahraničních partnerů – kalendář akcí na 1 rok předem 

2) Velikonoce 2015 – hodnocení, připomínky členů komise 
3) Oblastní galerie Liberec – ostraha a údržba prázdného objektu a finanční náročnost správy 

prázdného objektu do budoucna – pozván zástupce SML, pan Jiří Ronec 
4) Robert Schiller – informace o partnerských městech 
5) Kulturní počin roku – návrh nového ocenění, které by se udělovalo zpětně za předchozí rok 

 
Předseda komise Ladislav Dušek uvítal hosty a členy komise a konstatoval, že komise je schopna 
usnášení. Poté přednesl program jednání a tento byl všemi členy komise bezprostředně schválen 
PRO. 
 
1/  Jarmark a Krajské slavnosti 2015 

 Po kladných ohlasech veřejnosti na sloučené akce Liberecký jarmark 2014 a Krajské 
slavnosti 2014 se oba pořádající subjekty SML a LK dohodly na opakovaném sloučení obou 
akcí i v roce 2015. Společný je především termín pořádání sobota 13. června 2015 v horním 
centru Liberce – v bezprostřední blízkosti radnice a OC PLAZY. 

 V letošním roce bude oběma subjekty sdílena propagace i program na obou hlavních 
pódiích, což symbolizuje sbližování SML a LK. 

 Bývalý areál LVT bude využit pro zázemí prodejců a umělců LK, kteří budou realizovat svou 
část kulturního programu v prostoru u Galerie Lázně.  

 V budoucnu by mohlo město zvážit a případně zapojit do programu partnerská města. 
 Časový přesah obou programů (SML + LK na dvou pódiích) je optimální (po zkušenostech 

s Frozenfestem), diváci mohou plynule přecházet mezi oběma programy, je třeba se vyhnout 
časové prodlevě či přestávce souběžně na obou pódiích. 

 Je avizována účast krajských neziskových organizací na programu Krajských slavností 
2015. 

 
2/  Velikonoce 2015 
Letošní akce pořádaná městem s tradičním názvem „Velikonoce očima dětí“ byla uspořádána po 
mnoha letech v interiéru historické budovy radnice – opět na chodbách 1. a 2. patra a částečně i 
v meziposchodí. Každá liberecká školka tak mohla využít prostor jednoho stolu pro ruční práce 
svých dětí.  
Organizací této akce bylo pověřeno oddělení školství a kultury, které zajistilo účast cca 
24 konkrétních mateřských škol a zapůjčení cca 24 stolů z příspěvkové organizace ZOO Liberec 
(resp. z Lidových sadů).  
Náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch PhDr. Ivan Langr preferoval 
letos otevřenou výstavu prostřednictvím otevřené radnice, časově sladěnou s provozem 
VELIKONOČNÍCH TRHŮ na náměstí před radnicí (po – pá: 9 – 18:00, sobota: 9 – 14:00 hodin). 
Ohlas veřejnosti, bezprostředně po zpřístupnění i v průběhu výstavky na chodbách radnice, byl 
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Pan Robert Schiller, člen této komise, byl v minulém volebním období členem komise pro 
partnerskou spolupráci, a proto byl vyzván předsedou komise, aby ji s aktuálním stavem spolupráce 
s partnerskými městy seznámil (informace – viz níže).  
 
Zittau – od 70. let  je podepsána smlouva o partnerství s Libercem a v posledních letech se v rámci 
Dnů evropského dědictví (většinou zářijové víkendy) spolupráce dobře rozvíjí. V roce 2014 byly 
poprvé Dny evropského dědictví v Liberci bohaté tak, jak je řadu let běžné v Zittau. 
 
Augsburg – v tamním městě žije velmi mnoho Čechů pocházejících z Liberce, proto není problém 
vytvářet partnerské projekty – např. základní školy + umělecké školy (výměnné pobyty), projekt 
DIALOG se koná každý rok, buď v Německu nebo v Česku – obě města se v pořádání střídají. 
Letos budou v Augsburgu pořádány kulturní dny s účastí českých zástupců (konec června 2015, 
vedení města se zúčastní). 
 
Amersfoort – partnerské město Liberce ukončilo smluvní podmínky, oficiálně již nedochází ke 
spolupráci (není žádné finanční provázání). 
 
Dunquerque – méně oficiální partnerství, spolupráce z francouzské strany opadá. 
 
Naharija – Izrael – pouze rozesílání vánočních přání. 
 
V Polsku zatím nemáme žádné partnerské město, všechna nám geograficky bližší polská města 
jsou již „prodána“, mají své partnery v ČR. V úvahu připadá polská Zelená Hora, která nemá v ČR 
partnera. 

Zelená Hora (polsky Zielona Góra) je město v Dolním Slezsku v Polsku, sídlo sejmu 
Lubušského vojvodství.  
Počet obyvatel: 117 823 (k 1. 1. 2008).  
Rozloha města činí 58,32 km². 
Nadmořská výška 154 m n.m.  
Městská práva získala v roce 1323. 
Starosta: Janusz Kubicki. 
 Starosta Zelené Hory již kontaktoval písemně město Liberec s pozvánkou na ochutnávku 

vína, ale setkání se na podzim 2014 neuskutečnilo z důvodu probíhajících voleb do 
Zastupitelstva města Liberce. 

