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Zápis ze společného jednání Kulturní komise a Komise cestovního ruchu konaného  
dne 22.3.2017 ve velké zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16 do 18 hodin. 

 
 

Upozornění: 
Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy komise kulturní 
a komise cestovního ruchu, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace 
z jednání by neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 

 

 

Přítomni: Kulturní komise - Lenka Sosnovcová (předsedkyně), Jana Jedličková, Jana Dumková, Lucie Beranová, 
Dagmar Karásková, Martina Bachová, Ondřej Šindelář (tajemník);  

Komise pro cestovní ruch - Dana Lamačová (předsedkyně), Tereza Šímová, Hana Otáhalová, Vít 
Ditrich, Pavel Paclt, Lucie Podařilová (host)  

 

Omluveni: Kulturní komise - Ondřej Lochman, Zuzana Morkusová, Daniela Sedláková, Lenka Procházková, Helga 
Archmanová, Radovan Chmel, Soňa Švábová, Hana Skramuská, Jiří Senohrábek;  

Komise pro cestovní ruch - Iveta Dandová, Lenka Somolová, Soňa Švábová, Petr Beran, Jiří 
Senohrábek, Karel Hluchý, Martina Kulíková 

 

 

PROGRAM:  
1. Úvod, schválení programu 
2. Informace o plánovaných kulturních aktivitách a aktivitách v cestovním ruchu 
3. Různé 
4. Nová členka Komise pro cestovní ruch 

 
1. Úvod 
 
Předsedkyně komisí přivítaly přítomné členky a členy komisí, představily program a navrhly hledat synergii mezi 
oběma komisemi.  Komise se dohodly, že 2x do roka budou jednat společně (příště 12.9. v 16:30 ve velké 
zasedačce) a 2x individuálně (Komise kulturní si naplánovala příští schůzku na úterý 6.6. od 16:30 ve vinárně v 
Klubu).  
  
 
2. Informace o plánovaných kulturních aktivitách a aktivitách v cestovním ruchu  

 

• D. Lamačová hovořila o spolupráci s partnerskými městy – letos proběhne oslava 20. výročí partnerství 
s Erzhausenem – zástupci města a dalších organizací + sbor Zvonků pojedou do Erzhausenu o 
Velikonocích, návštěva z Erzhausenu přijede v říjnu – pěvecký sbor 

• D . Lamačová představila možnost akce k otevírání turistické sezóny (květen/červen) – letos by jím v malém 
mohl být Restaurant Day; komise probíraly nápady jak rozšířit akci příští rok, padaly nápady na víkend na 
zámku, lodičky, cyklistickou jízdu (spojení s chystanou výstavou v muzeu) 

• L. Podařilová představila červnový Restaurant Day (24. 6.) – nápad vznikl na základě podnětu z města k 
využití pláže, proběhne  schůzka Spolku Meza s městem, nebude tam elektrika/jen z generátoru;  

• M. Bachová upozornila na akci, která proběhne 30. 4. – stavění májky (Parlament mládeže spolu s 
Baráčníky), na to navazuje Pálení čarodějnic (Hasiči) 

• J. Dumková představila akce muzea - výstava fotografií ze 70. a 80. let bude až na podzim (v muzeu končí 
V. Holas), 26. 5. muzejní noc, v květnu program pro školy (významné osobnosti MH), červen – výstava 
hraček (soukromá sbírka), adventní výstava, beseda k výročí narození a úmrtí významné osobnosti MH 
Josef Düricha (politik, účastník zahraničního odboje za 1. sv. války, spisovatel), zúčastní se mimo jiné 
senátor Jermář, výročí 100 let od vydání knihy historika Josefa Vítězslava Šimáka (Dějinné paměti okresu 
mnichovohradišťského) - na podzim beseda s autorkou monografie o Šimákovi Hanou Kábovou 

• J. Jedličková shrnula akce knihovny  – tradiční akce, zvažuje se jak otevřít dvorek (chodí tam málo čtenářů). 
Komise diskutovaly, jak jej zatraktivnit a zpropagovat  

• T. Šímová shrnula program akcí na zámku – podrobně zde: https://www.mnichovo-hradiste.cz/cs/kultura 

