Zápis z jednání
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
č. 3/2019 konaného dne 10. června 2019
Přítomni:
1. Milan Stránský

7. Rostislav Novák

2. Marie Kružíková

8. Josef Dvořák

3. Regina Říhová

9. Jan Málek

4. Lucie Vichrová

10. Danuše Milotová

5. Jan Štefáček (místopředseda)

11. Monika Jordánová

6. Zdeněk Geist (předseda)

12. Ladislav Seidl (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Antonín Daněk

3. Jaromíra Hanáčková

2. Michaela Šinkorová

4. Michal Suchý

Hosté:
1. Tomáš Čihák (Vysočina Tourism)
2. Ondrej Remiáš (Horácké divadlo Jihlava)
3. Michal Skočovský (Horácké divadlo Jihlava)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení;
Schválení programu a zápisu;
Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR);
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Vysočina Tourism včetně vyhodnocení veletržních
prezentací, návrh plánu veletržních prezentací pro rok 2020 (Vysočina Tourism);
5. Vyhodnocení divadelní sezóny 2018-2019 v Horáckém divadle Jihlava a návrh
dramaturgického plánu na sezónu 2019-2020 (HDJ);
6. Návrh na navýšení rozpočtu kraje pro výkon regionálních funkcí knihoven (OKPPCR);
7. Informace o projektech administrovaných OKPPCR a příspěvkovými organizacemi na úseku
kultury a cestovního ruchu (OKPPCR);
8. Zhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin za rok 2018
(OKPPCR);
9. Diskuze, různé;
10. Závěr.
1. Zahájení
Zdeněk Geist, 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.
Zdeněk Geist představil a přivítal Tomáše Čiháka, ředitele příspěvkové organizace Vysočina
Tourism, Ondreje Remiáše, ředitele Horáckého divadla Jihlava a Michala Skočovského,
uměleckého šéfa Horáckého divadla.
2. Schválení programu a zápisu
Předseda přednesl návrh programu jednání, který byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 11 hlasy schválen.

