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Zápis 6/2015 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 23. října od 8:00 hodin v budově kulturního centra Lidové sady 

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

MVDr. David Nejedlo, Mgr. Jan Randáček, Mgr. Milan Turek, Ing. Jana Vančatová  
Nepřítomni:  Mgr. Jiří Křížek, Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller, Filip Zeman 
Hosté:  PhDr. Mgr. Ivan Langr (náměstek primátora), Ing. Květa Vinklátová (členka Zastupitelstva 

města Liberce), Ing. David Pastva (vedoucí OS) 
 
Program 
 

1) Úvod 
2) Vánoční trhy 
3) Kulturní počin roku – PhDr. Langr 
4) Informace o dozorčích radách velkých PO 
5) Problematika zpráv z kontroly akcí podpořených z kulturního fondu 
6) Ocenění města – čestná občanství a medaile (Ing. Zdeněk Kovář, Csc.) 
7) Různé 

 
 
1) Úvod 
Náměstek primátora pan Ivan Langr uvítal přítomné a představil nového člena komise pro kulturu a cestovní 
ruch pana Mgr. J. Randáčka. 
Místopředsedkyně komise Pavla Haidlová zahájila komisi, taktéž uvítala členy komise, prohlásila komisi za 
usnášeníschopnou a dala podnět pro schválení programu jednání. 
Pan Turek poznamenal, že v programu komise chybí akční plán pro rok 2016. Tento bod programu byl 
přesunut na příští konání komise, protože zatím nebyl vypracován. 
Místopředsedkyně komise navrhla přesunout se k bodu 2) Vánoční trhy, jelikož přítomný pan Pastva musel z 
jednání komise pro kulturu a cestovní ruch odejít dříve. 
Po projednání bodu programu 2) - Vánoční trhy paní Haidlová ukončila debatu a navrhla se v jednání vrátit 
zpět k bodu 1) a hlasovat o schválení bodů programu šestého jednání komise pro kulturu a cestovní ruch. 
 
Hlasováno o schválení programu: všichni PRO (6)                                                          Usnesení bylo přijato   

 
 
2) Vánoční trhy 
Pan Pastva byl vyzván, aby představil dosavadní průběh plánování libereckého adventu. Ten uvedl, že v 
letošním roce bohužel nebylo možné realizovat kluziště na náměstí. Technické parametry a dostatečný přívod 
elektrického proudu na náměstí není a již jej není možné zajistit. Příští rok bude ČEZ posilovat svoji sít, s čímž 
se plánuje do budoucna. Modernizace přívodu elektrického proudu je nezbytná v jakémkoli případě a bude 
využita i pro jiné kulturní akce (jarmarky, trhy, koncerty). Proto se s touto realizací počítá v dlouhodobém 
měřítku. Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu vypracovává bohatý kulturní program i bez realizace 
kluziště. Harmonogram se uzavírá začátkem měsíce listopadu, kdy jde program do tisku. 
Pan Pastva dále seznámil přítomné účastníky komise s harmonogramem a detaily jednotlivých akcí. 
Provozovatelem vánoční tržnice a spoluorganizátorem adventního programu se stal pan Bohumil Fiala. Jako 
jediný totiž splnil požadavek SML – zajistit dřevěné stánky jednotné formy. Statutární město Liberec dohlíží na 
chod a organizaci vánoční tržnice a pokouší se regulovat případné nedostatky. Pokouší se o udržení 
vzájemné spolupráce pravidelnou kontrolou a komunikací s panem Fialou. Letos je pro účely adventní tržnice 
zajištěno 40 celodřevěných stánků. I prodejní sortiment se oddělení OSCR pokouší kontrolovat a regulovat, a 
v případě nevhodného charakteru nabízeného zboží jej omezit. Snaží se také obohatit vánoční program, 
vánoční výzdobu, vzhled a organizaci vánoční tržnice a eliminovat případné nedostatky, aby tak co nejlépe 
vyhovělo spokojenosti veřejnosti. Letos bude také vánoční tržnice obohacena o vánoční hrnečky s logem 
Liberce. Motiv na hrnečky se povedl a proto je v plánu jej využít i v budoucnu. 
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V příštím roce bude oddělení OSCR také zkušenější v přípravách programu a celkové organizaci. Trh se 
pokusí posouvat své úsilí k Česko-německo-polské spolupráci v regionu. Pan Pastva uvedl, že nyní je, 
oddělení v poněkud časovém presu. Na příští rok je ovšem naplánováno mnoho nových záměrů a taktéž 
příhraniční spolupráce (jednání s Jednotou Bratrskou z Herrnhutu – vánoční hvězdy, atd.). 
 
