ZÁPIS 1/VI/2020
ze zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Zastupitelstva Libereckého kraje, ze dne 18. 1. 2021
Přítomni:

Ing. Petr Beitl, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Miloš Krčmář, Mgr. Josef Svoboda, Petr
Hozák, Jaroslav Kořínek, Lukáš Pohanka, Martin Brož, Lenka Urbánková, Jaroslava
Kašparová, Bronislav Kalvoda, Ondřej Víteček

Nepřítomni:

Mgr. Daniel David

Hosté:

PhDr. René Brož, Mgr. Bc. Martin Féna

Návrh programu zaslaný v pozvánce
1. Zahájení, určení ověřovatele zápisu a schválení programu zasedání
2. Kontrola plnění usnesení Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury
Zastupitelstva Libereckého kraje z jednání konaného dne 14. 12. 2020
3. Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci

obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2020
4. Převod movitého majetku na město Hrádek nad Nisou
5. Rozpočtová opatření

a) Rozpočtové opatření č. 411/20 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro
příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
b) Rozpočtové opatření č. 425/20 – úprava dílčích ukazatelů v rámci kapitoly 912 07
- Účelové příspěvky - příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku
Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci na akci „Dokončení 2.
etapy modernizace hlavní muzejní budovy“
c) Rozpočtové opatření č. 11/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 - navýšení kapitoly 912 07 – Účelové
příspěvky příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu
6. Představení resortu kultury
7. Aktuální informace z činnosti resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
8. Různé
9. Závěr
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1. Zahájení, určení ověřovatele zápisu a schválení programu zasedání
Jednání zahájil a řídil předseda Ing. Petr Beitl. Přivítal přítomné členy a konstatoval, že dle prezenční
listiny je výbor usnášeníschopný.
Průběh jednání:
Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové výboru v pozvánce. Byl
schválen program jednání. Ověřovatelem zápisu z jednání Výboru KPPCR byl zvolen
Jaroslav Kořínek, který s návrhem souhlasil.
usnesení č. 1/21/VKPPCR/01
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
schvaluj e
program 1 řádného zasedání konaného dne 18. 1. 2021
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

2. Kontrola plnění usnesení Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury
Zastupitelstva Libereckého kraje
Stanoviska, usnesení VKPPCR k jednotlivým projednávaným bodům ze dne 14. 12. 2020 byla
prezentována na zasedání zastupitelstva kraje 22. 12. 2020, s tím, že ke všem projednávaným bodům
výbor přijal doporučující usnesení. Členové VKPPCR vzali toto na vědomí.
3. Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy
nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2020
Záměr udílení ceny Památka roku … Libereckého kraje si klade za cíl upozornit občany na úspěšné
obnovy kulturních památek a poukázat na ojedinělé stavby v našem regionu, které si zaslouží
pozornost, například s ohledem na cestovní ruch a nové využití kulturních památek.

usnesení č. 1/21/VKPPCR/02
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí
s vyhlášením a podmínkami soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší realizaci
obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2020
a doporučuj e
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Diskuse: Petr Hozák vznesl dotaz, zda se neuvažuje nějak spojit vyhlašování Památky roku a Stavby
roku Libereckého kraje. Přihlašování do soutěže Stavba roku končí v termínu, kdy je ještě možnost se
přihlásit do soutěže Památka roku. Soutěž Památka roku je zaměřena jen na objekty, které jsou
kulturní památkou a jejichž obnova proběhla v předešlém roce, naopak soutěž Stavba roku, je
zaměřena na všechny stavby, které byly provedeny v předešlém roce. Tím, že se jedná o trošku jiné
zaměření soutěží, bude ponecháno i vyhlašování vítězů odděleně s tím, že u soutěže Památka roku
probíhá v rámci nějaké významné akce.
S diskuse vyplynulo, že není podmínečně nutná časová koordinace obou vyhlašovaných soutěží.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato
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4. Převod movitého majetku na město Hrádek nad Nisou
Orgánům kraje je předkládáno schválení převodu movitého majetku na město Hrádek nad Nisou, které
požádalo o převedení majetku – poválkový chodník a herní prvky dětského hřiště, které tvoří
odpočinkové místo v katastru obce. Odpočinkové místo bylo v roce 2013 vybudováno v rámci
projektu Hřebenovka, česko-saská část a nachází se v ulici Lidická v blízkosti hraničního přechodu do
Německa a jezera Kristýna. Město Hrádek nad Nisou požádalo o převedení tohoto majetku do majetku
obce, aby bylo možné hřiště a poválkový chodník zrekonstruovat. V současné době je především
poválkový chodník v kritickém stavu a herní prvky hřiště se stávají nebezpečné.
usnesení č. 1/21/VKPPCR/03
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí
s poskytnutím věcného daru městu Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou,
IČO: 00262854, v tomto rozsahu:
Odpočinkové místo
Hrádek nad Nisou