3. Informace o bodech projednaných v radě kraje
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál. Podrobnější informace o projednaných
bodech jsou k dispozici zde: https://www.kr-vysocina.cz/2019/ds-304113/p1=99820.
Usnesení 11/03/2019/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o bodech projednaných v radě kraje.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Vysočina Tourism včetně vyhodnocení
veletržních prezentací, návrh plánu veletržních prezentací pro rok 2020
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Tomáš Čihák seznámil členy komise s činností příspěvkové organizace Vysočina Tourism za rok
2018, včetně vyhodnocení veletržních prezentací za r. 2019 a návrhem plánu veletržních
prezentací pro rok 2020. Výroční zpráva je k dispozici na webových stránkách organizace
a obsahuje informace také o Vysočina Convention Bureau a Vysočina Film Office (Filmová
kancelář Kraje Vysočina). Celý rok byl ve znamení oslav stého výroční založení ČSR – 100 let
příběhů na Vysočině. Došlo k rozšiřování turistické značky (turistického pointu), bylo vydáno 11
nových publikací. Vznikl zcela nový turistický portál www.vysocina.eu, vedle toho organizace
připravila i zcela nové webové stránky prezentující její činnost www.vysocinatourism.cz. Dále
upozornil na poslední ze tří nových webových stránek, a to www.vysocina-konference.cz, což jsou
webové stránky kanceláře Vysočina Convention Bureau s nabídkou konferenčních zařízení
a služeb. Organizace Vysočina Tourism obdržela certifikát v rámci kategorizace organizací
destinačního managementu, čímž se dostala na aktualizovanou mapu organizací, se kterými by
měl CzechTourism primárně spolupracovat - necertifikované organizace budou v propagačních
aktivitách postupně více a více upozaďovány.
Tomáš Čihák dále představil Krátkodobý plán činnosti příspěvkové organizace Kraje Vysočina na
rok 2019. V letošním roce rozvíjí Vysočina Tourism téma Vysočina filmová. Novinkou je také
Pivovarská stezka Vysočiny. V rámci projektu podpořeného z Fondu malých projektů programu
Interreg V-A Rakousko - Česká republika zajistí Vysočina Tourism v letošním roce mimo jiné
uspořádání dvou koncertů na festivalech vážné hudby na Vysočině a v Dolním Rakousku (Mahler
– Hudba tisíců, resp. Allegro Vivo). Na příští rok se plánuje zviditelnění sklářství na Vysočině.
Zdeněk Geist vyjádřil pochybnosti o vhodnosti výběru herce Josefa Dvořáka jakožto tváře filmové
Vysočiny, a to s ohledem na nevyvrácené veřejné informace o jeho postojích před Listopadem 89.
K vyhodnocení veletržních prezentací Tomáš Čihák uvedl, že Vysočina Tourism se letos účastnila
12 veletrhů. Podkladový materiál obsahuje mimo jiné informaci o finančním vyčíslení jednotlivých
účastí. Pro příští rok je v plánu účast na 9 veletrzích cestovního ruchu, ovšem za podmínky možné
spolupráce s agenturou CzechTourism.
Usnesení 12/03/2019/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o činnosti příspěvkové organizace Vysočina Tourism včetně vyhodnocení veletržních
prezentací a návrhu plánu veletržních prezentací pro rok 2020.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Vyhodnocení divadelní sezóny 2018-2019 v Horáckém divadle Jihlava a návrh
dramaturgického plánu na sezónu 2019-2020
Ondrej Remiáš pohovořil o vyhodnocení divadelní sezóny 2018/2019. Výroční zpráva za rok 2018
je k dispozici na internetových stránkách divadla. Horácké divadlo hospodařilo s rozpočtem 52 mil.
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Kč, rozpočet na konci roku byl vyrovnaný. Návštěvnost byla přes 60 tisíc diváků. 56 % bylo na
volný prodej, 40 % abonenti a 4 % diváci na zájezdech. V návaznosti na oslavy 100 let
Československa byly všechny uvedené tituly české nebo slovenské (Tisícročná včela, Svatý
Václav, Barber shop, Škola základ života, Šakalí léta, Žebrácká opera, Zahrádky). Plánované
premiéry: O pejskovi a kočičce a zpěvohra Dobrá rada drahá. Horácké divadlo má
zrekonstruovanou fasádu a nové nasvícení. Podařilo se najít nájemce divadelní kavárny v nových
prostorách, i divadelního klubu. Nově byla vybudována zkušebna. V průběhu celého roku
probíhaly ve zkušebně herecké, pohybové a taneční kurzy pro děti, které vyvrcholily společným
představením dětí pod vedením Tami Stronach, choreografky a herečky z New Yorku. 1x měsíčně
probíhají pohádkové neděle, pokračuje Čtení na schodech, představení pro školy a projekty pro
děti (např. Poprvé v divadle a nejenom v hledišti).
Michal Skočovský seznámil členy komise s budoucí divadelní sezónou (80. sezóna HDJ, podtitul
divadlo pod kůží), na kterou jsou plánovány tyto tituly: Obraz, Tak šel čas jihlavskou ulicí, Podivný
pár, Osudy dobrého vojáka Švejka, Heda Gablerová, Martinů – česká rapsodie Bohuslavova. Malá
scéna: Utrpení mladého Werthera, Neuvěřitelné dobrodružství Ústavy.
Marie Kružíková poděkovala za vydařenou sezónu. Kladně zhodnotila také nově zavedené besedy
s tvůrci o inscenaci, které by však dle jejího názoru měly probíhat později od uvedení premiéry
představení.
Závěrem Ondrej Remiáš pohovořil o personálních záležitostech v Horáckém divadle Jihlava.
Informoval o typech pracovních smluv v divadle a seznámil členy komise se složením hereckého