Také byla zmíněna problematika chráněných dílen a neziskových organizací – na vánoční tržnici budou k 
dispozici 2 stánky zdarma pro přibližně 5-6 neziskových organizací, které se ve stánku vystřídají. Jelikož 
chráněné dílny nejsou schopny zajistit samostatnou činnost stánku po celou dobu provozu tržnice, ve stáncích 
se vystřídají. 
 
Na otázku paní Vančatové, zdali jsou zájemci o stánky řízeni pouze přes pana Fialu, odpověděl pan Pastva, 
že ano, protože samostatně chod tržnice bohužel SML není schopné organizačně zajistit. Existuje zde však 
také určitá kontrola. Oddělení OSCR však bohužel nedisponuje takovým personálním zajištěním, aby si bylo 
schopno vést tržnici samo. Momentálně je spoluorganizátor pan Fiala ve zkušební době. Na základě 
úspěšnosti tohoto roku se bude OSCR rozhodovat o pokračování ve spolupráci s p. Fialou. 
 
Celková organizace adventního programu není nikterak jednoduchá. Momentálně se řeší výzdoba vánočního 
stromu tak, aby byly jeho náklady co nejnižší. Pro představu pan Pastva uvedl, že pouhé ozdobení stromu se 
může vyšplhat až k 300.000,-. Krásnou výzdobu tudíž město mít může, za předpokladu dobrého finančního 
zajištění. Pan Fiala financuje výzdobu vánočního stromu. Body kulturního programu jsou rozděleny mezi oba 
organizátory, jakož i jeho spolufinancování. Pan Fiala také zajistí vyhřívané pódium. 
Oficiální začátek a konec tržnice je plánován na 7.12. - 23.12.2015. Nicméně několik stánků bude otevřeno již 
na rozsvěcení vánočního stromu (29.11.). Provozní doba tržnice je 09:00-19:00. 
 
V průběhu jednání dorazil pan Ladislav Dušek. Počet přítomných hlasujících se zvýšil na sedm.  
 
3) Kulturní počin roku 
Paní Haidlová požádala pana Langra, aby představil materiál Kulturní počin roku, který vypracoval do RM. 
Členům komise byl zaslán emailem. Pan Langr věří, že se dotyční seznámili s programem a rád uvítá nové 
náměty či podněty k tomuto materiálu. 
 
Paní Červová uvedla, že by ráda doplnila, kdy k danému kalendářnímu roku byl příslušný počin realizován. 
Diskutuje se o tom, že by se kulturní počiny prosincových dat zařadily do roku následujícího. Vzhledem 
k termínu podávání nominací by totiž docházelo k znevýhodnění prosincových termínů. 
Pan Nejedlo potvrdil tuto skutečnost a uvedl, že prosincové termíny jsou velmi nabité a měsíce leden a únor 
jsou slabší. Takže by se tímto posunem mnohé vyřešilo. Pan Langr i paní Haidlová souhlasí. Druhé kolo se 
tedy bude konat v lednu a vyhlášení vítězů nejpozději v únoru roku následujícího. 
Pan Randáček vznesl dotaz, zdali může nominace podávat jakákoli osoba. Pokud ano, obává se případů, že 
nominace nebudou splňovat všechny náležitosti. Pan Langr reagoval, že se chybějící body mohou nechat 
zpětně doplnit. Pan Randáček tedy připojil názor, zdali by nestačilo podání tohoto návrhu pouze zjednodušit. 
Pan Langr vzal tento podnět na vědomí, ale uvedl, že by bylo jednodušší požádat dotyčného o doplnění 
chybějících údajů. Uvedené detaily alespoň poskytnou více informací. Pan Randáček si myslí, že je poměrně 
komplikované pro běžného návštěvníka dodat požadované informace na rozdíl například od instituce, která 
akci organizuje. Tím by pouze nerad odradil potenciálního zájemce od podání nominace. 
 
