Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova
č. 8/2019 ze dne 25. 11. 2019
Začátek: 17:00 h
Konec: 18:45 h
Místo: Městský úřad Tišnov, Ráboňova 11, Tišnov
Přítomni:, PhDr. Irena Ochrymčuková, Ing. Marcela Wágnerová, PhDr. Josef Zacpal, Barbora
Peterková, PaedDr. Petra Kappelová, Michal Kadlec, Mgr. Jan Brdíčko
Omluveni: Ing. Radka Štěpanovská Ph.D, Mgr. Tomáš Zouhar, Tomáš Buzrla
Nepřítomni: Zdeněk Jílek,
Tajemnice: Ing. Daria Švecová
Hosté: Ing. Karel Souček
Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a hosta; dále konstatovala, že komise je
usnášeníschopna. Následovalo představení programu jednání, který odsouhlasili všichni
přítomní členové.
Program jednání:
1) zpráva o průběhu oslav 28. 10. 2019 ocenění - DŠ
2) hodnocení oslav 17. listopadu s výhledem na další roky - IO
3) výsledky setkání nad TiNo ze 16.10. 2019 - zápis
4) rozpočet 2020 - návrhy, připomínky,
5) pokračování v plánu oslav konce II. svět. války - 2020 - tabulky - IO, DŠ, pomník
Liberator - KS
6) vodní prvek od uměleckého kováře R. Bárty
7) různé

Ad 1)
Tajemnice komise informovala přítomné členy o průběhu oslav Dne vzniku samostatného
československého státu 28. října a o udělených cenách města a čestném občanství, které
schválilo Zastupitelstvo města Tišnova dne 16. 9. 2019 usnesením ZM/06/5/2019.

1.

Čestná občanství: celkem 1 čestné občanství
Navrhovaná osoba
Navrhovatel
Božena Komárková
„in memoriam“

David Vávra

Odůvodnění
-za celoživotní úsilí o zachování lidských práv a demokracie, tedy
přesně těch hodnot, na kterých stojí naše polistopadová společnost.
Bojovala proti dvěma totalitním režimům. Jak proti nacismu
v odbojové skupině Obrana národa, tak proti komunismu svojí
aktivní činností v Chartě 77.

2.

Ceny města: celkem 3 ceny města
Nominovaná osoba
Navrhovatel
Ing. Petr Fruhwirt

Místní sdružení ODS
Tišnov

Emílie Vallová

Místní Občanský
Spolek Tišnováků
(MOST)

akademický malíř
Norbert Pokorný
„in memoriam“

Mgr. Miroslav
Pavlík;
Mgr. Ervín Jansa –
farář Lomnice; Josef
Hromčík, Tišnov

Odůvodnění
- za rozvoj města v letech 1994-2002, kdy vykonával funkci starosty a
za jehož působení mj. započal růst města v lokalitě Hony za Kukýrnou,
dostavěl se Dům s pečovatelskou službou či znovuobnovil tzv. tišnovský
okres. V letošním roce oslavil jubilejní 85. narozeniny.
- za mnohaleté příkladné a obětavé působení v oblasti fyzioterapie, za
bezbřehou empatii a pomoc dětem, za vstřícný přístup k pacientům a
za šíření dobrého jména města Tišnova.
- ke 150. výročí narození, největšímu malíři města Tišnova za vynikající
dlouholetou propagaci města Tišnova a za mimořádný kulturní přínos,
především v oblasti výtvarné (portrétní a sakrální malba, krajinářství a
restaurování obrazů) a v oblasti fotografie regionu;

Ad 2)
Předsedkyně komise otevřela další bod programu, a to výsledky hodnocení oslav 17. listopadu,
které v letošním jubilejním roce zastřešilo Městské kulturní středisko Tišnov. Krátce shrnula sled
událostí a jednotliví členové se vyjadřovali k programu oslav. Všichni členové se pochvalně
vyjádřili o jednotlivých akcích, ale shodli se na potřebě větší propagace akcí pro školy a
možnosti nabídky účasti pro studenty bez vstupného a dále na skutečnosti, že není nutné velké
množství akcí, aby občané nebyli přehlceni.
Ad 3)
Předsedkyně komise I. Ochrymčuková přistoupila k dalšímu bodu jednání a to k odezvě na
doporučení komise pro RM (viz zápis z jednání č. 7/2019 ze dne 21. 10. 2019), která se týkala
přijetí závěrů na základě zápisu z jednání a setkání nad Tišnovskými novinami ze dne
16. 10. 2019.

