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Z á p i s 

 
z 19. jednání Výboru pro kulturu a památkovou pé či Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 15. 1. 2019 od 14:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni:  MUDr. Zdeněk Fink, Josef Dvořák, Ing. arch. Jan Falta, PaedDr. Josef Lukášek, 

Miroslav Kodydek, Vít Kotrbáček, Ing. Anna Maclová, Mgr. Jaroslava Vydarená, 
Pavel Marek, Ladislav Bílek, Ivan Doležal, Bc. Miroslav Matějka, DiS., Ing. Martin 
Soukup, Jana Šandová, DiS. 

  
 
 
Omluveni:  František Kinský  
 
Hosté: Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Ivana Kudrnáčová, Prof. PhDr. Stanislav 

Bohadlo, CSc., Ing. Miroslav Mejstřík, Bc., Dis.,, Bc. Martina Erbsová 
 

Program jednání: 

 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
  3.  Projektový záměr „Cestou k barokní galerii loutek KUKS. SOCHA LOUTKOU“ –  

Prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. 
  4.  Složení hodnotící komise – dotační programy v oblasti kultury a památkové péče – 

Ing. Miroslav Mejstřík, Bc., DiS. 
  5.  Návrh na změnu názvu příspěvkové organizace Impuls Hradec Králové, centrum 

podpory uměleckých aktivit na Umělecké centrum Královéhradeckého kraje – Bc. 
Martina Erbsová, ředitelka 

  6.  Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje za rok 2018 

  7.  Různé 
  8. Závěr 
  

 
 
K bodu 1 
Zahájení  
 
Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje MUDr. Zdeněk Fink. Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které byly 
všem členům výboru zaslány před zasedáním. 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení host ů a volba ov ěřovatele zápisu  
 
Program 19. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči byl jednomyslně schválen. 
Schváleni byli i přítomní hosté jednání. Ověřovatelem zápisu byl zvolen PaedDr. Josef Lukášek. 
 
  
USNESENÍ 19/94/2019/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
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I. s c h v a l u j e  
 1. program 19. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 

 2. hosty na 19. jednání 
 

II.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu PaedDr. Josefa Lukáška. 

 
Hlasování:  
         Pro  14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 
K bodu 3 
Projektový zám ěr „Cestou k barokní galerii loutek KUKS. SOCHA LOUT KOU“ –            
Prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. 
 
Prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. prezentoval členům výboru projektový záměr Cestou 
k barokní galerii loutek KUKS. SOCHA LOUTKOU“. Cílem projektu je vytvoření loutek 
inspirovaných Braunovými sochami v Kuksu a zajistit jejich důstojnou prezentaci. Obsahem 
projektu je, kromě vytvoření loutek, pořízení multifunkčního divadelního vozu s barokními 
mechanismy, přístavba a stavební úpravy na prostory pro prezentaci loutek a jejich uskladnění 
čp. 51 (zaps. KP), vytvoření filmu o vzniku loutek a příprava divadelních představení. Projekt by 
měl být realizován v průběhu roku 2019. Zdroje financování jsou dotace MMR – Národní 
program podpory cestovního ruchu, dotace KHK. Přínosem projektu je podpořit vysokou 
návštěvnost Kuksu dalším inovativním produktem na lázeňském břehu a zvýšit zájem o loutky a 
loutkářství (UNESCO). Žadatelem o dotaci je Theatrum Kuks, z.s., odborným garantem Mgr. 
Lenka Jaklová. Partnerem projektu je Divadelní společnost Geisslers Hofcomoediantem, Praha 
a Revitalizace Kuks, o.p.s., která má zajistit propagaci projektu. Projekt byl předložen 
k projednání na základě závazku KHK v souvislosti se zápisem Východočeského loutkářství na 
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR (ze dne 7.12.2012). Do Unesco bylo 
Loutkářství na Slovensku a v Česku zapsáno dne 1. 12. 2016. V diskuzi bylo také zmíněno 
stanovisko odboru kultury a památkové péče – projektové aktivity konající se na Kuksu, příp. 
aktivity cílící na turistiku (vznik filmu) mají jednoznačný dopad do oblasti podpory cestovního 
ruchu. Další projektové aktivity (divadelní vůz, příprava divadelního představení) už se ale 
odehrávají na poli zachování loutkářského dědictví. A zde vnímáme podporu jednoho subjektu 
jako diskriminující pro ostatní loutkářské subjekty. Pan Matějka vyjádřil názor, že je nutno 
podporovat takovéto kvalitní akce, bohužel jsou více podporovány masové akce, ne akce na 
umělecké úrovni, vysoce hodnotné. Navrhl přesunout finanční prostředky z o.p.s. Revitalizace 
Kuks na tyto kvalitní autentické projekty. PaedDr. Josef Lukášek navrhl, že by se mohl 
uskutečnit výjezdní výbor na Kuksu v souvislosti s aktivitami pana profesora a Theatrum Kuks, 
z.s. Náměstkyně Mgr. Berdychová zmínila, že bude dalším záměrem vypsat dotační program 
na podporu takovýchto aktivit spojených se zachování tradiční lidové kultury. 
 