Na toto téma byla zahájena diskuze. Paní Haidlová navrhla, aby vyhodnocení všech kategorií proběhlo 
nejpozději v únoru. Finanční ocenění jí přijde jako důstojné. Konstatovala, že například nezisková organizace 
dokáže udělat kulturní akci za málo peněz, která je srovnatelně dobrá jako finančně nákladnější. Pan Langr 
předloží radě materiál v listopadu, aby byl do konce kalendářního roku odsouhlasen a od roku příštího mohli 
lidé podávat nominace. 
Souhrn nominací přijímá komise pro kulturu a cestovní ruch prostřednictvím tajemnice komise pro kulturu a 
cestovní ruch. Ta bude materiály v určitém intervalu členům komise rozesílat. 
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Hlasováno o změně programu: všichni PRO (7)                                                               Usnesení bylo přijato  
 
 
4) Informace o dozorčích radách velkých PO 
Pan Langr uvedl, že dosud se ještě nesešly všechny nominace. Informoval o základních informacích 
fungování dozorčích rad. Důvodem, proč ještě nejsou tyto rady obsazeny, je jednání s Krajským úřadem 
Libereckého kraje (KÚLK). Myšlenka vzniku dozorčích rad již byla představena KÚLK. Nyní čeká, až se 
sejdou veškeré nominace. Chce, aby se ustanovily ještě v tomto roce, jelikož jde o komplikovanější proces. 
Aby situaci navnímaly před koncem roku a pak byly v následujícím roce lépe připravené. Příští měsíc bude 
vědět více informací. Dále se jednalo o zastoupení politiků a odborníků v řadách dozorčích rad velkých PO. 
Pan Langr uvedl, že by rád udržel „sepjetí“ odbornosti a politiky. 
 
 
5) Problematika zpráv z kontroly akcí podpořených z kulturního fondu 
K rozdělení kontroly akcí podpořených z kulturního fondu příslušnými členy KKCR došlo na konci června. 
Akce trvaly zhruba do konce srpna. 
 
Paní Haidlová představila a uvedla průběh kontroly některých z akcí podpořených kulturním fondem: 
 • Knihkupectví a antikvariát Fryč – nedělní pohádky pro děti. 
 Netuší, jak má posoudit a rozumět bodu „Efektivita příspěvku“. Jak je akce dle výše příspěvku efektivní.  

• „Open Mic Liberec“. Je kulturní akce, kde dostávají slovo nadějní umělci. Je zde obecenstvo a mikrofon, 
za kterým stojí účastník a snaží se zaujmout publikum  
• Flašinetáři – hezká akce mezinárodního zastoupení. Dobové oblečení a nástroje. Velká účast a mnoho 
návštěvníků. Vystoupení v kostele A. Paduánského. Vřele doporučuje tuto akci. Doporučuje i lepší 
financování. Navrhuje vyšší dotaci. 
 

Navrhla, že by kontrola měla mít hlubší smysl. Nekončit pouze kontrolou jednotlivých akcí. Pan Dušek zmínil, 
že kontrola akcí by měla mít význam zpětného hodnocení. Zdali měla akce oprávněně nárok na dotaci nebo 
ne a doporučení, jestli byla účinná a zdali se má podporovat i nadále. Je důležité určit na co přesně je částka 
dotace určena. Peníze by měly být směřovány k určitým věcem, ne na akci jako takovou. Pokud je účast 
malá, i dobrou akci nemá cenu podporovat. Proto by měl kontrolor zohlednit i tento fakt a zkontrolovat 
účinnost a efektivitu dotace. Hodnocení by nemělo být pouze dojmem jednoho člověka. Na KKCR by se vše 
mělo poté probrat a mít zpětnou vazbu.  Hodnocení akce by tedy byla podpůrná informace pro rozhodování 
správní rady kulturního fondu. 
 