Členové komise se vyjádřili k trvající situaci – negativní úpravě článků do

Tišnovských novin, které postihla především spolky a kulturní či příspěvkové organizace, a to
zejména snížení počtu znaků – úhozů ze 4 tisíc na 2 tisíce bez fotografie, což vyhází cca na ½
strany v našem periodiku a ke stavu, kdy prázdná místa jsou vyplňována ilustrativními
fotografiemi, dále k přetrvávající dvojstraně s kalendářem, která v době digitální fotografie je
nadbytečná a zabírá místo článkům od spolků a příspěvkových organizací. Michal Kadlec, člen
kulturní komise, který je zároveň předsedou Komise pro komunikaci a média, informoval
přítomné členy o připravované „anketě spokojenosti s Tišnovskými novinymi“ pro občany.
Tajemnice komise upozornila na skutečnost, že je nutné anketu pro občany zařadit do více medií,
protože facebook či mobilní rozhlas zahrne jen velmi malý vzorek lidí. Předsedkyně komise
doplnila, že takováto anketa nemá vysokou výpovědní hodnotu, protože zpravidla se do těchto
anket zapojují pouze samotní aktéři a přispěvovatelé periodika.
Návrh na usnesení:

Komise pro kulturu a cestovní ruch, jako iniciativní a poradní orgán, ponechává tento bod
bez usnesení, s ohledem na skutečnost, že z jednání a setkání nad Tišnovskými novinami ze
dne 16. 10. 2019 nepořídil Mgr. Hanák žádný zápis, který by dokladoval průběh a výsledky
schůzky s aktéry a přispěvovateli do Tišnovských novin.

Ad 4)
Přítomní členové shledali Rozpočet města Tišnova na rok 2020 bez připomínek a
s potěšením přijali navýšení částky pro řádné dotace – oblast kultury pro rok 2020.

Ad 5)
Předsedkyně komise a tajemnice informovala přítomné členy o výběru materiálů pamětních
desek připomínajících odbojáře z II. sv. války, které by v rámci oslav 75. výročí Město Tišnov
umístilo na ulice pojmenované po zmíněných vlastencích. Jedná se o ulice Halouzkova,
Hanákova, Parolkova, Ráboňova, Smíškova a Wagnerova. Na těchto byla provedena obhlídka
pro výběr vhodného umístění. Pamětní informativní cedule bude vyrábět kameník pan Cvrkal,
kameník z Nedvědice, a to z černé žuly (dioritu). Cena by se pohybovala okolo 10 tis bez DPH.
Nyní je nutné, aby pracovní skupina Karel Souček, I. Ochrymčuková, J. Zacpala a tajemnice
připravili texty pamětních desek pro jednotlivé ulice.
Dále host komise, Ing. Souček, doplnil informace k dalšímu bodu oslav 75. výročí osvobození, a
to připomenutí si pádu bombardéru Liberátoru, který se po zásahu zřítil na poli u Tišnova 17. 4.
1945 a vezl zásoby pro partyzánské oddíly; akce bude probíhat v areálu HZS v Tišnově;
uskuteční se 18. 4. 2020 a bude předcházet samotným oslavám 75. výročí konce druhé světové
války; součástí akce bude nejen pietní akt, ale i výstava a ukázka techniky; celou akci pořádá
klub vojenské historie. Více na http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/219/

Ad 6)
Předsedkyně komise otevřela diskusi nad zaslaným dopisem od Radomíra Bárty, který doplnil
informace k vodnímu prvku, který by rád odprodal městu Tišnovu, aby mohl být součástí veřejné
plochy na sídlišti pod Květnicí, jenž má projít revitalizací.
---------- Forwarded message --------Od: Radomír Bárta <radomir@kovar-barta.cz>
Date: út 12. 11. 2019 v 9:27
Subject: Re: vodní prvek
To: I Ochrymčukova <i.ochrymcukova@muzeumbrnenska.cz>, <karel.soucek@tisnov.cz>
Vážené dámy vážení panové vážená kulturní komise

