Zápis z jednání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
č. 3/2014 konané dne 23. června 2014
Přítomni:
1. Daněk Antonín (předseda)

6. Hostašová Alena

2. Vybíral Karel

7. Kalina Jaromír

3. Drápela Lubomír

8. Dvořák Josef

4. Milotová Danuše (místopředsedkyně)

9. Lisá Katina (tajemnice)

5. Fischerová Jana
Nepřítomni (omluveni):
1. Pavlíková Eliška
2. Podhorská Věra

3. Studenec Zdeněk
4. Kolář Milan

Hosté:
1. Fila Josef (ředitel Horáckého divadla Jihlava) 3. Novotná Lenka (OKPPCR)
2. Kružíková Marie (členka Rady Kraje Vysočina) 4. Čihák Tomáš (Vysočina Tourism)

Program jednání:
1. Zahájení jednání, schválení programu;
2. Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR);
3. Vyhodnocení divadelní sezony 2013-2014 v Horáckém divadle Jihlava a návrh
dramaturgického plánu na sezonu 2014-2015 (OKPPCR);
4. Zhodnocení ankety Zlatá jeřabina za rok 2013 (OKPPCR) a výhled na další období;
5. Informace o projektech administrovaných OKPPCR a příspěvkovými organizacemi na úseku
kultury a cestovního ruchu (OKPPCR);
6. Zásady pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst
vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji
Vysočina;
7. Vyhodnocení veletržních prezentací a plán prezentace kulturního dědictví v roce 2014
(Vysočina Tourism, OKPPCR);
8. Závěr.
1. Zahájení jednání, schválení programu
Antonín Daněk, předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje
Vysočina (dále jen „Kkcrvv“), přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných
členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl schválen 8
hlasy.
Katina Lisá informovala o problematice Knihovny Kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě
a o potencionálních možnostech jejího fungování do budoucna.
2. Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR)
Katina Lisá podala informace ze zasedání RK a ZK – (materiály předkládané odborem kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, které byly projednávány od 15. 4. 2014): podrobnější
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

informace
o
projednávaných
materiálech
vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada .

lze

získat:

http://extranet.kr-

Usnesení 14/03/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o bodech projednaných v radě kraje
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Vyhodnocení divadelní sezony 2013-2014 v Horáckém divadle Jihlava a návrh
dramaturgického plánu na sezonu 2014-2015 (OKPPCR)
Josef Fila informoval o hrách, které byly představeny v Horáckém divadle Jihlava v divadelní
sezoně 2013-2014:
HAMLET
režie: Pavel Palouš
premiéra: 7. září 2013

DENÍK NIČEMY
režie: Ivan Rajmont j.h.
premiéra: 12. října 2013

ŠUMAŘ NA STŘEŠE
režie: Kateřina Dušková
premiéra: 1. února 2014

KRÁL JELENEM
režie: Jaromír Hruška j.h.
premiéra: 22. března 2014

PROKLETÍ
NEFRITOVÉHO ŠKORPIONA
režie: Pavel Palouš
premiéra: 30. listopadu 2013
ROZMARNÉ LÉTO
režie: Kateřina Dušková
premiéra: 10. května 2014

Na malé scéně byla hrána divadelní představení „Nejstarší řemeslo“ a „Tučňáci na arše“
z dramaturgického plánu let 2012/2013.
Horácké divadlo je financováno z několika zdrojů, nevyšší částkou přispívá zřizovatel Kraj
Vysočina (cca 27 mil. Kč/rok), dále je divadlo financováno ze státního rozpočtu (cca 900 tis.
Kč/2014), z vlastních příjmů a z malé části od sponzorů a z rozpočtu Statutárního města Jihlava.
Horácké divadlo se v souvislosti s nedostatečnou výší finančních příspěvků potýká každoročně
s deficitem, na jehož krytí v současné době využívá rezervní i investiční fond. Marie Kružíková
podotkla, že současný stav financování je dlouhodobě neudržitelný a musí být řešen nejlépe
navýšením příspěvku zřizovatele.
Josef Fila dále představil přítomným dramaturgický plán na divadelní sezonu září 2014 – červen
2015 (75. sezona). Pro sestavení plánu byl volen jednotící prvek – přilákat do divadla mladé
diváky. Informoval také o výběrovém řízení na dva herce a herečku.
NĚKDO TO RÁD HORKÉ
režie: Kateřina Dušková
premiéra: 13. září 2014