souboru pro sezónu 2019/2020. Interní herci - smlouva na úvazek (doba neurčitá, smlouva 1 až 5
let), stálí hosté - umělecká smlouva bez úvazku, dohoda o vytvoření díla (smlouva na jednotlivá
představení).
Zasedání opustila členka komise Regina Říhová.
Usnesení 13/03/2019/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o vyhodnocení divadelní sezóny 2018-2019 v Horáckém divadle Jihlava a návrh
dramaturgického plánu na sezónu 2019-2020.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Návrh na navýšení rozpočtu kraje pro výkon regionálních funkcí knihoven
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Ladislav Seidl uvedl, že podkladový materiál obsahuje informaci o historii financování
a personálním zajištění výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina a současně dvě varianty
řešení na navýšení finančního příspěvku. Členové komise se shodli na navýšení finančních
prostředků v takové výši, která umožní využít 25 % částky pro nákup knižního fondu.
Usnesení 14/03/2019/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje navýšit finanční prostředky pro rok 2020 na financování regionálních funkcí knihoven
v Kraji Vysočina, ideálně v takové výši, která umožní využít 25 % částky pro nákup knižního fondu,
což je v souladu s dokumentem Koncepce výkonu regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina
na léta 2016 – 2020.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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7. Informace o projektech administrovaných OKPPCR a příspěvkovými organizacemi
na úseku kultury a cestovního ruchu
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Zasedání opustila členka komise Lucie Vichrová.
Ladislav Seidl podkladový materiál, který je rozdělený dle jednotlivých příspěvkových organizací
okomentoval.
Projekt OKPPCR Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic – celkové výdaje 73 mil. Kč, z toho
maximální výše dotace 61,5 mil. Kč. 21. 6. 2019 bude zpřístupněna druhá polovina prohlídkových
tras. Stavební část projektu pokračuje úpravami nádvoří a opravou vnějšího pláště hradu.
Kompletní ukončení projektu nejpozději v únoru 2021.
Muzeum Vysočiny Jihlava – optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek – financováno
z IROPu, dotace ve výši téměř 31 mil. Kč.
Muzeum Vysočiny Třebíč – modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzea řemesel
v Moravských Budějovicích – financováno z IROPu, dotace ve výši 15,5 mil. Kč. Druhý projekt se
týká lidové kultury, součástí je oprava Šmeralova domu v Třebíči.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov – muzejní přeshraniční partnerství s Eggenburgem (Dolní
Rakousko).
Oblastní galerie Vysočiny – pro letošní rok se OGV podařilo od Ministerstva kultury ČR získat
dotaci ve výši 880 tis. Kč na podporu celoroční činnosti.
Horácké divadlo Jihlava – každoročně získává finanční prostředky na svoji činnost z Ministerstva
kultury ČR, z programu podpory profesionálních divadel. Pro letošní rok získali příslib dotace ve
výši 3,4 mil. Kč.
Usnesení 15/03/2019/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o projektech administrovaných OKPPCR a příspěvkovými organizacemi na úseku
kultury a cestovního ruchu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Zhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin za rok 2018
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Ladislav Seidl uvedl, že do ankety byl zapojen rekordní počet hlasujících, celkem bylo zasláno
9433 platných hlasů, z toho v kategorii Kulturní aktivita 4564 hlasů a v kategorii Péče o kulturní
dědictví 4869 hlasů. Také v letošním roce bylo uděleno Čestné uznání náměstkyně hejtmana pro
oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Jany Fischerové,
CSc., za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2018, a to za počin
Celková obnova Rezidence Veliš a její prezentace veřejnosti. Slavnostní vyhlášení ankety bylo
spojeno s počinem Skutek roku a proběhlo 3. 6. 2019 na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Členové komise následně hovořili o aktivitě Den medu, zda se skutečně jedná o kulturní aktivitu
a jestli by neměla být tato činnost oceněna spíše v jiné kategorii. Diskutovali také o počtu počinů
v každé kategorii, které vybírá odborná pracovní skupina, a o kterých následně hlasuje veřejnost současný počet 30 by členové komise nesnižovali.
Usnesení 16/03/2019/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o zhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin za rok 2018.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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9. Diskuze, různé
Marie Kružíková požádala o dřívější zasílání podkladových materiálů na zasedání komise, alespoň
s týdenním předstihem.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 16. září 2019, od 15.00 hodin, na Hradě
Roštejn.
10. Závěr
Zdeněk Geist, předseda Kkcrvv, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

Mgr. Zdeněk Geist
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: Dana Vrábelová dne 12. června 2019.
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