Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 18. 4. 2016

Začátek: 17.00 hodin
Ukončení: 19.15 hodin
Přítomni: J. Zacpal, M. Pálka, J. Brdíčko, P. Kappelová, M. Buček, E. Brázdová, M. Kadlec, T. Zouhar
Nepřítomni: R. Štěpanovská (omluvena), J. Schneider (omluven), R. Rohlínek, I. Ochrymčuková
(omluvena), M. Sysel, V. Kovaříková (omluvena)
Hosté: T. Komprs, Z. Jeřábek
Místo konání: Městský úřad Tišnov, zasedací místnost při sekretariátu tajemnice

Program:
1) jednání s panem Zdeňkem Jeřábkem (Sokol Tišnov)
2) Zpráva o kultuře 2015 (prezentuje J. Brdíčko)
3) projednávání témat navržených členy komise (M. Pálka, M. Buček)

Hlasování o změně programu (přidání bodu č. 2) 8-0-0.
ad1)
Diskuze se starostou Sokola Tišnov Zdeňkem Jeřábkem probíhala na téma budoucnosti
sálu sokolovny a jeho případné rekonstrukce. Z. Jeřábek je otevřený debatám o dalším
vývoji sálu a nastínil současnou (ne příliš dobrou) finanční situaci Sokola. T. Komprs za
město Tišnov naznačil, že město je nakloněno rekonstrukci a budou probíhat další
jednání (i s ředitelem MěKS kvůli dramaturgickému využití sálu), která by měla
směřovat k realizaci této myšlenky. J. Brdíčko informoval rovněž o zkušenostech
okolních obcí (Kuřim) s financováním rekonstrukce kulturního střediska a výši částek
pro rekonstrukci potřebnou (přibližně 100 milionů Kč). Místostarosta Komprs souhlasil
s názorem, že rekonstrukci je třeba dobře připravit, počítat s rozsáhlejšími úpravami.
ad2)
J. Brdíčko prezentoval, co se v roce 2015 odehrálo v Městském kulturním středisku –
popsal personální a hierarchické změny v MěKS za uplynulý rok, přidání nových
středisek pod správu MěKS, nové dramaturgické tendence a také ve zkratce nastínil, jak

se vyvíjí návštěvnost či objem pronájmů v rámci MěKS. Navrhl možnosti rekonstrukce
velkého sálu a dalších variant, jak prostory MěKS zlepšit a oživit.
M. Buček vznesl dotaz týkající se Galerie Jamborův dům - J. Brdíčko nastínil možná
potenciální využití Jamborova domu (po přestěhování TIC do prostor v Hotelu Květnice),
která budou přesně definována v nejbližší době a následně předložena Komisi pro
kulturu a cestovní ruch. Dále M. Buček navrhl, že na příští jednání komise by rád pozval
MVDr. Jiřího Mouku – z důvodu debaty o tišnovských galeriích.
Proč je Kinokavárna kuřácká? J. Brdíčko odpověděl, že sice na toto téma poslal
provozovateli kritické upozornění, ale kavárna je v rukou soukromého subjektu, který
má platnou smlouvu o pronájmu do roku 2018.
Cedule Jamborův dům u nádraží – bylo by dobré ji přelepit, aby nemátla případné
návštěvníky, kteří by se vydali za Jamborovými obrazy do Galerie Jamborův dům (ač
jsou vystaveny v Muzeu města Tišnova). J. Brdíčko poznámku kvitoval.

ad3)
M. Buček: Vlakový podchod – nebylo by špatné poskytnout audionahrávky s výkladem o
výmalbě na pokladnu ČD. J. Brdíčko a M. Pálka odpověděli, že v současné době se
přemýšlí spíše o modernějším řešení - virtuálních průvodcích do mobilních telefonů.
Termíny schůzí – stanovit alespoň tři data v předstihu: návrh 23.5. (hlavní téma: letní
kino), 20.6. (pozvání pro novou vedoucí Galerie Jamborův dům A. Somrovou a MVDr. J.
Mouku)
Cestovní ruch – v době konání burz by bylo dobré spojit tuto akci spojit s širším
kulturním a dalším doprovodným programem.
M. Pálka: půjčovna jízdních kol prostřednictvím Českých drah (jednání s městem).
Realizovat možnost zapůjčení kola a vrácení na jiném místě, než bylo zapůjčeno. Komise
dává podnět do Rady města, aby inicializovala jednání s Českými drahami o
půjčovně kol.

Termín příští schůze je stanoven na 23. 5. 2016 v 17:00.

Schválila: P. Kappelová
Zapsala: A. Ochrymčuková