 
6) Ocenění města – čestná občanství a medaile (Ing. Zdeněk Kovář, CSc.) 
Materiál o udělení čestného občanství Ing. Zdeňku Kovářovi, CSc. bude předložen dne 29.10.2015 
Zastupitelstvu města Liberce. Jeho schválení považuje pan Langr za jednomyslné ano. 
 
7) Různé 
Pan Pastva představil 3 nové projekty, na kterých SML spolupracuje: 

1) Euroregion Nisa – Kolem kolem Jizerských hor 
2) Projekt Jizerské hory – navigační systémy kolem Ještědu, spojitost s tajemnými místy Jizerských hor 

a Vílou Izerínou 
3) Projekt: VIA SACRA 

 
„Via Sacra“ je Česko-německo-polský projekt. Prochází Horní Lužicí, Dolním Slezskem a severními Čechami 
a využívá potenciálu starých obchodních a poutních stezek. Sdružuje sakrální památky jako například: 
zříceniny hradu a kláštera - Oybin, kostel Navštívení Panny Marie v Hejnicích, kapli svaté Anny v Mnichově 
Hradišti s hrobkou Albrechta z Valdštejna. Oddělení OSCR usiluje v rámci tohoto projektu o zařazení také 
kostelu Nalezení Sv. Kříže a sloupu Matyáše Brauna, který má velký historický význam. V roce 1866 stával na 
Sokolovském náměstí a poté byl kvůli vzrůstající dopravě přesunut. 
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Na České straně zatím chybí koordinace zastoupení v projektu Via Sacra. Jedná se o 3- letý projekt, který je 
propagován i Czech Turismem. 
 
Pan Pastva a pan Langr chce tímto více seznámit návštěvníky s výše zmíněnými památkami a zdůraznit jejich 
význam. Paní Vinklátová navrhla zohlednit především Mariánský sloup. Pan Dušek uvedl, že doufá ve 
spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, jelikož se jedná o památky celého regionu. Pan Pastva 
zmínil, že Německo se s KÚLK údajně v minulosti nedomluvilo v sepsání přeshraničního projektu. Kraj se v té 
době do jednání s Němci pouštět nechtěl. Pan Langr konstatoval, že minimálně Mariánský sloup by měl být v 
tomto směru zohledněn. Statutární město Liberec se v podstatě zhostí za KÚLK role regionálního 
koordinátora celého projektu „Via Sacra“. A žádný jiný partner kromě KÚLK zde není. 
 
Pan Turek zmínil, že projekt „Via Sacra“ existuje od roku 1999 a představen byl v knihovně v roce 2005 a 
2013 autory projektu dr. Dudeckem a dr. Grossem a výstavou, kde jsou také fotografie liberecké fotografky 
Hany Palečkové. 
 
Pan Nejedlo uvedl, že od léta intenzivně jednají s Tierparkem Žitava, kde také probíhá příprava příhraničního 
projektu na společné téma: ohrožená zvířata v zahraničí. ČR – vydra, NJ – rys. Rýsuje se vznik expozice. 
Dojde k vybudování menšího parkoviště pro návštěvníky. V rámci toho budou uskutečněny také vzdělávací 
programy. Dojde k obohacení nabídky cestovního ruchu. Památky a zvířata spojit dohromady. 
 
Pan Langr představil návrh udělení mezinárodní Ceny Karla IV. Ta je určena vynikající osobnosti 
mezinárodního významu, která se výrazně zasloužila o rozvoj vědecké, kulturní či společenské oblasti. 
Termín je do 15.11.2015. Nemáme zatím bližší informace a podněty. Žádá přítomné účastníky o dodání 
případných návrhů do 10.11.2015. Vše bude možné odsouhlasit „per rollam“. 
  