– Pořizovací cena Rok
(v Kč)
pořízení
495 153,90
2013

Poválkový chodník
Klouzačka,
dřevěné 1 000 512,82
prolézačky, stojany na kolo,
informační tabule
Celkem
1 495 666,72

2013

Identifikační kód
KULBH000HRTW
KULBH000HMOK

schvaluj e
darovací smlouvu číslo OLP/4190/2020, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a městem
Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854, zastoupeným Mgr.
Josefem Horinkou, starostou
a doporučuj e
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

5a. Rozpočtové opatření č. 411/20 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro
příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Rozpočtovým opatřením č. 411/20 dochází k navýšení příjmů rozpočtu kraje 2020 o částku 289.000
Kč z titulu přijatého finančního ohodnocení a účelových investičních dotací poskytnutých
Ministerstvem kultury ČR určených pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a
cestovného ruchu. Současně se navyšují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu o celkovou částku 289.000 Kč
usnesení č. 1/21/VKPPCR/04
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 411/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok
2020 o částku 289.000 Kč z titulu přijatého finančního ohodnocení a účelových investičních dotací
poskytnutých Ministerstvem kultury ČR určených pro příspěvkové organizace resortu kultury,
památkové péče a cestovného ruchu, a současně se navyšují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o celkovou částku 289.000 Kč a to na:
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a) Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, finanční ohodnocení související
s udělením ceny Gloria musaealis 2019, pod účelovým znakem 34025, ve výši 70.000 Kč
b) Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, akvizice díla Jozef Soukup: Ležící
žena, pod účelovým znakem 34502, ve výši 56.000 Kč
c) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, akvizice díla Zdeněk Lhotský: Mísa
malá, pod účelovým znakem 34502 ve výši 49.000 Kč
d) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, akvizice díla Martin Hlubuček:
soubor váz „Ampula“, pod účelovým znakem 34502 ve výši 23.000 Kč
e) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, akvizice díla Zdeněk Lhotský: Mísa
velká, pod účelovým znakem 34502 ve výši 91.000 Kč
a doporučuj e
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Diskuse: Pan Beitl se zeptal na to, jak je to s akvizicemi. Pan Brož vysvětlit, že v každé organizaci je
nákupní komise, která se skládá i z externích odborníků, např. akademická sféra. Pokud tedy komise
nákupní plán odsouhlasí, čeká se na možnost nákupu. Strategie je upravována podle toho co nabízí trh
a co daná organizace potřebuje.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

