Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch č. 1/2017
ze dne 23.1. 2017
Začátek: 17.00 hodin
Ukončení: 19.45 hodin
Přítomni: V. Kovaříková, J. Zacpal, M. Kadlec, M. Pálka, T. Zouhar, J. Brdíčko, M. Buček
Nepřítomni: R. Štěpanovská (omluvena), J. Schneider (omluven), I. Ochrymčuková (omluvena), E.
Brázdová (omluvena)
Hosté: M. Chlupová Fruhwirtová, V. Piorecký, L. Kubicová, V. Kappel, E. Švecová
Místo konání: krizová místnost, radnice, Tišnov

Program:
1) letní kino - prezentace
2) mineralogická burza – konkretizování rozvoje spolupráce
3) kulturní akce v roce 2017 a obohacení jejich programu
4) sbírka na varhany v Katedrále svatého Víta (odpověď na výzvu Mgr.
Františka Jukla a Dominika kardinála Duky OP)
5) 150. výročí narození JUDr. Josefa Drbala, Cesta hrdelního práva – diskuze
o možných dotacích
6) harmonogram realizace dotačního programu (řádné dotace) a návrh
skupiny kontrolující kritéria při schvalování dotací
7) různé
_____________________________________________________________________

Komise navrhuje jako osobu zodpovědnou za jednání komise J. Zacpala (z důvodu
nepřítomnosti předsedkyně i místopředsedy komise).
Hlasování: 6/0/0
M. Chlupová Fruhwirtová představila hosty (V. Piorecký, L. Kubicová), které se Rada
města chystá jmenovat jako doplnění členské základny komise.
Další hosté (V. Kappel, E. Švecová) budou prezentovat první bod jednání – letní kino.

Komise schválila hlasováním přítomnost hostů:
Hlasování: 6/0/0

ad1)
V. Kappel představil svoji vizi za spolek Odyssea Tišnov, který se věnuje lukostřelbě a její
propagaci. Koncepce tohoto návrhu spočívá ve využití areálu letního kina jako
lukostřelnice se zachováním činnosti letního kina jako takového i možnosti realizace
dalších kulturních akcí.
J. Brdíčko kontruje nedostatečným zabezpečením střelnice, malou rozptylovou plochou
pro velké kulturní akce v případě zabrání většiny areálu lukostřelci a přidělení celé
plochy aktivitě, která se týká pouze malého procenta občanů Tišnova.
Dále následuje diskuze a dotazy členů komise a hostů.
J. Zacpal vznáší dotaz na vzhled terčů - střílí se na terče ve tvaru zvířat.
V. Piorecký se ptá, jaká je udržitelnost areálu z hlediska finančního – V. Kappel odpovídá,
že nebudou žádat více finančních prostředků z dotací města Tišnova. Spolek
předpokládá, že by mu město mělo poskytnout malý nebo žádný pronájem. Dotace
z Jihomoravského kraje by financovaly případné úpravy areálu. Roční úpravy by se
řešily svépomocí, z výdělků spolku - a je také možnost i z malých grantů.
T. Zouhar má dotaz, zda bude k využití areál pro veřejnost v momentě, kdy nebude
využíván k lukostřelbě? V. Kappel odpovídá, že pravděpodobně ne.

V. Kovaříková:
a) jaký je počet členů?
b) jak velký bude nárůst do budoucna?
c) jak častý bude provoz?
V. Kappel odpovídá:
a) 40-50 členů s potenciálem dalšího nárůstu
b) záleží na prostoru
c) v současné době 2x týdně tréninky s možným zvýšením periodicity