Pan Turek se blíže vyjádřil k zápisu z poradní skupiny pro cestovní ruch. Jako člena poradní skupiny 
doporučuje zástupce z Klubu českých turistů. Dále průvodce, který provádí v Liberci německé turisty. Ohledně 
průvodcovství se vyjádřil detailněji – Liberec nemá místnost, kde by byla možnost promítnout Němcům 
informační materiál o Liberci. Jako teoretickou možnost uvedl městskou knihovnu v Liberci, kde ovšem chybí 
místo pro možné parkování autobusu. 
Pan Langr uvedl, že se problematikou parkování zabývají a řeší ji. Již je schválen záměr přípravy nástupní a 
výstupní stanice před kavárnou Pošta. Měla by zde být minimálně dvě místa pro parkování autobusu. 
 
Pan Turek dále zmínil, že postrádá návštěvnost technického muzea. Žádá větší propagaci a marketing. 
Netuší, jak moc je podporováno statutárním městem Liberec. Myslí si, že jde o špatnou propagaci a 
informovanost. Paní Haidlová se domnívá, že na lepší propagaci pracují a návštěvnost dosáhla 10 000 lidí za 
rok. Pan Turek dále konstatoval, že v Městském informačním centru chybí místnost pro promítání prezentace 
o Liberci. Dále přítomné informoval, že jeho informační centrum navštívilo v roce 2014 24 982 lidí. Pořádají 
přednášky (Karolína Světlá za účasti rodáků), běžně mají promítání fotografií a obrázků Liberecka. Snaží se 
co nejlépe reprezentovat město. Paní Haidlová za tuto skutečnost poděkovala. 
 
Paní Haidlová nechala hlasovat přítomné ohledně schválení ověřovatele zápisu: Paní Vančatovou. 
 
Hlasováno o změně programu: všichni PRO (7)                                                               Usnesení bylo přijato   

 
 
Přítomná paní Vinklátová navrhla, že by město mělo mít Městskou galerii, ve které by byli uveřejňováni lokální 
autoři a na kterou by byla uspořádána sbírka. Dává za „úkol“ sbírku zorganizovat panu Randáčkovi. Ten si 
myslí, že skutečnost, že stotisícové město nemá vlastní galerii je špatné. Liberec má v tomto ohledu dluh a 
chybí zde galerie (prezentace regionálních umělců). Nicméně je to dlouhodobější záležitost (depozitář, 
oslovení umělců, apod.). Paní Vinklátová si myslí, že bychom tuto městskou sbírku měli určitě alespoň 
budovat. Pan Langr uvedl, že příspěvky města již nyní činí kolem 200 milionů korun jen na existující 
příspěvkové organizace. Město momentálně nemá prostor pro tuto galerii. 
 
Pan Dušek přispěl do diskuze poznámkou ohledně primátorské lože, která je často nevyužitá. Myslí si, že 
není příliš vhodné, aby tato lože zůstala prázdná, když je kapacita divadla zaplněna. Prosí pana Langra, aby 
na toto upozornil. Paní Vinklátová i paní Haidlová se přihlásily v elektronické databázi jako zájemkyně o tuto 
loži, ale nedostala se jim žádná zpětná vazba. Pan Langr přislíbil, že se bude ohledně této záležitosti 
informovat. 
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Paní Vančatová se dotázala, zdali by do budoucna neuvažovaly poradní skupiny o společném balíčku 
nabídek pro turisty. Pan Langr souhlasí, ale zároveň konstatuje, že je mnohdy obtížné, aby se dokázaly 
shodnout soukromé subjekty s veřejnými. Pan Randáček dle svých zkušeností uvedl, že o tyto služby není 
příliš zájem. 
Pan Turek zmínil, že Liberec nemá nabídku fakultativních výletů. Disponuje osobou, která by toto mohla 
realizovat. Pan Nejedlo si myslí, že by to mohli využít ubytovaní hosté. 
 
 
Příští konání komise pro kulturu a cestovní ruch: 13. 11. 2015 v 8:00 v historické budově radnice, 

zasedací místnost č. 209 
         
 
V Liberci 3. října 2015 
 
 
 
 

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

Ing. Jana Vančatová v.r. 
       (ověřovatelka zápisu) 

           