Výbor doporučil Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na 
individuální účel ve výši max. 1 200 000 Kč (při zachování 50% podílu rozpočtu jednotlivých 
aktivit) na aktivity projektu dle předloženého projektového záměru a v souladu s předloženým 
závazkem kraje z roku 2013.  
 
USNESENÍ 19/95/2019/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
  
I. projednal  

žádost Theatrum Kuks, z. s  o poskytnutí individuální dotace ve výši 1 200 000 Kč na 
projektové aktivity záměru „Cestou k barokní galerii loutek KUKS. SOCHA 
LOUTKOU“  
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II. 

 
doporu čuje 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální účel 
ve výši max. 1 200 000 Kč (při zachování 50% podílu rozpočtu jednotlivých aktivit) na 
aktivity projektu dle předloženého projektového záměru a v souladu s předloženým 
závazkem kraje z roku 2013.  

 
 
Hlasování:  
         Pro   14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 
K bodu 4 
Složení hodnotící komise – dota ční programy v oblasti kultury a památkové pé če – Ing. 
Miroslav Mejst řík, DiS., Bc. 
 
USNESENÍ 19/96/2019/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 
1. složení hodnotící komise – dotační program Podpora kulturních aktivit a 

Podpora činnosti muzeí a galerií: 
PaedDr. Josef Lukášek, Ivan Doležal, Mgr. Jaroslava Vydarená, Miroslav 
Kodydek, Ladislav Bílek 
Termín: 27.3.2019 od 8 hod. 

2. složení hodnotící komise – dotační program Obnova památkového fondu: 
MUDr. Zdeněk Fink, Ing. Arch. Jan Falta, Vít Kotrbáček, Jana Šandová, DiS. 
Termín: 26.3. 2019 od 8 hod. 

 
Hlasování:  
         Pro   14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 
 
K bodu 5 
Návrh na zm ěnu názvu p říspěvkové organizace Impuls Hradec Králové, centrum pod pory 
uměleckých aktivit na Um ělecké centrum Královéhradeckého kraje – Bc. Martina  
Erbsová, ředitelka 
 
Bc. Martina Erbsová, ředitelka příspěvkové organizace Impuls Hradec Králové, centrum 
podpory uměleckých aktivit informovala přítomné členy o žádosti na přejmenování organizace 
na Umělecké a kulturní centrum Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace. Slovo 
„kulturní“ bylo do žádosti doplněno po předchozí konzultaci s externími odborníky v oboru. 
Ředitelka Bc. Martina Erbsová seznámila přítomné s problematikou současného názvu. 
Záměnu s komerční rozhlasovou stanicí se nepodařilo zvrátit za téměř 30 let novodobého 
působení instituce. I lidé dnes činní v kultuře se domnívají, že se jedná o regionální pobočku 
rozhlasové stanice. Současný název je, dle vyjádření ředitelky, dlouhý a těžko 
zapamatovatelný. Dále Hradec Králové v názvu odkazuje pouze k městu, neodráží aktivity, 
které jsou realizovány po celém území Královéhradeckého kraje. Novým názvem chtějí docílit 
důstojného označení této instituce a lze si tak lépe představit, že podporují umělce v různé fázi 
jejich tvorby, a jsou otevření všem druhům umění. V diskusi Ing. Maclová vyjádřila názor, že 
z názvu vypadává, že se jedná o organizaci sloužící k podpoře amatérského umění a kreativní 
tvorby, vypadává označení cílové skupiny, podpora široké veřejnosti. Martina Erbsová 
argumentovala, že v současné činnosti organizace jsou již stírány rozdíly mezi podporou 
profesionálního a neprofesionálního umění. Pan Matějka konstatoval, že název má být 
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nezaměnitelný. Ředitelka Bc. Erbsová zmínila, že průzkum názvů obdobných zařízení byl 
proveden, že označení „umělecké a kulturní centrum“ v názvu, není, i přesto že se může zdát, 
zcela obvyklé. 
 