Na podnět paní Phdr Ireny Ochrymčukové bych Vám rád doplnil chybějící informace k vyjádření o umístění vodního prvku do volného
prostranství vytvořeného revitalizací nevhodného prostoru.
Pro tento prostor jsem navrhl vodní prvek připomínající domácí stůl.... Byl by vytvořen z velmi pevného a nekorodujícího materiálu ...nerezi.
Desku stolu by tvořily 3 obdélníkové kvádry africké žuly, ze kteých by v uřcitých místech vyvěrala voda. Bude vyvěrat pokojným rytmem
připomínající vývěr ze země. Voda bude jen příjemně šumět. Vyvěrající voda bude vtékat mezerama mezi kameny zpět do zásobníku-ná drže v
podzemí ,kde bude celý systém uschován s možností servisu.
Velikost stolu je odvozen od modelu,který je 1:10
Povrch stolu bude zavibrován, matný povrch ,hrany budou mit ..r8( nebudou ostré , poloměr hrany 8mm)
Stůl je prakticky nezničitelný......váha cca 400kg
Předpokládaná cena se bude pohybovat okolo 200 000kč bez čerpadel a všeho v podzemí.
Dovoz je v ceně.
V případě potřeby budu nápomocen všem dotazům a mohu přijet i na Vaše jednání komise.
S pozdravem Radomír Bárta

Členové komise se shodli na tom, že nemají k jasnému vyjádření plány a případné studie
revitalizace sídliště pod Květnicí a požádali tajemnici, aby tyto zajistila.
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch, jako iniciativní a poradní orgán, doporučuje Radě
města Tišnova konzultovat vhodnost umístění vodního prvku s městskou architektkou.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 7) Různé:
- tajemnice komise seznámila přítomné členy s výsledky korespondenčního vyjádření členů
komise k novému názvu Městského kulturního střediska Tišnov (viz Příloha č. 1);
- předsedkyně komise informovala přítomné členy o plánovaných výročích roku 2020, a to o
možné spolupráci s KVJ, které bude v roce 2020 slavit 120 let od založení (1900); k této
příležitosti by v Podhoráckém muzeu uspořádal kronikář farnosti Jan Kos výstavu a 13. 6. 2020
by se uskutečnila letní trhová slavnost místního kroje „Žité tradice“, do které by se
pravděpodobně zapojilo 15 obcí ORP, které zrekonstruovali místní lidový kroj;
- J. Zacpal pozval přítomné členy na výstavu a vernisáž 1. 12. 2019 – „Jídlo zimního času“ a dále
na Adventní setkání s tématem „Vánoční tradice a socialismus“.
Termín příštího jednání:
13. 1. 2020 v 17:00 hod. ul. Ráboňova

Zapsala: D. Švecová

Schválila: I. Ochrymčuková

Příloha č. 1
Vyjádření k novému názvu MěKS – Komise pro kulturu a cestovní ruch k 15. 11. 2019
Po sečtení hlasů pro jednotlivé předložené návrhy nových názvů Městského kulturního střediska
Tišnov provedeného v rámci korespondenčního bylo zjištěno, že nejvíce členů podporuje
stávající název a zkratku MěKS. Jako druhý se umístil název Kultura Tišnov. V případě, že
členové komise uváděli dva názvy, které by rádi podpořili, pak tyto obdrželi po polovici jejich
hlasu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kultura Tišnov – celkem podpořeno 2,5 hlasu + tajemnice (nehlasuje)
Tišnov kulturní – 0 hlasů
KulT (zkratka kulturatisnov) – 1,5 hlasu
CoolT (poangličtěný název) – 0 hlasů
Nota Bene – 1 hlasu
SKULT – 1,5 hlasu
MěKS – 3,5 hlasu

Funkce

Jméno

Podpis
1. Kultura Tišnov
Pro instituci a dům mi připadá název divný
(Zdravotnictví Tišnov? Finančnictví Tišnov?)
2. Tišnov kulturní
Pro instituci a dům mi připadá název nesmyslný.
3. KulT (zkratka kulturatisnov)
být předmětem sporů.
4. CoolT (poangličtěný název)

Předsedkyně

PhDr. Irena Ochrymčuková

Obdobné zkratky, ba tiskoviny existují, to by mohlo
Proč?

