Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne
16. 12. 2014

Začátek: 17.00 hodin
Ukončení: 19.30 hodin
Přítomni: P. Kappelová, M. Buček, E. Brázdová, M. Pálka, M. Sysel, I. Ochrymčuková, V. Kovaříková, R.
Štěpanovská
Nepřítomni: J. Schneider – omluven, T. Kadlec – omluven
Hosté: T. Komprs, L. Ždánský, T. Zouhar, L. Knechtová
Místo konání: krizový štáb v budově radnice, Tišnov

Program:
1. Představení jednotlivých členů komise, probrání cílů, na které komise v rámci svého působení aspiruje
2. Nástin harmonogramu činnosti komise pro rok 2015
3. Stanovení význačných kulturních dat v roce 2015
4. Různé

Ad 1), Ad 2)
Představení jednotlivých členů komise - jednotliví členové se vyjádřili ke smyslu komise, k jejímu fungování
a zdůvodnili svoji motivaci účastnit se jednání komise.
Byly probrány některé aspekty členství v komisi, konkrétně: při absenci ve třech po sobě jdoucích jednáních
bude zvažováno, zda daný člen bude nadále členem komise (oficiální vyloučení).
Schůze budou probíhat jednou měsíčně, v pondělky od 17.00 hod, místo bude vždy upřesněno.
Příští jednání komise proběhne 26. 1. 2015, program bude zasílán týden předem. Témata k jednání mohou
jednotliví členové posílat mailem tajemnici Aleně Ochrymčukové, z nich bude posléze sestaven program
jednání.
Členové komise se shodli na drobné změně názvu; místo stávajícího „Komise kulturní a cestovního ruchu“
bude název znít „Komise pro kulturu a cestovní ruch“.
Lenka Knechtová, Libor Ždánský, Tomáš Zouhar – odhlasováni jako hosté; Tomáš Komprs se účastní jako člen
Rady města.
Hlasování: 8 / 0 / 0

Ad 3)
a) 70. výročí konce války
- Miloš Sysel – v březnu má vyjít kniha o Božence Škrabálkové, je přeložena do češtiny, pojednává o ní a o
partyzánském odboji, Continuum Vitae by rádo pozvalo autorku na křest a na besedy ve školách (duben
2015), je oslovena ZŠ Smíškova, gymnázium a ZŠ nám. 28 října – je potřeba stanovit datum
- Irena Ochrymčuková – konec dubna – Podhorácké muzeum - výstava o 2. světové válce (beseda s
pamětníky, beseda s odborníkem na zbraně, beseda o továrně Diana, formou vycházky - doprovodné akce
organizované Muzeem Brněnska); vycházka po stopách odbojářů – v jednání
- Petra Kappelová – Karel Krejčí má rozepsanou knihu o válce; dotaz, zda by město Tišnov knihu vydalo,
debata o vydání prostřednictvím MěKS Tišnov
- vzpomínkové akce ke konci 2. světové války by se mohly konzultovat s obcemi Skalička a Šerkovice, popř. s
nimi navázat spolupráci
b) výročí založení skautingu – Miloš Sysel – výstava v Muzeu města Tišnova
c) pokračování výzkumu týkajícího se bývalé tišnovské šibenice
- Miloš Sysel: Cesta hrdelního práva (Ústav antropologie ve spolupráci S Galerií K) – výstava o nálezech,
šibenicích; naučná stezka; přednáška – Ústav antropologie (seznámení s nálezy, s úvodem do problematiky),
28.2. - nejlépe v Kině Svratka

Ad 4)
a) návrh na nominaci Roberta Rohlínka do Komise pro kulturu a cestovní ruch – musí schválit Rada města
b) Miloš Sysel – téma cestovní ruch – co udělat pro zdůraznění Tišnova, Tišnov má málo turistických atrakcí
c) Libor Ždánský – Muzeum by mělo být co nejvíce interaktivní, návrh na chození do štol (pro školy); postava
Josefa Jambora – lze získat grant z ESF, dodat galerii „ducha“ malíře a rozjet marketingové aktivity
d) diskuze o reprezentačním plese města Tišnova a obecně o kompetencích Komise pro kulturu a cestovní
ruch v rámci působení MěKS Tišnov
f) Region tour – letos se Tišnov prezentovat nebude
g) je potřeba cíleně a konkrétně spolupracovat s místními podniky, aby se podpořil cestovní ruch

Zapsala: Alena Ochrymčuková

Schválila: Petra Kappelová