MARYŠA
režie: Pavel Palouš
premiéra: 4. října 2014

LAKOMEC
režie: Zdeněk Černín j.h.
premiéra: 22. listopadu 2014

MERLIN aneb PUSTÁ ZEM
režie: Petr Gábor j.h.
premiéra: 31. ledna 2015

ODINA
režie: Kateřina Dušková
premiéra: 21. března 2015

HABAĎŮRA
aneb Nájemníci pana Swana
režie: Petr Svojtka
premiéra: 9. května 2015

Malá scéna
V HODINĚ RYSA
režie: Kateřina Dušková
premiéra: 13. září 2014
Divadlo nabízí novou formu předplatného tzv. „Kuponové předplatné“, díky němuž může divák
navštívit 6 libovolných představení v termínech dle vlastního výběru. Jana Fischerová se dotázala
na spolupráci HDJ s Nitranským krajem, ředitel Fila reagoval, že pokračuje snaha o navázání užší
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spolupráce, na podzim jsou očekáváni na Vysočině zástupci divadla z Nitranského kraje. Členové
komise obdrželi programovou brožuru na novou divadelní sezonu.
4. Zhodnocení ankety Zlatá jeřabina za rok 2013 (OKPPCR) a výhled na další období
Katina Lisá informovala, že hlasování veřejnosti v anketě Zlatá jeřabina 2013 probíhalo
od 10. 3. 2014 do 16. 4. 2014, a to elektronicky na internetových stránkách kraje v sekci kultura,
památky a cestovní ruch, a prostřednictvím originálních písemných hlasovacích lístků
uveřejněných v březnových novinách Kraj Vysočina. Do ankety bylo zasláno celkem 7324 platných
hlasů, z toho v kategorii Kulturní aktivita 3252 hlasů a v kategorii Péče o kulturní dědictví 4072
hlasů. Prvním třem vítězným počinům v každé kategorii byl poskytnut finanční dar ve výši
30 000 Kč za 1. místo, 20 000 Kč za 2. místo a 10 000 Kč za 3. místo.
Předání ocenění vítězům ankety se uskutečnilo dne 27. 5. 2014 v prostorách Muzea Vysočiny
Třebíč, příspěvkové organizaci. Při této příležitosti byla předána také osvědčení o postupu
zástupcům vybraných projektů do přeshraniční soutěže, jejíž vyhodnocení proběhne v druhé
polovině tohoto roku. Mediálním partnerem ankety bylo v letošním roce Hit-rádio Vysočina.
Dále v souvislosti s konáním ankety Zlatá jeřabina zmínila soutěž „Skutek roku“, který má k anketě
Zlatá jeřabina velmi blízko obsahově a termínově. Proto je zvažováno propojení těchto dvou akcí
(částečně, např. galavečer předávání ocenění), čímž by se šetřily finanční prostředky a předešlo
by se organizačním komplikacím způsobeným souběhem dvou obdobných akcí (požadavky na
stejné místo konání, termíny, sponzory, účasti významných hostů apod.). Cílem je zachovat
osvědčenou značku akce – název „Zlatá jeřabina“.
5. Informace o projektech administrovaných OKPPCR a příspěvkovými organizacemi
na úseku kultury a cestovního ruchu (OKPPCR)
Katina Lisá okomentovala projekty administrované OKPPCR:
Modernizace Zámku Třebíč a zpřístupnění nových expozic
Projekt byl ukončen. Projektovaná částka celkem činí cca 137 mil. Kč. Muzeum shlédlo od otevření
(21. a 22. 11. 2013) cca 20 tis. návštěvníků. Nyní byl na stavební část projektu zahájen audit
z Ministerstva financí ČR. Projekt získal prestižní ocenění - 3. místo v celonárodní soutěži Gloria
Musealis.
Projekt hrad Kámen - Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen
a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra
Byla podána projektová žádost, výsledek hodnocení je očekáván v závěru roku 2014. Celkové
výdaje na projekt činí 34 547 928,- Kč, způsobilé výdaje činí cca 32,5 mil. Kč. Požadavek na
podporu z FM EHP/Norsko je 26 mil. Kč a spoluúčast Kraje Vysočina je předpokládána ve výši
6,5 mil. Kč. (dle informací MK je podáno přes 200 projektů a bude podpořeno cca 15 – 20
projektů).
Dále informovala o projektech příspěvkových organizací Kraje Vysočina:
- Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolupráci s městem Třebíč a jeho příspěvkovými
organizacemi realizuje projekt zaměřený na komplexní propagaci Zámku Třebíč;
- ve spolupráci Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a kraje Dolního
Rakouska je realizován projekt „Porta Culturae“ (rozšíření činností a aktivit příspěvkových
organizací Kraje Vysočina, garantem je Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod);
- Modernizace a otevření nových expozic v Muzeu Vysočiny Jihlava (otevření plánováno
na 18. září 2014);
„Živá kulturní spolupráce“ (navazuje na projekt Porta Culturae) rozšířené pokračování
„Dnů otevřených ateliérů“, masivní propagace společné výstavy PO „Poklady Vysočiny“
v Dolním Rakousku, společná česko-rakouská výstava obrazů hradů a zámků podél
hranice.
- Pokračování projektu „Společná vstupenka“ – platnost vstupenky na 12 libovolných návštěv
krajských muzeí a galerií po dobu dvou let ode dne zakoupení
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Výstava „Poklady Vysočiny“ – společná aktivita příspěvkových organizací kraje, hrazena
z rozpočtu kraje. Putovní výstava zaměřená na sbírky, nakládání s nimi, jejich ochranu atd.
Předpokládané zahájení 20. 11. 2014.
Výstava „Baroko na Havlíčkobrodsku“ - barokní umění z depozitářů v Havlíčkově Brodě,
unikátní výstava je realizována ve spolupráci několika subjektů na několika místech
v Havlíčkově Brodě.
Revitalizace parku na Hradě Kámen - likvidace přestárlé zeleně a obnova parku dle
zpracovaného projektu.