• T. Šímová představila akce Klubu - dny Japonské kultury (3 večery - divadlo, koncert na flétnu, skládání 
origami), jaro hereckých osobností (zatím se prodává jako balíček, bude i jednotlivě), akce k ukončení 
školní sezóny, generálka výročí republiky? (info má F. Procházka), letní kino asi nebude 

https://www.mnichovo-hradiste.cz/cs/kultura
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• L. Sosnovcová shrnula přípravy Sousedské slavnosti (letos připadá na 16. 9.) – proběhla schůzka Žijeme 
pro Hradiště, Klubu a zástupců města s rozdělením rolí 

• L. Sosnovcová představila akci, která proběhne 9. 4. „Vítání jara“ - pořádá farnost a Žijeme pro Hradiště na 
farské zahradě – spojení s Velikonocemi a vítáním jara, představení projektu na zvelebení Kostelního návrší 
(grant od Nadace Via) 

• L. Podařilová upozornila na akci otevírání komunitní zahrady (druhá polovina dubna)  
 

3. Různé 
 

• D. Lamačová shrnula aktuální informace z turistického ruchu - v v Kalendáři kulturních, sportovních a 
společenských TOP akcí 2017 je velmi málo akcí z MH, je to škoda; komise diskutovala o tom, jaké akce by 
bylo vhodné zahrnout 

o probíhají úpravy lesoparku (od schodů mezi Vrchlického návrším a ulicí Na Hradčanech až po 
sáňkařskou dráhu), úprava cest a mobiliáře (z dotace) 

o naučná stezka – schůzka Martiny Kulíkové s architektem města, snaha o sjednocení panelů 
o Švermova hrobka – potřeba rekonstrukce, poté může být jednou z turistických atraktivit, např. 

návštěvy hrobky 
o připravuje se datový sklad fotek 
o aktualizuje se modrá brožura o MH  

• T. Šímová shrnula co se děje v Informačním centru – připravují se nové turistické materiály, např. malé 
letáčky (bitva 1866, Valečov, Zásadka, Káčov, Švermova hrobka, Kostelní návrší) – budou během června; 
komise diskutovala o brožurce  MH na kole/MH pěšky - byly dobré ale jsou zastaralé 

o řeší se akreditace IC – podají si žádost 
o nově prodej letů balónem 

• O. Šindelář mluvil o nákupu venkovního vybavení – v rozpočtu města je 100 tis. Kč (20 ks pivních setů – 
lavice a stoly, 2-4 nůžkové stany, grily a koše na oheň), nákup vybavení bude O. Šindelář konzultovat s L. 
Podařilovou a J. Dumkovou. + spolky; L. Podařilová nabízí 2 jednoduché party stany k zapůjčení 

• T. Šímová prosí členy komisí, aby jí informovali o chystaných akcích; J. Dumková připomněla potřebu 
archivovat tištěné pozvánky/plakáty v muzeu (stačí nechat plakát na „Ičku“) 

• J. Dumková – doporučila dotisknout původní plakát O. Ženíška pro KČT městu (tiskl již dříve 
Duopress/Procházka – technicky by neměl být problém); komise návrh podpořily doporučením č. 1 (viz níže) 

• J. Dumková – informovala o Paříkově betlému – betlém, který nechal vyrobit kronikář Pařík ve 40. letech 19. 
století, vyřezával pan Liška z Třeště, původní záměr – měl být mechanický (brány, mlýny, koza); nyní  je v 
soukromém vlastnictví pana Cajze, nově restaurovaný, nabídka zapůjčení dlouhodobě městu – musí být 
vhodné podmínky pro vystavení (vlhkost, světlo, teplota …), komise se shodla, že lepší místo než muzeum 
v MH není, rizikem je že betlém skončí v Třešti, prioritně by měl být umístěn v muzeu, potom případně 
hledat náhradní prostor (výzva členům: hledat alternativní prostory); V Ditrich upozornil na možnost 
speciálních fólií apod.; komise přijala k bodu doporučení č. 2 (viz níže) 