 SML pozvalo Zelenou Horu na Dny evropského dědictví v září 2014, ale z Polska nikdo 
nepřijel. 

V Zelené Hoře je textilní průmysl, univerzita, žijí tam němečtí občané, vzdálenost je 168 km přímo 
na sever od Liberce (2,5 hod. automobilem).  
Pan Robert Schiller - nabídl komisi, že ji příště seznámí podrobněji s důvody, proč navázat s tímto 
polským městem partnerství, a to nejen oficiální. 
Pavla Haidlová - členka komise – podotkla k tomuto tématu, že i územní část Ostašov má svá 
partnerská města, ale je třeba takový vztah pěstovat!  
Komise doporučuje, aby se upustilo od formálních uzavírání a méně oficiálních partnerských 
zahraničních měst. Komise navrhuje, aby Rada města Liberec vzala v úvahu možnost kontaktu 
s vedením města Zelená Hora. 
 
5/ Kulturní počin roku – návrh nového ocenění, které by se udělovalo zpětně za předchozí 
rok 
Komise obdržela elektronicky podklad k diskuzi o připravovaném ocenění „kulturní počin roku“ 
 
„Kulturní počin roku 2015 (návrh k diskuzi) 
Ve snaze podnítit větší zájem veřejnosti o kulturní dění v Liberci v průběhu celého kalendářního 
roku navrhuji zamyslet se nad pořádáním soutěže (s oceněním) s tématem Kulturní počin roku (?, 
název je variabilní). Šlo by o klání, pořádané pravidelně statutárním městem Liberec, o nejlepší 
příspěvek na poli kultury v daném roce. Přídavným jménem nejlepší lze přitom rozumět jak 
umělecky nejhodnotnější, tak zajímavý (novátorský, přínosný, odvážný aj.) ve smyslu svého dopadu 
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do veřejného prostoru či zapojením nezvyklých aktérů – např. socha či jiný výtvarný počin, divadelní 
představení či jiné umělecké vystoupení nebo živá performance, vydání knihy s regionálním 
tématem či jiný literární počin, školní akce s kulturním podtextem, dokumentární film s tématikou 
města a okolí, mimořádná jednorázová výstava či otevření dlouhodobé expozice, rekonstrukce 
kulturní stavby či jiný mimořádně přínosný veřejný program atd. 
Dvoukolový výběr. 1. Jednotlivé tipy (s krátkou charakteristikou daného počinu) by od veřejnosti 
(fyzických osob, institucí, organizací i právnických osob) shromažďovala po celý rok komise pro 
kulturu a cestovní ruch RM, která by následně na svém listopadovém zasedání vybrala dle svého 
uvážení 10 nejlepších nominací. 
2. Finální hlasování o pořadí na 1. – 10. místě by náleželo opět veřejnosti – prostřednictvím webu 
města, facebookových stránek atd. Vítěz by byl vyhlášen v posledním týdnu před Vánocemi v rámci 
adventního programu pořádaného SML. Ocenění pro vítěze – např. finanční dar ve výši 5.000,- (1.), 
3.000,- (2.) a 1.000,- (3.). 
Lze samozřejmě diskutovat o jakémkoli výše zmíněném parametru nebo o smyslu soutěže jako 
takovém.“ 
Diskuze k bodu č. 5/, k zavedení nového ocenění, se odvíjela živě, aktivně se zapojili všichni 
členové komise, logicky i v souvislosti s již existujícími stanovami různých druhů ocenění MĚSTA 
LIBERCE. Předseda komise Ladislav Dušek po diskuzi vysvětlil, že dosud existují statuty různých 
ocenění schválené kdysi primátorem J. Drdou a dosud nezrušené. Je však nutné je upravit, 
případně aktualizovat a tím přiblížit současnému stavu ve společnosti. Nové ocenění by mělo mít 
profesionální náležitosti a odpovídat příloze č. 2 Statutu města Liberce. 
 
Některé podněty členů komise: 

 Je třeba vzít v úvahu i špatné zkušenosti – manipulovatelné hlasování. 
 Nominace může být široká, s návrhy veřejnosti, ale konečné rozhodnutí by mělo vzejít 

z města, z komise. 
 Bylo by jistě přínosem pro Liberečany, kdyby se dozvěděli o významných kulturních 

počinech za předchozí rok. 
 Mohlo by se vyhodnotit 4 – 5 počinů. 

 
Předseda komise Ladislav Dušek doporučil věnovat se rozsáhlému tématu ocenění města Liberce 
celé jedno jednání komise, pravděpodobně v červnu 2015. Před samotným jednáním členové 
obdrží podklady původní přílohy Statutu s navrhovanými změnami. 
 
 
Informace 
Busking – pouliční umění – pravidla a vymezení lokality pro provozování buskingu v centru města Liberce byla schválena 
Radou města Liberce. V nejbližších dnech bude „pouliční umění“ povoleno odborem dopravy MML. Členové komise 
obdrží elektronicky plánek i pravidla pro „busking“. 

 
Plán jednání komise do června 2015: 
pátek 29. 5. 2015 8:00 hodin Botanická zahrada Liberec 
pátek 26. 6. 2015 8:00 hodin místo bude upřesněno 
 
 
 
V Liberci 24. dubna 2015 

Zapsala: Ing. Jitka Strasserová      Ladislav Dušek, v.r. 
    tajemnice komise      předseda komise 


