Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch č.
10/2016 ze dne 15.12. 2016
Začátek: 17.00 hodin
Ukončení: 18.45 hodin
Přítomni: V. Kovaříková, I. Ochrymčuková, J. Zacpal, E. Brázdová, M. Kadlec, M. Pálka
Nepřítomni: T. Zouhar, J. Brdíčko (omluven), M. Buček, R. Štěpanovská (omluvena), J. Schneider
(omluven)
Hosté: M. Chlupová Fruhwirtová
Místo konání: Kavárna Pohoda, Vrchlického 1915, Tišnov

Program:
1) cestovní ruch (např.: podrobnější rozebrání spolupráce s pořadateli
mineralogické burzy apod.)
2) kulturní akce v roce 2017
3) různé
_____________________________________________________________________

Předsedkyně I. Ochrymčuková přivítala přítomné členy komise a představila program
jednání.

ad1)
I. Ochrymčuková navrhuje několik možností:
a) tematické divadlo pro děti například v MěKS
b) mineralogická stezka, komentovaná prohlídka (nutná úprava stezek)
c) promítání z archivu TTV na související téma
d) přednáška odborníka
e) dílna (šperkařská, práce s kovem)

Nabíledni je spolupráce s restauratéry, jejich informovanost a participace.
Dobré by bylo napsat kompletní projekt, požádat o peníze, zjistit, zda by město mohlo
tuto akci zaštítit.
Možní pořadatelé či spolupořadatelé: RC Studánka, Inspiro, MěKS, Podhorácké muzeum
(nejen díky mineralogické sbírce)
Komise pošle připomínky na základě shrnujícího mailu od I. Ochrymčukové.

ad2)
M. Chlupová Fruhwirtová navrhuje využít historických dat:
17.1. Den památky obětem holocaustu
8.5. Den vítězství
27.6. Den památky oběti komunismu
28.10.
11.11. Den válečných veteránů
17.11. Sametová revoluce (Den studentstva)

I. Ochrymčuková navrhuje:
- slavnost ve stylu rokoko ku příležitosti Cesty hrdelního práva (ideálně srpen 2017),
nutná je spolupráce s M. Syslem

M. Chlupová Fruhwirtová shrnuje stávající akce:
1.1. Novoroční ohňostroj
Plesy
25.2. Trhová slavnost – masopustní veselí
Velikonoce
8.4. Květinová trhová slavnost (staroslovanská tématika?)
21.-22.4. Den země (vystoupení škol + trh; kulturně-sportovní program)
20.5. Muzejní noc – Podhorácké muzeum v Předkláštěří
Memoriál Ivo Medka
Concentus Moraviae

Trhová slavnost - Cesta hrdelního práva (oslavy na Hradě Veveří – pozor na kolize;
ideálně přelom července-srpna)
Rybí slavnosti (spíše v letních měsících)
Tišnov v pohybu (v týdnu od 11.9.)
23.9. Svatováclavské hody
21.10. Den stromů – možnost spojit s Podzimní trhovou slavností (20.-21.10.)
22.10. Josef Jambor
Adventní večer v Podhoráckém muzeu (téma: spisovatelé ze ztracené generace) –
listopadové datum bude doladěno
26.11. Adventní trhová slavnost
Živý betlém

ad3)
M. Chlupová Fruhwirtová reaguje na podněty z minulé komise:
QR kódy – M. Pálka zjistí více o tom, jakým způsobem to bylo realizováno v Lomnici
Parkování u ZŠ Smíškova – stále v jednání
Letní kino – 2 návrhy: 1) lukostřelecký areál (Odyssea dodá stanovisko k bezpečnosti),
2) komplexní kulturně-relaxační areál (bude poskytnut k vyjádření občanům na jaře
2017)
Provoz na ulici Brněnská – město zvažuje změnu směru jízdy

Nová garantka M. Chlupová Fruhwirtová vyzývá členy komise k sepsání
připomínek ke kultuře v městě Tišnově a činnosti kulturní komise.

Příští schůze komise proběhne 23. ledna v 17:00, místo bude upřesněno.

Schválila: I. Ochrymčuková
Zapsala: A. Ochrymčuková

