Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch č. 5/2017 ze dne
5.6. 2017
Začátek: 17.00 hodin
Ukončení: 18.30 hodin
Přítomni: J. Zacpal, M. Buček, I. Ochrymčuková, M. Pálka, M. Kadlec, J. Brdíčko, V. Piorecký
Nepřítomni: R. Štěpanovská (omluvena), E. Brázdová (omluvena), T. Zouhar (omluven), L’. Kubicová
(omluvena), V. Kovaříková (omluvena)
Hosté: T. Buzrla, J. Veselý
Místo konání: velká zasedací místnost na radnici, Tišnov

Program:
1) seznámení s mineralogickou burzou – návštěva představitele Sokola Jiřího Veselého a
organizátora burzy Tomáše Buzrly (návrh možnosti prohloubení programu burz kulturním
programem a využitím v cestovním ruchu)
2) otázka cestovního ruchu - pokračování v tématu
3) zápis do Kroniky města Tišnova (vyjádření komise)
4) obraz od JUDr. Stanislava Sedláčka
5) různé
_____________________________________________________________________

Předsedkyně I. Ochrymčuková představila program, který komise schválila:
hlasování 7/0/0 (program byl přijat)
Komise dále schválila přítomnost hostů:
hlasování 7/0/0

ad1)
T. Buzrla pohovořil o minulosti mineralogických burz a současné klesající tendenci
návštěvnosti. S tímto má on i Sokol jakožto spolupořadatel burzy plány na zlepšení – jde
mimo jiné o zlepšení propagace a investice do ní.
Bylo by dobré burzu doplnit vhodnými doprovodnými akcemi – je ale třeba zhodnotit, jak na
to jít, aby doprovodný program neubíral návštěvníky burze (např. prodejní akce nejsou

vhodné, ani řemeslné trhy a podobně), ale spíš ji doplňoval. T. Buzrla přirovnává tišnovskou
burzu k polskému a francouzskému ekvivalentu (kde je vše spojeno s velkými akcemi, openair koncerty a podobně) – což v Polsku odvedlo pozornost od samotných kamenů. Ve Francii
se to ale podařilo dobře – doprovodné programy tam probíhají až v pozdních hodinách a
navečer. Organizační tým tišnovské burzy je schopen v ideálním případě zajistit 10 tisíc
návštěvníků dvakrát do roka, pokud vše půjde dle jejich předpokladů. Největší návštěvnost je
v sobotu, největší prodej (sběratelé) v pátek.
I. Ochrymčuková – tradiční bývaly přednášky nebo ukázky zpracování minerálů, na což by
nebylo špatné navázat. Nebo večerní slavnost, trasa po Květnici s odborníkem (odpoledne,
zejména na jaře), napojení se na Porta coeli (mineralogická tradice - v muzeu jsou dvě stálé
mineralogické expozice). Dobré by bylo opřít se o tradici, která například v Brně není.
Hornický večer/hornické dny – večer s historickým podtextem. T. Buzrla požádal pracovníky
z Podhoráckého muzea o kontakty na bývalé horníky.
J. Veselý – domluva s Inspirem nebo se Studánkou na hlídání dětí, programu pro ně. Hovoří o
odstavných parkovištích (pozn. T. Buzrly: Z plánovaného parkoviště u nového hřbitova je
možno navštívit novou mineralogickou galerii), která by návštěvníky navedla na dané trasy.
Zajímavé by bylo třeba také tematické vaření např. na náměstí. Chceme, aby se lidé do
Tišnova i vrátili, nejen zůstali.
T. Buzrla – bylo by dobré cílit na to, že většina lidí se nepřijede do Tišnova ubytovat
(ubytovací kapacity jsou plné kvůli vystavovatelům). Ideálně se soustředit na jeden den,
vymyslet doprovodný program například v Muzeu města Tišnova. Je třeba se soustředit na
orientační cedule, které jsou nyní nedostatečné (např. by šly umístit na sloupy veřejného
osvětlení). Souhlasí se znovuobnovením hornické tradice - pozvat horníky z různých oblastí
(uniformy, kapely, vlastní symbolika).
M. Pálka – bylo by lepší se naopak soustředit na přespání, aby lidé přijeli na ideálně dva dny.
Přizvat jako partnera České dráhy.
M. Buček – vaření a stravování by bylo možné ve školní jídelně nebo postavit party stan
v areálu gymnázia. V každém případě je nutné upravit prostranství před sokolovnou; před
nádražím vytvořit bránu nebo poutače a nechat tam brigádníky rozdávat letáčky a mapky.
Doprovodným programem by mohla být fotografická výstava; podnikatelé by se mohli
přizpůsobit – fialová limonáda etc.
V. Piorecký – co kdyby město Tišnov na takovou akci přispělo finančně a ne personálně?