Za mě by náplň instituce nejvíc vystihoval název
Středisko kultury Tišnov
nebo
Centrum kultury Tišnov (zde se přikláním k návrhu M. Kadlece)

V rámci kompromisů: co třeba SKULT?
Jednak se neztratí ani středisko ani Tišnov,
druhak nedojde k dohadování o značku s těmi několika KULTY,
třeťak to dosud nic neznamená.
Místopředseda

Tomáš Buzrla

Tajemnice

Ing. Daria Švecová

Členové

Ing. Radka Štěpanovská,
Ph.D.

souhlasím s panem Kadlecem.
> Vžitý název je typický pro Tišnov a občané jej mají "pod kůží".
> Pokud je však přesvědčení, že je potřeba měnit, tak Kultura Tišnov je dobrá volba.
Já, sice nehlasuji, ale vyjádřila bych se k tomu v tom smyslu, že pod názvem „Nota
bene“ si běžný smrtelník bez znalosti latiny nepředstaví centrum kultury.
Navíc jsem přesvědčena o tom, že si to lidi budou spojovat s volbami a s „Notou“.
Já z pohledu zaměstnance města cítím, že se mermomocí MěKS chce od města
odtrhnout? Proč? Je přece města, tedy náš J.
Ano souhlasím, název je dlouhý, ještě navíc špatně historicky zapsaný v rejstříku,
protože celý název obsahuje ještě Mlýnská 152, ale za mne – nechala bych tam to
spojení s městem – čili jít do Kultura Tišnov.
Tady bych si dovolila souhlasit s Honzou, kultura není jen koncert nebo představení, je
to i edukace (vzdělávání a výchova, která se neděje jen vzdělávacími programy
v knihovně, ale i formou výstav, volbou žánrů aj.), dále je kultura i propojení
spolkového života, společenské akce … a o to všechno se MěKS, jestli se nepletu snaží
… a ještě dovětek – Honza píše, že kultura … „ kultura nepokrývá aktivity mediální
(tj. TN, TTV, TIC)“, ale tady si dovolím nesouhlasit - to přece není pravda … kultura,
média a komunikace jsou velmi úzce propojena a provázána, dokonce dnes již existují
studijní obory, které se těmito tématy a fenomény zabývají – pokud se nepletu tak
UPOL má mimo Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky i Centrum
kulturálních, mediálních a komunikačních studií (CKMKS) na Filozofické fakultě a
mohla bych jmenovat dále
podpořím Vás v jakémkoli návrhu, se kterým osobně souzníte:) Když už to musí být,
tak ať se Vám s tím dobře pracuje.
přejmenování zaběhnuté organizace je docela obtížné a zavedení nového názvu

nákladné. Inspiru se to ale povedlo, takže může být příkladem:)
První dvě varianty názvu jsou pro mě jen jinou variantou na Městské kulturní
středisko. Pojmy kultura, kulturní mi vyvolává asociace divadla, koncertů, kina. Moc do
toho ale nezapadá knihovna (je to spíše vzdělávací instituce) nebo muzeum. Kultura
Tišnov a Tišnov kulturní je pro současnou organizační strukturu MěKSU příliš úzké.
KulT už se mi líbí víc. Ale jak uvedl pan Zouhar, tato značka už existuje. Navíc velmi
blízko - v Brně. A anglická varianta by polovině obyvatelstva byla trnem v oku. O
latinském názvu ani neuvažuji.
Za mě bych nechala MěKS - městské kulturní středisko. Obsahově to odpovídá
skutečnosti. Lidé tuto značku jednoznačně poznávají. Je srozumitelnější být ředitelem
Měksu než ředitelem Tišnova kulturní nebo ředitelem Kultury Tišnov, ale SKULT se mi
líbí také.
PaedDr. Petra Kappelová