5b. Rozpočtové opatření č. 425/20 – úprava dílčích ukazatelů v rámci kapitoly 912 07 Účelové příspěvky - příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku Severočeskému
muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci na akci „Dokončení 2. etapy modernizace
hlavní muzejní budovy“
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, předložila ke schválení žádost o mimořádný
účelový příspěvek na akci „Dokončení 2. etapy modernizace hlavní muzejní budovy“ v celkové výši
925.000 Kč, a to v členění 255.000 Kč neinvestiční prostředky a 670.000 Kč investiční prostředky.
usnesení č. 1/21/VKPPCR/05
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace o poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku z kapitoly 912 07 Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu na realizaci akce „Dokončení 2. etapy modernizace hlavní muzejní budovy“
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 425/20, kterým se v kapitole 912 07 Účelové příspěvky - příspěvkové
organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu snižují dílčí ukazatele „Severočeské
muzeum v Liberci - Zajištění záchranného archeologického výzkumu Oldřichov (dohled)“ ve výši
145.000 Kč, „Severočeské muzeum v Liberci, Zajištění záchranného archeologického výzkumu
Oldřichov (výzkum“) ve výši 720.000 Kč, Severočeské muzeum v Liberci – Podlahové topení v hlavní
budově ve výši 60.000 Kč a současně se zavádí nový dílčí ukazatel „Severočeské muzeum v Liberci Dokončení 2. etapy modernizace hlavní budovy“ v celkové výši 925.000,- v členění 255.000 Kč
neinvestiční prostředky a 670.000,- investiční prostředky
a doporučuj e
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
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Diskuse: Pan Beitl se zeptal, zda byl dokončen archeologický výzkum v Oldřichově. Pan René Brož
informoval, že celý projekt byl rozdělen na dvě části nejdříve průzkum, při kterém nebylo zjištěno nic,
co by vyžadovalo výzkum, ten uskutečněný nebyl, a proto zůstala částka, která se poskytuje
Severočeskému muzeu.
Pan Beitl se zeptal, kolik takových projektů ještě v Severočeském muzeu je a je potřeba zaplatit. Pan
Féna upozornil, že původně byl projekt na 300 milionů, který byl zkrácen. Stále by potřeba
dofinancovat akce, které byly z původního projektu vyškrtnuty. Tzn., že je potřeba ještě opravit vnější
část muzea, park u muzea, zadní část objektu muzea, kanceláře pod střechou a podzemní depozitář.
Samozřejmě se dolaďují některé technické nedokonalosti (např. bezpečnostní brány, zvlhčovače
vzduchu apod.), které v rámci projektu vznikly, ale celé to nemá vliv na to, aby se muzeum otevřelo
veřejnosti.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

5c. Rozpočtové opatření č. 11/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 - navýšení kapitoly 912 07 – Účelové
příspěvky příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Předkládáme Radě Libereckého kraje ke schválení rozpočtové opatření č. 11/21, jehož předmětem je
převedení dosud nedočerpaných finančních prostředků minulého rozpočtového období, tj. roku 2020
do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021. Jedná se o navýšení výdajů kapitoly 912 07 – Účelové
příspěvky příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o celkovou
částku 5.300.742 Kč. Jedná se o níže uvedené akce, které byly schváleny k financování rozpočtem
roku 2020, ale část finančních prostředků nebyla v roce 2020 čerpána.
usnesení č. 1/21/VKPPCR/06
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 11/21 kterým se
1) navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 5.300.742 Kč,
2) navyšují výdaje v kapitole 912 07 – účelové příspěvky příspěvkové organizace odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, o celkovou částku 5.300.742 Kč, převodem již
schválených akcí z roku 2020 do rozpočtu roku 2021, v tom
a) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11, 460 01 Liberec
1 - „Projektová dokumentace Harrachov Harcuba“ ve výši 250.000 Kč,
b) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí Osvobození
297/1, 470 01 Česká Lípa, - „Červený dům III. etapa“ ve výši 775.000 Kč,
c) Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec - „Databáze regionálních osobností“ ve výši
200.000 Kč,
d) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11, 460 01 Liberec
1 – „Slavnostní otevření muzea“ ve výši 250.000 Kč,
e) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí Osvobození
297/1, 470 01 „Česká Lípa - Zabezpečení objektů PO – Nové připojení objektu na Policii
ČR“ ve výši 175.000 Kč,
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f) Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 –
„Akvizice“ ve výši 750.000 Kč,
g) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí Osvobození
297/1, 470 01 Česká Lípa - „Akvizice Nákup sbírkových předmětů do sbírky VMG“ ve
výši 150.000 Kč,
h) Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 –
„Obnova výstavních panelů“ ve výši 705.742 Kč,
i) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí Osvobození
297/1, 470 01 Česká Lípa - „Nová elektroinstalace a vzduchotechnika pro stálou expozici
"Těžba uranu na Českolipsku"“ ve výši 265.000 Kč,
j) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí Osvobození
297/1, 470 01 Česká Lípa - „Nákup digestoře pro konzervátorské dílny“ ve výši 120.000
Kč,
k) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, náměstí Osvobození
297/1, 470 01 Česká Lípa – „Reliéfní model mapy“ ve výši 125.000 Kč,
l) Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 „Klimatizace půda-studie-projekt“ – ve výši 250.000 Kč,
m) Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec - „Nákup venkovních panelů“ ve výši 180.000 Kč,
n) Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec - „Nákup e-knih a databází“ ve výši 100.000 Kč,
o) Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec - „Nahrávací a prezenční technika“ ve výši 80.000
Kč
p) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11, 460 01 Liberec
1 – „Dokončení 2. etapy modernizace hlavní budovy“ ve výši 925.000 Kč
a doporučuj e
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

