Zápis z jednání
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
č. 3/2021 konaného dne 1. června 2021
Přítomni:
1. Marie Kružíková

6. Karel Rykr

2. Tomáš Škaryd (místopředseda)

7. Monika Jordánová

3. Jiří Wiche (předseda)

8. Jan Schwarz

4. Jana Fischerová

9. Ladislav Seidl (tajemník)

5. Jiří Pejcha
Nepřítomni (omluveni):
1. Miloš Hrůza

4. Martin Laštovička

2. Milan Novák

5. Karolína Koubová

3. Roman Pašek
Hosté:
1. Roman Fabeš (člen rady kraje)

3. Michaela Kešnerová (stálý host KOUS)

2. Tomáš Čihák (stálý host Vysočina Tourism, p. o.)

4. Ondrej Remiáš (ředitel HDJ)

Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu
2. Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR)
3. Spolupráce s partnerskými regiony a rozvoj zahraničních vztahů včetně činnosti kanceláře
Kraje Vysočina v Bruselu (OSH)
4. Vyhodnocení divadelní sezony 2020-2021 v Horáckém divadle Jihlava a návrh
dramaturgického plánu na sezonu 2021-2022 (HDJ)
5. Informace o projektech administrovaných OKPPCR a příspěvkovými organizacemi na úseku
kultury a cestovního ruchu (OKPPCR)
6. Diskuze, různé
7. Závěr
Zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina č. 3/2021
dne 1. 6. 2021 se uskutečnilo jako výjezdní v Horáckém divadle Jihlava, příspěvkové organizaci.
1. Zahájení, schválení programu
Jiří Wiche, předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že
je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl 8 hlasy schválen.
K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl všemi přítomnými
schválen.
2. Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR)
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Ladislav Seidl okomentoval podkladový materiál. Podrobnější informace jsou k dispozici na:
https://samosprava.kr-vysocina.cz/rada.
3. Spolupráce s partnerskými regiony a rozvoj zahraničních vztahů včetně činnosti
kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu (OSH)
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Ladislav Seidl v úvodu odkázal na podkladový materiál zpracovaný vedoucím oddělení vnějších
vztahů Zbyňkem Čechem.
Kraj Vysočina rozvíjí mezinárodní spolupráci zejména z důvodu výměny zkušeností a příkladů
dobré praxe, zapojení do mezinárodních projektů, navázání osobních a profesních kontaktů,
rozvoje jazykových zkušeností i kulturního vědomí a osobního rozvoje občanů Vysočiny. Kraj
usiluje o svou propagaci v zahraničí. Kraj Vysočina má uzavřeny dohody o spolupráci s pěti
regiony v zahraničí, které tak mají status partnerských regionů Kraje Vysočina. Jsou to: od roku
2002 Spolková země Dolní Rakousko, od roku 2006 Nitranský samosprávný kraj na Slovensku
a Champagne-Ardenne ve Francii (dnes region s názvem Grand Est), od roku 2008 Zakarpatská
oblast Ukrajiny a od roku 2014 Minská oblast Běloruska. Kraj Vysočina má v nestálé formě
zastoupení v Bruselu a je členem meziregionálních uskupení jako například v Evropském
regionu Dunaj–Vltava, který sdružuje české, rakouské a německé regiony. Mezinárodní
spolupráce probíhá i s dalšími důležitými partnery Kraje Vysočina v zahraničí, například se
subjekty z finského města Tampere či z Tchaj-wanu. Kraj Vysočina velmi aktivně spolupracuje
s českými zastupitelskými úřady v zahraničí, především s Velvyslanectvím ČR ve Vídni.
Oddělení vnějších vztahů aktivně zprostředkovává partnerství na další úrovně, snaží se
motivovat subjekty s potenciálem praktické spolupráce k navazování přímých vazeb a činností.
Každoročně je na jednání zastupitelstva kraje předkládán materiál o spolupráci Kraje Vysočina
se zahraničními partnery. Zastupitelstvem kraje byla v letošním roce diskutována změna krajské
politiky směrem k čínské Provincii Hubei a Minské oblastí Běloruska.
Ladislav Seidl informoval o materiálu připraveném na jednání zastupitelstva kraje, který se týká
spolupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny https://samosprava.kr-vysocina.cz/material/ZK-042021-04.
Roman Fabeš uvedl, že mezinárodní spolupráce byla výrazně ovlivněna pandemií covid-19
a celá řada naplánovaných aktivit nemohla být realizována. Akce, u kterých to bylo možné, se
podařilo uskutečnit alespoň videokonferenční formou.
Kompletní informace o zahraniční spolupráci jsou k dispozici na webových stránkách www.krvysocina.cz/zahranici.asp, případně sumarizované za jednotlivé roky ve Zprávách
o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery.
Na základě dotazu Karla Rykra pohovořil Ladislav Seidl o pořádání Mladé univerzity Waldviertel
– Vysočina, kdy Kraj Vysočina s partnery z Dolního Rakouska organizuje téměř týdenní
prázdninový kemp pro české a rakouské děti ve věru 11 - 14 let, plný zajímavých přednášek
(přednášky jsou tlumočeny), workshopů a především rozvíjení přátelství s nejbližšími sousedy.
4. Vyhodnocení divadelní sezony 2020-2021 v Horáckém divadle Jihlava a návrh
dramaturgického plánu na sezonu 2021-2022 (HDJ)
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Číslo jednací:

KUJI 45436/2021

Číslo stránky

2

Ondrej Remiáš pohovořil o vyhodnocení divadelní sezóny 2020/2021. Výroční zpráva za rok
2020 je k dispozici na internetových stránkách divadla (http://hdj.cz/divadlo/vyrocni-zpravy.php).
Rok 2020 byl významně ovlivněn nepředvídatelným vývojem pandemie covidu-19. Přesto se
podařilo uzavřít finančně rok bez ztráty a udržet všechny zaměstnance. Na nastalou situaci
muselo divadlo flexibilně reagovat. V roce 2020 odehrálo Horácké divadlo šest premiér, z nichž
jedna se uskutečnila on-line. Divadlo se snažilo hrát tam, kde se dalo, např. návštěvy domovů
pro seniory – zpívání pod okny, zkoušení nových inscenací, řešení on-line programu, zapojení
na portále https://www.dramox.cz/. Horácké divadlo bylo nominováno na Divadlo roku Ceny
divadelní kritiky. V minulém roce divadlo oslavilo 80 let své existence. V letních měsících se
hrálo např. na hradě Roštejn, v Zoologické zahradě Jihlava, v zahradách hradu Kámen. V těchto
aktivitách bude pokračováno i v letošním roce. Připravena je spolupráce se školkami a školami.
Intenzivně se pracuje na prodeji předplatného na sezónu 2021/22 (svozový systém autobusy).
V letních měsících 2021 uskuteční divadlo turné s vlastní dramatizací románu Osudy dobrého
vojáka Švejka (v Praze, Komárně, Sarajevu, v jednání je také představení v Budapešti). Na
divadelní sezónu 2021/2022 jsou naplánovány hry Postřižiny, Čtyři vraždy stačí drahoušku,
Poklekni před duší, Modrý pták a Tři bratři v nesnázích.
V následné diskuzi členů komise poděkovala Marie Kružíková divadlu za jeho aktivity, zejména
za udržení a zachování programů pro děti (Pohádkové neděle, čtení na schodech), navazování
kontaktů s obecními úřady (svozový systém předplatitelů z obcí), a vyjádřila obdiv za zpracování
zfilmovaných her. Diskutováno bylo snížení počtu her na předplatné (v současnosti 5 premiér).
Ondrej Remiáš k počtu her na předplatné uvedl, že se v současné době jedná o finanční
a umělecký kompromis. Vyjádřil se k pokračování programů pro děti a zmínil i možnost hlídání
dětí v době, kdy rodiče budou sledovat představení.
Jiří Pejcha vyzdvihnul herce, kteří odvádí velmi dobrou práci, ať živě či on-line. Ondrej Remiáš
uvedl, že napříč hereckým kolektivem je zájem o herce i pro natáčení v televizi.
Roman Fabeš poděkoval řediteli divadla i celému kolektivu za velký kus odvedeno práce. Jiří
Wiche se k poděkování připojil.
Ondrej Remiáš předal členům komise propagační materiály.
5. Informace o projektech administrovaných OKPPCR a příspěvkovými organizacemi
na úseku kultury a cestovního ruchu (OKPPCR)
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Ladislav Seidl odkázal na podkladový materiál, obsahující přehled projektů odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu a příspěvkových organizací.





Z přehledu projektů zmínil zejména tyto projekty: Hrad Roštejn – zpřístupnění nových
expozic (projekt v dubnu 2021 formálně ukončen, nastává pětiletá udržitelnost);
Projekty v přípravě pro IROP 2021-27, u nichž se předpokládá, že nositelem bude Kraj
Vysočina, resp. OKPPCR, jsou Společný depozitář v Pelhřimově a Edukační centrum v
Muzeu Vysočiny Jihlava;
Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic;
Muzeum Vysočiny Třebíč:
o Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ;
o Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské
Budějovice;
o I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma;
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Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Hrad Kámen (záměr vybudování nových expozic, obnova
fasády a drobné stavební úpravy hradu)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2021
Ministerstvem kultury;
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - podpora celoroční výstavní činnosti
Ministerstvem kultury pro rok 2021.

Ladislav Seidl předal členům komise letáčky „Současná sklářská tvorba“ (Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě prodlužuje výstavu do 15. 8. 2021) a „Historie za sklem“.
6. Diskuze, různé
Informace o činnosti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Tomáš Čihák doplnil informaci od Ladislava Seidla o projektech administrovaných
příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina o dva projekty Vysočina Tourism realizované
v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika. Jedná se o projekty Venkovské
památky a Digitalizace v cestovním ruchu. Také uvedl, že na marketingové aktivity nově
získávají podporu od agentury CzechTourism ve výši 120 tis. Kč.
Tomáš Čihák následně okomentoval propagační materiály, které přinesl členům komise –
jednalo se o doplnění informací poskytnutých na posledním jednání.
Členové komise měli následně možnost prohlédnout si prostory Horáckého divadla Jihlava.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 7. září 2021, od 15.00 hodin.
7. Závěr
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil zasedání.
Ing. Jiří Wiche
předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
Ing. Ladislav Seidl
tajemník Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 10. 6. 2021.
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