E. Švecová prezentovala druhý návrh využití areálu letního kina, který obsahuje
možnost aktivit jako dobrodružné stezky pro děti, grill pointy, horolezecká stěna,
relaxační zóna s cvičebními prvky pro širokou veřejnost (např. lesní tělocvična),
rozptylová plocha pro návštěvníky kulturních akcí a podobně. Budovu a wellness
centrum by musel investovat vybraný investor. Na letní kino by bylo možné získat

dotace, případně na úpravy lesních cest a veřejné zeleně – zbytek by byl použit
z rozpočtu města. Parkování bude přizpůsobeno a kapacita zvětšena.
Město Tišnov vyhlásí anketu pro občany města týkající se areálu letního kina a jeho
budoucí podoby v termínu 22.2.-8.3. – bude dostupná na online kanálech, v Tišnovské
televizi, v Tišnovských novinách a podobně.
Komise pro kulturu a cestovní ruch doporučuje Radě města Tišnova zaobírat se
pouze variantou číslo dva, kterou vytvořila společnost Pam Arch s.r.o. Komise dále
upozorňuje na fakt, že se touto záležitostí zabývala na schůzi, která proběhla 23.5. 2016,
a kde bylo jasně odsouhlaseno, že varianta lukostřelby je pro areálu letního kina
nevhodná.

Komise se dále vyjádřila k vybraným bodům varianty číslo dva:
letní kino (rekonstrukce amfiteátru) – komise s tímto bodem souhlasí
relaxační zóna před restaurací – komise s tímto bodem souhlasí
systém stezek po lese – komise s tímto bodem souhlasí
lesní centrum, lanový park – komise s tímto bodem nesouhlasí
lesní tělocvična – komise s tímto bodem souhlasí
geopark – komise s tímto bodem nesouhlasí
parkoviště – počítá se s ním v každém případě, ideálně zachovat stromy, parkoviště spíš
šikmé než kolmé, opravit parkoviště spíše dole
multifunkční centrum Klucanina (hotel, restaurace, wellness, sauna, sál…) – záleží na
investorovi, především by tam měla být funkční restaurace (ideálně ve vyšší kvalitě)
s kulturně-společenským sálem
horověž – komise s tímto bodem souhlasí (poznámka: ideálně využít zadní stěnu
promítacího plátna)

ad2, 3, 5)
tyto body jednání byly přesunuty do další schůze komise

ad4)
Mgr. František Jukl a Dominik kardinál Duka OP žádají města a obce o finanční příspěvek
– symbolickou korunu za každého jejich občana na pořízení nových varhan do
svatovítské katedrály. Ke sbírce na varhany (podpoření příspěvku) se komise staví
záporně.

Návrh usnesení
Komise pro kulturu a cestovní ruch doporučuje Radě města podpořit sbírku na
svatovítské varhany příspěvkem a kladnou odpovědí na výzvu předsedy Svazu
měst a obcí ČR, starosty Kyjova Mgr. Františka Lukla a arcibiskupa pražského
Dominika kardinála Duky OP.
Hlasování: 0/5/1 (usnesení nebylo přijato)

ad6)
Komise byla seznámena s harmonogramem realizace dotačního programu (řádné
dotace).
Návrh usnesení
Komise pro kulturu a cestovní ruch navrhuje vyčlenit pracovní skupinu, která se
bude zabývat přípravou návrhů ke schvalování dotačních příspěvků. Pracovní
skupina bude tvořena Michalem Kadlecem, Radkou Štěpanovskou, Lubicou
Kubicovou a Viktorem Pioreckým.
Hlasování: 6/0/0 (usnesení bylo přijato)

ad7)
M. Chlupová Fruhwirtová navrhuje, aby se komise rozdělila na pracovní skupiny, které
se budou věnovat konkrétním úkolům ze dvou odvětví – kultuře a cestovnímu ruchu.
Rozdělení:
Kultura – T. Zouhar, M. Kadlec, V. Kovaříková, I. Ochrymčuková, J. Zacpal
Cestovní ruch – M. Buček, M. Pálka, R. Štěpanovská
Nepřítomní členové komise budou osloveni, aby se vyjádřili ke svému preferovanému
zařazení.

Příští schůze komise proběhne 27. února v 17:00, místo bude upřesněno.

Schválil: J. Zacpal
Zapsala: A. Ochrymčuková