• J. Dumková - vyjádřila svůj názor na akci Mikulášská nadílka, byla to příliš komerční, hlasitá akce ne zcela 
vhodná pro mikulášský svátek, následovala diskuze komise – stejný problém je s Rozsvícením vánočního 
stromku (prodávané blikačky a lampionek na plakátu); komise přijala k bodu doporučení č. 3 (viz níže) 

• J. Dumková – hovořila o projektu Stoleprsteine - Kameny zmizelých, který připomíná domy obětí nacismu a 
holokaustu; J. Dumková je v kontaktu s Jakubem Altmanem, který se zabývá historií židovského 
obyvatelstva v Mnichově Hradišti a je ochoten s přípravou projektu pomoct (za úplatu) – město by s ním 
mohlo navázat spolupráci, komise přijala k bodu doporučení č. 2 (viz níže) 

• M. Bachová – vznesla podnět, zda je možnost upravit pietně židovský hřbitov v rámci rekonstrukce 
lesoparku (některé náhrobní kameny jsou na místě, některé v řece, i v základech domů …), v současné 
chvíli dochází k rekonstrukci pouze východní části; J. Dumková bude věc konzultovat s Blankou Rozkošnou 
z Židovské obce (pozemek je v majetku Židovské obce) a s Filipem Krásným z MB muzea 

• L. Beranová – navrhla pořídit interaktivní panel s mapou před Informační centru; proběhla diskuze členů 
komisí – otázka konkrétní podoby, financování, souladu s památkovou zónou, souladu s plánovanou 
rekonstrukcí 

• O. Šindelář – představil plánované zpřístupnění cest v krajině (okolo Přestavlckého areálu ZD, V Dolcích – 
od krmelce do Hoškovic, od zámku do Hoškovic, z Podolí a z Kruhů k soše Sv. Vojtěcha); probíhá jednání 
se ZD Březina, v ideálním případě  budou cesty přístupné od září 2017 

• T. Šímová – vznesla dotaz na stav příprav naučné stezky s ohledem na možnost propagace v brožurách, 
členové komisí podali informace o stavu příprav, podobě panelů apod., prozatím se realizace nepřiblížila 

• J. Dumková – představila plán na osazení domů pamětními deskami významných rodáků, vznesla dotaz, 
zda by k tomu mohla vzniknout mapka/brožurka 

http://www.cesky-raj.info/cs/region-cesky-raj/propagacni-materialy-regionu/kalendar-kulturnich-sportovnich-a-spolecenskych-top-akci-2017.html
http://www.cesky-raj.info/cs/region-cesky-raj/propagacni-materialy-regionu/kalendar-kulturnich-sportovnich-a-spolecenskych-top-akci-2017.html
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• P. Paclt – měl připomínku k farmářským trhům, nejsou tam vždy vhodné věci (např. prasečí ouška  
v horkých dnech), je potřeba domluvit se s provozovateli na omezení nevhodných produktů 

 
4. Nová členka Komise pro cestovní ruch 
  
Novou členkou Komise pro cestovní ruch se na základě oslovení D. Lamačovou rozhodla stát Lucie Podařilová. 
 
 
Doporučení přítomných členů komisí: 
 
č. 1 Přítomní členové komisí CR a kulturní doporučují vydat plakát A2 (případně i menší formát nebo pohlednice) O. 
Ženíška  pro potřeby reprezentace města 
 
č. 2 Přítomní členové komisí CR a kulturní doporučují muzeu pokračovat v jednání o vystavení Paříkova betlému 
v městském muzeu a městu doporučuje podpořit finančně zakoupení speciální vitríny 
 
č. 3 Přítomní členové komisí CR a kulturní doporučují podpořit tradičnější charakter, omezit hlučnost a komerční 
charakter a rozšířit prostor při akcích Mikulášská nadílka a Rozsvěcení vánočního stromku 
 
č. 4 Přítomní členové komisí CR a kulturní doporučují navázat spolupráci s panem Altmanem ohledně zpracování 
kamenů zmizelých 
 
 
 
 

Zapsal: Ondřej Šindelář 
Rozesláno: 30. 3. 2017   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise pro cestovní ruch, Kulturní komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 
 
 


