
Komise pro kulturu a cestovní ruch informuje 

Naše město patří k těm menším, ale vyznačuje se díky činnosti spolků a zájmových organizací 
bohatým a pestrým kulturním životem. Jako turistické středisko pak má Telč nejen celostátní, ale i 
mezinárodní význam. Kultura a cestovní ruch se velmi blízce prolínají, ale v určitých ohledech jsou to 
oblasti i dost odlišné. Pro vedení města je důležité věnovat oběma oblastem dostatečnou pozornost 
v souladu se strategickým plánem rozvoje města.  

V lednu 2019 byla jmenována jako poradní orgán městské rady nová desetičlenná Komise pro kulturu 
a cestovní ruch. Rádi bychom čtenáře TL průběžně informovali o hlavních tématech, kterými se 
komise zabývala na svých jednáních a kterým se plánuje věnovat. 

Předsedkyní byla jmenována Eva Janoušková. Místopředsedkyní byla zvolenaMilena Kopečná. Členy 
komise jsou dále Jana Křížková, Renáta Křížková, Lucie Norková, Jana Paulusová, Jana Prokopová, 
Luděk Rux, Jarmila Šmikmátorová, a Aleš Wimmer. Tajemnicí komise je Věra Peichlová. 

Od počátku roku 2019 komise zasedala dvakrát: 25. února a 29. dubna. Jedním z hlavních bodů 
únorového jednání komise byla příprava návrhu radě města na rozdělení finančních prostředků 
kulturním organizacím. Věra Peichlová seznámila přítomné s kulturním a sportovním kalendářem akcí 
na rok 2019. Host Petr Píša komisi představil předběžný návrh programu Historických slavností 
Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna. Slavnosti se budou konat v srpnu 2019 u příležitosti 920 
let od vzniku města Telče.  
Dubnové zasedání komise bylo věnováno námětům rady města pro činnost komise. Za účasti 
vedoucího Odboru rozvoje a územního plánování Vladimíra Švece přítomní diskutovali o plánovaném 
využití budovy Domova pro seniory Telč ve Špitální ulici v rámci nově připravovaného projektu do 
Programu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko - Česká republika. Dalším tématem diskuse 
bylo efektivnější ekonomické využití návštěvnosti proudící městem. Zde se komise zaměřila mimo 
jiné na problém skupin asijských turistů, kteří do města přijíždějí na velmi krátkou dobu a nepřinášejí 
městu ekonomický efekt. Komise se věnovala také kvalitě propagačních letáků a doporučila revizi 
cizojazyčných textů. Diskutována byla potřeba více koordinovat termíny pořádání kulturních akcí a 
zamezit souběhu podobných akcí v jednom termínu. Na druhou stranu, pokud se ve městě koná 
atraktivní kulturní akce, bylo by vhodné ji cíleně ve stejném termínu doplnit dalšími aktivitami tak, 
aby se návštěvníci zdrželi ve městě déle a pokud možno přenocovali. Zde je potřeba získat 
od pořadatelů termíny plánovaných akcí s dostatečným předstihem. Další zasedání komise je 
plánováno na konec června. Uvítáme, pokud se na nás budou občané obracet s podněty, které se 
týkají kultury a cestovního ruchu ve městě.  
 

Eva Janoušková, předsedkyně komise 
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