6. Představení resortu kultury
Pan Féna představil oddělení kultury, které se stará o 5 příspěvkových organizací odboru a dále pak
zajišťuje koordinační, metodické a kontrolní činnosti k těmto pěti zřizovaným příspěvkovým
organizacím kraje. Oddělení spolupracuje na rozvojových dokumentech kraje (v r. 2020 dokončena
„Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+“ a oborová „Koncepce rozvoje kulturních příspěvkových
organizací Libereckého kraje na léta 2021–2027“). Dále pak administruje dotace v rámci dotačního
programu resortu (7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji) a vybraným akcím a aktivitám resortu
(systém postupových přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit, a další významné kulturní
aktivity), zajišťuje a administruje finanční prostředky na výkon regionálních funkcí knihoven. Díky
této dotaci se daří eliminovat rozdíly v poskytování knihovnických, informačních a kulturně
vzdělávacích služeb knihovnami v obcích (vykonávají 3 pověřené knihovny: v Semilech, České Lípě,
Jablonci n. N.). Zajišťuje a administruje dotace na činnost Divadla F. X. Šaldy v Liberci a Naivního
divadla v Liberci a podílí se na realizaci akce „Muzejní noc pod Ještědem“ ve spolupráci zejména s
Oblastní galerií, Severočeským muzeem a dalšími kulturními institucemi v Liberci, Vratislavicích a
Jablonci nad Nisou.
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Společně se Severočeským muzeem v Liberci a Ještědskou pobočkou České archivní společnosti
realizuje soutěž „O nejlepší kroniku Libereckého kraje“ (1 x za 2 roky – další ročník bude v r. 2021).
Ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou realizuje soutěž „O nejlepší knihovnu Libereckého
kraje (1x za 2 roky – další ročník se koná v r. 2022). Připravuje a organizuje jednání pěti komisí rady
kraje při PO.
Pokud jde o příspěvkové organizace odboru, tak mezi nejaktuálnější projekty patří:
„Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa“, „Modernizace hlavní budovy
Severočeského muzea v Liberci - 3. etapa“, "Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v
Liberci“, „Záchrana pokladů Severočeského muzea v Liberci“. Projekt Muzea Českého ráje v Turnově
„Rekonstrukce objektu domu čp. 72 Skálova ulice Turnov“, „Brána do světa sbírek“ a „Restaurování
historických artefaktů kulturního dědictví muzea Českého ráje v Turnově, digitalizace a posílení
ochrany“. U Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě je to pak projekt „Snížení energetické
náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“, pokračování obnovy tzv. „Červeného
domu“ a „Úprava prostoru zahrady archeologického muzea Českolipska – Šatlava“. Dokončuje se
projekt Krajské vědecké knihovny v Liberci "Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění
knihovního fondu a jeho prezentace“. Strategickým projektem na další roky je stavba Centrálního
depozitáře v Českém Dubu. Nyní se připravuje veřejná zakázka na zpracovatele projektové
dokumentace a BIM (informační model budovy).
7. Aktuální informace z činnosti resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
Pan René Brož seznámil členy výboru s novinkami za období posledního měsíce
- Dne 17. prosince 2020 bylo řemeslo výroby perličkových ozdob zapsáno na Reprezentativní
seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
- Depozitář v Českém Dubu je ve fázi přípravy studie, bude vyhlášeno výběrové řízení na
projektanta s tím, že celá studie bude v systému BIM, které umožňuje připravit celý projekt ve
formátu 3D. S tím, že pro velké projekty, jako je tento, bude vyžadováno zpracování studie
v BIM, proto s tím chce Liberecký kraj začít právě na tomto projektu. Na otázku pana Martina
Brože, zda v takovém případě nebude nabídek od projektantů málo, pan Krčmář odpověděl, že
by se toho neobával s tím, že u velkých projektů není nikdy velké množství nabídek.
- Jednou z činností odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu je i pohřebnictví, které
v aktuální situaci na sebe převzalo nelehký úkol a to zajistit převozy covid mrtvých
z krematorií, které nemají kapacitu do Liberce.
- Termín otevření Severočeského muzea byl zvolen 28. prosinec online, kdy na stránkách
Severočeského muzea je možné shlédnout video, které muzeem provází
- Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu připravil materiál na požadavek na 31
milionů ze zlepšeného hospodářského výsledku, kde by se mělo rozdělovat 300 milionů.
- Odbor také bude muset řešit dodávku tepla pro Oblastní galerii lázně, kde původní přívod byl
přes bazén. Jelikož v rámci rekonstrukce bazénu, dojde ke změně a tím i odpojení galerie od
přívodu energií. Proto se bude hledat nový dodavatel a technické řešení napojení galerie.
- Od roku 2022 by mělo dojít k výměně organizací mezi Statutárním městem Liberec a
Libereckým krajem s tím, že Liberecký kraj by měl získat od města zoologickou a botanickou
zahradu v Liberci.
8. Různé
Pan Svoboda se zeptal, zda jsou nějaké informace o tom, zda budou nebo nebudou a v jaké rozsahu
veletrhy cestovního ruchu?
Na základě informací od Jakuba Šepse, vedoucího oddělení cestovního ruchu by se Liberecký kraj měl
zúčastnit v první polovině letošního roku těchto veletrhů.
Holiday World Praha + For
Caravan

