Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch č. 4/2016
ze dne 20.6. 2016
Začátek: 17.00 hodin
Ukončení: 18.30 hodin
Přítomni: J. Brdíčko, P. Kappelová, M. Buček, R. Štěpanovská, V. Kovaříková, M. Pálka
Nepřítomni: J. Schneider, J. Zacpal (omluven), M. Kadlec (omluven), I. Ochrymčuková (omluvena),
E. Brázdová (omluvena), T. Zouhar
Hosté: T. Komprs, A. Somrová, J. Mouka
Místo konání: Muzeum města Tišnova, Jungmannova 80, Tišnov

Program:
1) diskuze na téma Galerie Jamborův dům s hosty J. Moukou a A. Somrovou
2) zpracování návrhu řešení systému rozdělování dotací v oblasti kultury
(úkol uložený Radou města)
3) návrhy na čestná občanství a cenu města
4) různé

Předsedkyně P. Kappelová přivítala přítomné členy komise, představila program jednání a
přivítala hosty J. Mouku a A. Somrovou. Komise program i hosty odhlasovala takto:
Hlasování: 6/0/0

Vzhledem k počtu zúčastněných není KKCR usnášeníschopná.

ad1)
M. Buček vznesl návrh probrat na schůzi komise téma Josefa Jambora a jeho odkazu. Na
tomto základě byli pozváni dva hosté – J. Mouka a A. Somrová (současná vedoucí Galerie
Jamborův dům).
J. Mouka se představil, připomněl své působení v kulturním životě v Tišnově a objasnil,
jaký má k danému tématu vztah. K tématu Jamborovy galerie předložil návrh, který také

zaslal k otištění do Tišnovských novin a Radě města Tišnova (viz příloha č. 1: Návrh na
zřízení památníku Josefa Jambora). Tento návrh kritizuje současný stav galerie a její
účel; J. Mouka navrhuje zřídit Památník Josefa Jambora nejlépe do 9.11. 2016, kdy
nastane dvacetileté výročí od otevření Jamborova domu.
J. Brdíčko hovoří o možnostech „návratu“ Jamborových obrazů do Jamborova domu (viz
příloha č. 2: Možná řešení problému Galerie JD). J. Mouka reaguje tím, že nebude
dodržen Jamborův odkaz. Konfrontace názorů.
Dále účastníci diskuze uvádějí, že v roce 2017 bude výročí narození Josefa Jambora a J.
Mouka dodává, že je připravena publikace J. Jambora, která bude hrazena částečně ze
sponzorství J. Mouky a také z městských zdrojů.
T. Komprs se vyjádřil k vnímání celé situace Radou města, uvedl několik stanovisek
k jednotlivým názorům. Naznačil, že v roce 2017 by měla být připravena důstojná oslava
k výročí Jamborova narození.
M. Buček přišel s možností, že by bylo nabíledni využít prostor knihkupectví.
J. Brdíčko argumentuje faktem, že vybudováním Jamborova památníku nezíská město
více turistů, šlo by o zakonzervovaný stav.
A. Somrová dodává, že je nutné brát v potaz protinázor občanů na Jamborovu galerii,
nejen budovat muzeum regionálního umění.
Komise pro kulturu a cestovní ruch očekává od Rady města Tišnova zpětnou
vazbu k tomuto kontroverznímu tématu.

ad3)
M. Pálka navrhuje na čestné občanství Emílii Vallovou. P. Kappelová navrhuje na čestné
občanství Marii Ochrymčukovou.

Body 2 a 4 byly přesunuty na další jednání komise.

Termín příští schůze je stanoven na 5. 9. 2016 (místo bude upřesněno).

Schválila: P. Kappelová
Zapsala: P. Kappelová, A. Ochrymčuková