Tomáš Čihák okomentoval projekty realizované Vysočina Tourism. Celkem byly realizovány tři
projekty o celkovém finančním objemu 19 mil. Kč, z čehož je 85 % financováno z ROPu.
Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014 - 2015. Aktivitami
projektu jsou např. dva produkty cestovního ruchu: Židovské cesty, rozhledy a rozhledny v Kraji
Vysočina a vydání publikací pro cílové skupiny rodiny s dětmi, mladé a aktivní, senioři, školní
kolektivy a handicapovaní.
Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014 - 2015. V rámci
tohoto projektu je Kraj Vysočina prezentován a propagován na veletrzích, jako je Regiontour Brno
a Holiday World Praha. Bude pořádána Roadshow v 7 větších městech mimo Kraj Vysočina.
Z projektu bude realizována dvouletá mediální kampaň a pořízeny propagační předměty.
Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina
V rámci projektu budou realizovány např. následující aktivity: mobilní aplikace, zatraktivnění
anglické a německé verze turistického portálu Kraje Vysočina nebo projekt MICE, zaměřený
na propagaci kongresového a incentivního cestovního ruchu na Vysočině.
6. Zásady pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst
vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení
v Kraji Vysočina
Marie Kružíková okomentovala jednorázové Zásady pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu
válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70.
výročí jejího ukončení v roce 2015, celková alokace činí 1 mil. Kč. V Kraji Vysočina je evidováno
přes 800 válečných hrobů a pietních míst se vztahem ke 2. světové válce. Vlastník může získat
dotaci do výše max. 15 tis. Kč, náklady jsou uznatelné od data schválení zásad v zastupitelstvu
kraje dne 24. 6. 2014. Příjem žádostí bude probíhat do 10. 9. 2014 a závěrečná zpráva
a vyúčtování bude předkládána do 31. 5. 2015 (doba realizace obnovy a údržby je stanovena
do 30. 4. 2015).
Obdobný postup byl zvolen i v roce 2008 při poskytnutí dotací na obnovu a údržbu válečných
hrobů a pietních míst v souvislosti s 90. výročím ukončení 1. světové války.
Usnesení 15/03/2014/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučila
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se
k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina.
usnesení bylo přijato (11 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
7. Vyhodnocení veletržních prezentací a plán prezentace kulturního dědictví v roce 2014
(Vysočina Tourism, OKPPCR)
Tomáš Čihák pohovořil o účasti Vysočina Tourism na veletrzích cestovního ruchu v roce 2014:
VAKANTIE Utrecht (14. 1. – 19. 1. 2014)
FERIENMESSE Vídeň (16. 1. – 19. 1. 2014)
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REGIONTOUR Brno (16. 1. – 19. 1. 2014)
ITF SLOVAKIATOUR Bratislava (30. 1. – 2. 2. 2014)
REISEMARKT Drážďany (31. 1. – 2. 2. 2014)
HOLIDAY WORLD Praha (20. 2. – 23. 2. 2014)
GLOB Katowice (28. 3. – 30. 3. 2014)
Pro rok 2015 se počítá s účastí na stejných veletrzích jako v roce 2014. Účast je hrazena z ROP
Jihovýchod z projektů „Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech
2014 – 2015“, resp. „Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje
Vysočina“.
Kromě veletržních účastí je turistická nabídka Vysočiny prezentována na nejrůznějších akcích
v ČR vč. Vysočiny, výjimečně i v zahraničí. Pro rok 2015 se počítá v květnu a červnu s realizací
„roadshow“ v těchto významných městech: Brno, Znojmo, Pardubice, Hradec Králové, České
Budějovice, Tábor, Olomouc.
Tomáš Čihák dodal, že dochází k poklesu zájmu ze strany vystavovatelů z důvodu drahého nájmu.
8. Závěr
Termín dalšího zasedání komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů č. 4/2014
byl naplánován dle domluvy členů Kkcrvv na čtvrtek 18. září 2014, kdy ve stejném datu proběhne
otevření nových expozic v Muzeu Vysočiny Jihlava.

Antonín Daněk
předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Katina Lisá
tajemnice Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Zuzana Škrdlová dne 23. 6. 2014
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