Michal Kadlec

je-li změna názvu natolik potřebná a výběr je omezen pouze na předložené návrhy,
přikláním se k č.1 – Kultura Tišnov.
Osobně by se mi ovšem více zamlouvalo např. Centrum kultury Tišnov. Přece jen to
sdružuje vícero jednotek a název by je měl spojovat.
Bez ohledu na změnu názvu si ale myslím, že v mluvené řeči bude název MěKS ještě
dlouho přežívat. Ostatně i po 36 letech stále slýchávám o ZŠ 28.října jako o „nové
škole“ 
za mě souhlasím s Radkou Štěpanovskou a tím vlastně i s každým z Vás,

Marcela Wágnerová

nejsem si jistá nutností přejmenování MěKs a ani jeden z navrhovaných návrhů mi
nepřijde lepší, než ten stávající.
Mně osobně se Městské kulturní středisko nelíbí, změna měla přijít už dávno, nejlépe
tak před 20 lety. Zavání to zatuchlostí, což současný MěKS rozhodně není a myslím, že
„máme“, co se kultury a dění v Tišnově, pěkně našlápnuto.

Barbora Peterková

Věřím, že na změnu není nikdy pozdě, a proč se držet fádního (a bohužel opět
dlouhého) názvu Centrum kultury Tišnov?
Honzův návrh „Nota bene“ se mi líbí a dávám mu svůj hlas.
Ze zmíněných názvů jsem pro "Kultura Tišnov" či zkratku "KulT". Chápu, že je název
limitující co do své šíře. Ve svém širokém významu pojem kultura pokrývá celou sféru
lidského působení a současně ve svém úzkém významu nepokrývá aktivity mediální (tj.
TN, TTV, TIC) či vzdělávací. Knihovna je ve svém účelu institucí kulturní a vzdělávací
současně.

Mgr. Jan Brdíčko

Nicméně si vám dovolím nabídnout ještě jeden název, a to "Nota bene". Je to název
vycházející - stejně jako Inspiro (inspirare - vdechnout) - z latiny a znamená "dobře si
poznamenej", "povšimni si", "věnuj pozornost", "nepřehlédni". Smyslem kulturního
střediska v rozsahu všech jeho aktivit je v podstatě být jevištěm, pódiem, místem, kde
se věci odehrávají, pořádají, kde jsou vidět. Tedy název "Nota bene" pokrývá aktivity
kulturní produkce, mediální i vzdělávací. Prosím vás tímto i o vaše vyjádření k tomuto
návrhu.
souhlasím, že Městské kulturní středisko je název dlouhý, má blbou zkratku… Myslím
si, že záměrem bylo zvolit název kratší – Středisko kultury Tišnov jsou zase tři slova –
podobně, jako Městské kulturní středisko. Uvažuji také nad tím, jak budou vypadat
plakáty. Čím kratší název, tím lepší. Dlouhý název si stejně lidi pokrátí, ať v psané
nebo v mluvené komunikaci.

Mgr. Tomáš Zouhar

PhDr. Josef Zacpal

Městské kulturní středisko je Měks („jdeš dnes do měks, je tam koncert“). Stejně tak si
nakonec zkrátí Centrum kultury Tišnov i Středisko kultury Tišnov.
Za mě je dobrý, vtipný a krátký název kulT. Sice už existují www stránky
(www.kult.cz), ale s tím si oni jistě nějak poradí.
Nota bene ve mě okamžitě vyvolá představu jednoho samohrajkového dua z Černé
Hory.
A stále si přemýšlím o slovním spojení.
Jdeš dnes večer do Nota bene? / do kultu? / do měksu? / do kultury tišnov?
Kde je ten koncert? v Nota bene /v kultu/ v měksu / v kultuře tišnov…
Jsem staromilec, současný název MěKS se mi líbí, i když se může zdát dlouhý. Jsou ale i
názvy delší....

Zdeněk Jílek

Když bych si měl vybrat z těch navržených, tak asi Kultura Tišnov. Ale zase
spojení: přichází ředitel Kultury Tišnov.... zní zvláštně.
I já to vidím podobně jako Michal Kadlec a Tomáš Buzrla, když možnosti výběru jsou
tak omezeny. Večer jsem položil tuto otázku všem členům našeho "uměleckého"
čtvrtečního (Lacina, Kollár, Sobotka, J. Ondra) zasedání a došli jsme k závěru, že z
předložených návrhů by ponechali původní a vžitý MěKS

