Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch, 29. 9. 2021

Přítomní členové:
Ing. Simona Schellová, Jaroslav Wagner, Mgr. Martin Veselý, Jaroslav Špička,
PhDr. Radmila Holodňáková, Mgr. Radka Filková

1. Členové Komise pro kulturu a cestovní ruch (dále jen KKCR) zhodnotili
Dočesnou jinak 2021 a proběhla diskuze o podobě Dočesné 2022. Členové
KKCR na příštím jednání budou jednat o finálním modelu Dočesné, který
předloží Radě města Žatec.
Předjednány byly zatím dva modely podoby Dočesné pro nadcházející rok,
a to:
- uspořádání Dočesné jinak v roce 2022 s tím, že bude podpořeno
méně akcí (např. pouze jedna nebo dvě vybrané akce na víkend
s vyšší fin. spoluúčastí města) a současně pořádat Dočesnou
v menším rozsahu na náměstí Svobody, festival v amfiteátru Letního
kina a festival na náměstí Prokopa Velkého (řemeslné pivovary jako
Beerparade v roce 2021, který proběhl v rámci dot. programu
Dočesná jinak)
- uspořádání Dočesné na náměstí Svobody ve zmenšeném rozsahu –
návrat k tradiční Dočesné s omezeným počtem kolotočů, účastí
regionálních kapel a gastrozóny např. na Hošťálkově náměstí
2. Členové Komise pro kulturu a cestovní ruch (dále jen KKCR) projednali
možnost vytvoření reprezentativní publikace o městě, která by byla
k prodeji v Turistickém informačním centru. KKCR se shodla, že je nutné
vybrat odbornou firmu nebo agenturu, která publikaci zpracuje.
3. Členové KKCR se shodli, že příspěvek schválený spolku Historic Velká
Černoc na koncert Felixe Slováčka, který se v Městském divadle z důvodu
epidemiologické situace neuskutečnil, by měl být využit na žádost paní
Čajkové na akci Adventní koncert pro seniory. Akce by se měla uskutečnit
v Domově seniorů v Žatci. Členové se dohodli, že pro akci by měl být
zvolen jiný veřejně přístupný prostor.

4. Ing. Simona Schellová informovala členy KKCR o plánech na letošní
Advent. Advent bude připravován Městským divadlem ve spolupráci
s Infocentrem a dalšími příspěvkovými organizacemi a subjekty.
V Žatci dne 30. 9. 2021
Ing. Simona Schellová
předseda Komise pro kulturu a cestovní ruch

