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Komise kulturní
7.4. 2014 16:00 hod
J. Fraňková, V. Veselý, L. Frankovicová, P. Bečán, V. Lebedová , Mgr. T. Morawski,
J. Mach,

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

za MÚ P. Ladra
E. Vaňková
Mgr. D. Vepřková,
Podle dohody s komisí cestovního ruchu v průběhu května

1) Návrh usnesení pro RM:
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise dne 7.4. 2014

2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a) Komise na úvod hovořila o Gastrofestu. Veronika Lebedová, jako jedna z členů
pořadatelského výboru, seznámila přítomné členy komise s touto akcí. Byla zmíněna
nastavená spolupráce s Českou televizí a přehlídka místních a hostujících restaurací. Padl
názor na možnou prohlídkovou cestu k Daibichově vile, když právě díky ní a jejímu
exteriéru probíhá natáčení seriálu První republika právě v Kutné Hoře.
b) S pořádáním Gastrofestu souvisí i dříve hrozící kolize termínů s koncertem Jaroslava
Svěceného v Tylově divadle. K této však nedojde, neboť, jak byla komise ředitelkou
divadla informována, došlo k přesunu tohoto koncertu do refektáře Jezuitské koleje. Tedy
tento koncert bude nepřímo navazovat na akci v Jezuitské koleji.
c) V návaznosti na místní natáčení seriálu První republika a vyjádření pana starosty
v Kutnohorských listech, navrhl předseda komise opět otevřít diskuzi o možném
filmovém průvodci po Kutné Hoře a jejím okolí. Poukázal i na vzrůstající oblibu tohoto
druhu turistiky, která přiměla například Prahu k tvorbě takovéhoto průvodce.
V následné rozpravě bylo dohodnuto, že by takovýto záměr mohl být nejprve diskutován
také s komisí cestovního ruchu.
d) Předseda komise byl pověřen, aby dojednal společné jednání komise s komisí cestovního
ruchu. Obě komise mají celou řadu možných společných témat a někdy dochází i k tomu,
že se vzájemně dublují. Také dochází ke kolizím v časech jednání obou komisí a pro
případné hosty těchto jednání je to pak problém.
e) Komise debatovala o ohlasu sobotní světelné akce na Palackého náměstí, neboť se názory
na tuto akci, jak ukázaly i mediální diskuze, různí. Paní místostarostka uvedla, že tento
sobotní workshop byl hlavně jakousi promoakcí velkému festivalu světla, který město
čeká v dubnu před akcí Probouzení Kutní Hory. Z tohoto pohledu se akce, zaměřená
zejména na děti, povedla.
f) Veronika Lebedová komisi seznámila s letošním Probouzením Kutné Hory, s jeho hlavním
tématem a s programem. O doprovodné části programu této tradiční akce pak hovořila
i paní místostarosta. S ohledem na to, že pro letošní rok je s Probouzením spojen i festival
světla, zmínila se paní místostarostka o možnosti tuto světelnou show uspořádat i v jiném
období, například na konci turistické sezony, případně o Vánocích. S touto možností
členové komise jednoznačně souhlasí. Veronika Lebedová jen vyslovila názor, který padl

také již dříve na společném pracovním jednání kulturní komise a komise cestovního
ruchu, že by rozhodně nebylo dobré vytvářet nějakou akci typu Uspávání Kutné Hory.
V tomto duchu jsou již jakousi tečkou Svatováclavské slavnosti, jejichž součástí by se
případná repríza světelného festivalu klidně stát mohla.
g) Diskuze se zaměřila i na Ceny starosty města. Paní místostarostka seznámila komisi
s aktuálním stavem, s tím, že je již definitivní program i nominace. Podle členů komise
mohlo dojít ke zveřejnění této nominace již mnohem dříve, aby se předešlo případným
nejasnostem, ke kterým v drobné míře již došlo. Veronika Lebedová pak v souladu
s názorem celé komise uvedla, že realizace celé této akce mohla být dopředu mnohem
jasnější a přehlednější. Minimálně mohl být již dopředu znám program celé akce a
zajištěny výlepové plochy. Pozdní zveřejnění programu na takovouto akci jistě není
dobré pro reklamu takové věci.
h) Zdeněk Jeřábek hovořil o zkušenostech s kulturními zařízeními v jiných městech.
V následné diskuzi o rozdílech v množství kulturních zařízení a jejich rozmístění,
případně centralizaci ve městech, přišla řeč i na situaci okolo stavu Tylova divadla.
Ředitelka divadla společně s paní místostarostkou následně komisi informovaly
o aktuálním dění ohledně projektů a žádostí k divadlu, k projektu rekonstrukce
občerstvení a projektu rekonstrukce Malé scény.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
a) Kulturní komise navrhuje Radě města zveřejňování programů, případně dalších informací
u důležitých akcí s větším časovým předstihem.
b) Kulturní komise souhlasí s návrhem paní místostarostky ohledně festivalu světla, že pokud se
tato akce vydaří, bylo by dobré vyjednat s jejími pořadateli i další termín, například v době
Vánoc.
4) Reakce rady města:
Reakce rady: Gramatická chyba v bodě a) – správný název vily je Dajbychova. Radní se zabývali
doporučením komise, která požaduje zveřejňování programů. Rada nic nezveřejňuje. Mst. Vepřková
reagovala s tím, že plakáty jsou vylepovány se čtrnáctidenním předstihem. Mgr. Krčmářová zmínila, že
jí p. Jeřábek vytknul, že na předávání Ceny starosty nebyli pozváni členové komisí. Proběhla diskuse
během, které se radní shodli, že pořadatelství je třeba ještě doladit. Mst. Franc uvedl, že radní mohli mít
seznam nominovaných na Cenu starosty s větším předstihem, nemusel být jako hudební doprovod
pozván p. Vondráček, ale místní kapely, atd. Stále je co zlepšovat.
Zapsal: Mgr. Tomáš Morawski
Elektronicky ověřila: Veronika Lebedová