USNESENÍ 19/97/2019/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
I. bere na vědomí  

návrh na změnu názvu příspěvkové organizace Impuls Hradec Králové, centrum 
podpory uměleckých aktivit na Umělecké a kulturní centrum Královéhradeckého 
kraje, p říspěvková organizace  

 
Hlasování:  
         Pro   11 
         Proti    0 
         Zdržel se   3 
 
K bodu 6 
Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu a památkovou pé či Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje za rok 2018  
 
Materiál obdrželi všichni členové výboru v předstihu. Na žádost pana Matějky bylo doplněno do 
zprávy datum schválení rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 vzhledem k tomu, že 
v rizicích bylo uvedeno požadované navýšení finančních prostředků na zajištění regionálních 
funkcí knihoven v kraji. 
 
USNESENÍ 19/98/2019/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
I. schvaluje  

Zprávu o činnosti Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje za rok 2018 a doporučuje ji ke schválení 

 
Hlasování:  
         Pro   14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 
 
K bodu 7  
Různé  
 
Návrh na zm ěnu názvu Muzea války roku 1866 na Chlumu, pobo čky Muzea východních 
Čech v Hradci Králové, na Muzeum války 1866 
 
Na základě analýzy stávajícího stavu, který je zohledněn i v návrhu koncepce řízení a rozvoje 
příspěvkové organizace Muzea východních Čech v Hradci Králové, kterou předkládal doc. Mgr. 
Petr Grulich, Ph.D., v rámci výběrového řízení na pozici ředitele organizace, podává žádost o 
změnu názvu pobočky Muzea války roku 1866 na Chlumu na Muzeum války 1866.   
V žádosti ředitel doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., uvádí, že cílem Muzea východních Čech 
v Hradci Králové, jako celokrajského muzea a výzkumné instituce je rozvíjet téma prizmatem 
celého konfliktu a představit jej v dějinných souvislostech. Až doposud převládala spíše snaha 
klást hlavní důraz a připomínat samotnou bitvu u Hradce Králové. Aktuálně se připravuje nová 
expozice, která se bude věnovat novým tématům během tohoto evropského konfliktu, přitom ale 
samozřejmě budou zachovány informace o nejvýznamnější bitvě – bitvě u Hradce Králové. Dále 
uvádí, že na Chlumu se válka neodehrávala, ale pouhý zlomek válečného konfliktu. Ani sama 
bitva neprobíhala na Chlumu, ale v rozsáhlém prostoru mnoha obcí. Ani pojem „na Chlumu“ 
neoznačuje sídlo muzea, to by muselo být uvedeno „v Chlumu“. K 1. 1. 2019 byla uvnitř MVČ 
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v HK provedena organizační změna, která z pobočky v Chlumu učinila samostatné oddělení. 
Úprava názvu tvoří tak součást celého procesu rozvoje organizace. 
 
USNESENÍ 19/99/2019/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
I. schvaluje  

návrh na přejmenování pobočky Muzea války roku 1866 na Chlumu, pobočky Muzea 
východních Čech v Hradci Králové, na Muzeum války 1866 a doporučuje 
zastupitelstvu kraje návrh ke schválení 

 
Hlasování:  
         Pro   14 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 
 
K bodu 8 
Závěr 
 
Předseda výboru poděkoval členům Výboru pro kulturu a památkovou péči za účast na jednání 
výboru a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15:30 hodin jednání 
ukončil.  

  
 
 

 

 
Zapsala: Mgr. Pavlína Mazánková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