ad2)
Koncepce cestovního ruchu - starosta J. Dospíšil je nakloněn i externímu řešení (zadání
koncepce odborníkům z oboru) – i schůzce s odborníky z Institutu umění. V. Piorecký může
doporučit kontakty z cestovního ruchu (jednotlivci).
M. Pálka – jaké přesně má koncepce zadání, jak má být dlouhá?

ad3)
Členům Komise pro kulturu a cestovní ruch se zápis do kroniky města zdá velmi kvalitně
zpracovaný, přesto mají několik dílčích poznámek k textu:
-

PaedDr. Petra Kappelová (v textu je špatně uveden titul)
mezi kulturními spolky/soubory chybí Katolická vzdělávací jednota (KVJ)
Muzejní noc – Muzeum města Tišnova se muzejní noci oficiálně účastnit nemohlo,
jelikož není v asociaci muzeí. Stačilo by jenom drobné přeformulování.

Návrh usnesení
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova
s drobnými výhradami přijmout zápis do kroniky města Tišnova za rok 2016.
Hlasování: 6/0/1 (usnesení nebylo přijato)

ad4)

Návrh usnesení
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova doporučuje městu Tišnovu obraz
přijmout, na náklady města nechat zarámovat, ale nedoporučuje jeho umístění v obřadní
síni tišnovské radnice. K umístění tohoto obrazu doporučují členové komise tyto čtyři
možnosti: Ráboňova (Odbor kanceláře starosty a vnějších vztahů), Odbor stavebního řádu,
zasedací místnost radnice, zasedací místnost při kanceláři tajemnice.
Hlasování: 7/0/0 (usnesení bylo přijato)

ad5)
Proběhla muzejní noc, zahajovací koncert festivalu Concentus Moraviae v Předklášteří,
Muzeum Brněnska (Podhorácké muzeum v Předklášteří) zahájilo výstavu cestovatelů
Cestovatelé do světa a svět k nám, Muzeum města Tišnova uvedlo výstavu Sursum – knihy
vydané v Tišnově, nová výstava fotek z Květnice je také v Galerii na schodech, proběhl
Festival na PRKNECH (divadelní přehlídka ve Veverské Bítýšce), koncert Davida Evanse,
Xaviera Baumaxy v Městském kulturním středisku; čeká nás Ha-kapela, ASPM, Banjo Band
Ivana Mládka, studentský festival Tišnov v pohybu no. 2, Michal Prokop, Historická trhová
slavnost: Cesta hrdelního práva v Tišnově, Aneta Langerová.
Plánovaná výstava v Podhoráckém muzeu: Radiopřijímače od 13. 6.

M. Buček – žádá komisi, aby mu sdělila svůj názor na webové stránky Koruny Vysočiny,
přijdou mu chaotické; je tam třeba aktualizovat informace.
Členové komise diskutovali o přednádražním prostoru – odebrání laviček je podle nich
nesmysl.
I. Ochrymčuková – se zmínila o možnosti obohatit cyklostezku u nádraží o příp. upozornění
na historický vodojem pro lokomotivy. Podobné se vyskytují na speciálním portálu a některé
jsou památkově chráněny. Vodojem je ve špatném technickém stavu a údajně v soukromém
vlastnictví.
Další podněty pro zlepšení okolí Tišnova: úklid na cyklostezce kolem řeky Svratky, oprava
dlažby u kostela na vyhlídce.

Příští schůze komise proběhne v pondělí 14. srpna, místo bude upřesněno.

Schválila: I. Ochrymčuková
Zapsala: A. Ochrymčuková