9. - 11. duben 2021

https://holidayworld.cz/
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Veletrh Regiony ČR v Lysé
nad Labem

8. - 11. duben 2021

https://www.vll.cz/

Anifilm

4. - 9. května 2021

http://www.anifilm.cz/cs/aktuality/

Ferienmesse Vídeň

7. - 9. květen 2021

https://www.ferien-messe.at/

MTT Wroclaw

7. - 9. května 2021

www.mttwroclaw.pl

EuroregionTour Jablonec nad
Nisou

květen 2021

www.euroregiontour.cz

Majáles

květen 2021

https://majalesliberec.cz/

Valdštejnské slavnosti ve
Frýdlantu

14. - 16. květen 2021 https://www.valdstejnske-slavnosti.cz/

DIXIEFest v Drážďanech

16. - 23. květen 2021

https://www.dixielandfestivaldresden.com/

Fresh Festival

29. - 30. květen 2021

http://festival.fresh.iprima.cz/

Všechny uvedené akce se oficiálně konají. Ale bohužel minimálně do konce dubna (a pravděpodobně
ještě dále) se žádné vnitřní akce konat nebudou! Tudíž buď budou přeloženy, nebo zrušeny.
Z hlavních tuzemských je Holiday World spojen s veletrhem For Caravan a přetermínovnán na 9. –
11. dubna. Brněnský Go a Regiontour se uskuteční od 4. do 7. listopadu. U „Euroregionu“ se řeší
s novou organizací Kultura Jablonec přesun na květnový termín.

9. Závěr
Předseda Výboru poděkoval členům za účast a ukončil jednání.
V Liberci dne 20. 1. 2021

Schválil: ________________________________
Ing. Petr Beitl
předseda Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje

Zápis ověřil: ________________________________
Jaroslav Kořínek
člen Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje

Zapsala: Ivana Maršálková
tajemníce Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
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