
Zápis číslo 15 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 
dne 25. 6. 2012

Přítomni: 
Bc. Ivo Kropáč
Ondřej Bahounek
Bc. Ivana Kolářová
Mgr. Pavel Krákora
Edita Rozsívalová
Petr Školoud

Omluveni:
Lenka Chalupová
Ondřej Bahounek
Ing. arch. Vladimír Petroš
Mgr. Jan Ponížil

Nepřítomni:
Jan Pavlíček

Hosté:
Rudolf Neuls, KIS
Bc. Lada Galová, KIS
Ing. Pavla Roubalíková, MMPr

Program:
1. Aktivity KIS v období léta 2012
2. Podnět Komise pro cestovní ruch a kulturu do Rady města Přerova
3. Akční plán rozvoje cestovního ruchu turistické lokality Přerovsko
4. Různé

Zápis:

Předseda Komise pro cestovní ruch a kulturu Bc. Ivo Kropáč přivítal přítomné členy komise a 
hosty a zahájil jednání.

1. Ředitel KIS Rudolf Neuls informoval přítomné o kulturním programu v červenci a srpnu. 
Koncertem „Hurá na prázdniny“ a Akuna Show bylo ukončeno první pololetí kulturního 
programu. V létě jsou na programu Svatovavřinecké hody, které proběhnou v termínu 10. –
12. srpna. 
Program hodů je z 90% připraven – v pátek vystoupí na náměstí TGM domácí skupiny a 
závěr bude patřit skupině MIG 21 s Jiřím Macháčkem.
Sobotní program budou tvořit hudební skupiny a taneční soubory z partnerských měst. 
Nedělní program již tradičně zahájí historický průvod, historickou část na Horním náměstí a 
Spálenci bude mít v režii Markus M. Zábory prostranství jsou již v jednání s příslušnými 
odbory magistrátu.
R. Neuls dále informoval, že zajišťování kultury a Městském domě bude ještě do 31.12.2012 
zajišťovat firma IMIT, která má již připraven program do konce kalendářního roku, na 
doporučení zařadí do programu představení osobností jako např.: Ivo Jahelka, Paleček a 
Janík).
Městský dům bude předán KISu od 1.1.2013. Nyní už jsou k dispozici nové šatny, ve špatném 
stavu je vchod mezi budovami TGM 8 a TGM 10. Ve čtvrtek 28.6.2012 proběhne jednání o
možnostech přemístění MIC do MD.
Nový ředitel KIS Mgr. Jaroslav Macíček nastoupí do funkce od 2.7.2012. 

Promenádní koncerty budou pokračovat v září.

Bc Lada Galová představila program Galerie města Přerova. V současné době probíhá výstava 
starých obalů gramodesek „Music made on vinyl“ s doprovodným programem, který probíhá 
každý čtvrtek (např.: projekce filmů, koncertů). Výstava potrvá do 26. července 2012. 



Další výstava bude probíhat od srpna do září a bude věnovaná fotografiím a obrazům 
partnerských měst Přerova – Bardějovu a Děčínu.
Poté budou následovat výstavy: plzeňská malířka Andrea Tas, výstava keramiky a výstava 
velkoformátových fotografií Author Šela Maratonu Aleše Procházky.
Na letní divadelní scéně v červenci  bude ve spolupráci s Dostavníkem uvedena přehlídka 4 
ochotnických souborů z České republiky. 
Poslední představení na letní divadelní scéně bude 13. září 2012. 

- Úkol: Na příští jednání pozvat ředitele KIS Mgr. Macíčka zajistí: L. Chalupová

2. Podnět Komise pro cestovní ruch a kulturu do Rady města Přerova
Všem členům bude zaslána Marketingová studie Světa lovců mamutů, po nastudování se na 
příštím zasedání v září dohodnou, zda budou Radě města předkládat podnět na zpracování 
ekonomické studie Víceúčelového areálu Mamutov.

3. Akční plán rozvoje cestovního ruchu turistické lokality Přerovsko
Členy komise seznámila Ing. Roubalíková s naplňováním Akčního plánu rozvoje cestovního 
ruchu turistické lokality Přerovsko. Byly prodiskutovány následující body:

1. Institucionalizovat řízení CR v tur. lokalitě Přerovsko -  tento bod je splněn

2. Vytvořit odbornou pracovní skupinu pro cestovní ruch – pracovní skupinu tvoří 
Komise pro CR a kulturu, která bude pravidelně zvát odborníky projednávané 
problematiky

3. Jednotné značení TIC v Přerově – bod je splněn; aktivně monitorovat aktivity spojené 
s možným přemístěním MIC na náměstí T.G. Masaryka

4. Realizovat program regenerace a rozvoje přerovských lagun – zjistit, zda existuje plán 
dalších úprav areálu lagun – zajistí R. Roubalíková

5. Zohlednit potřebu budování stezek pro in-line bruslení – zjistit možnost budování 
okruhu pro in-line bruslaře v Přerově – zajistí I. Kropáč

6. Vytvořit koncepční materiál v oblasti kultury – na jednání pozvat nového ředitele KIS 
Mgr. Macíčka, který představí svou vizi řešení kultury v Přerově- zajistí L. Chalupová

7. Realizovat další etapy projektu „Předmostím až do pravěku“ – sjednotit názvy a 
používat následující: Víceúčelový areál Mamutov

8. Založit mikroregion Přerovsko – zjistit informaci o fungování mikroregionu -  
zajistí: P. Roubalíková

9. Zpracování marketingového plánu cestovního ruchu – zaslat členům komise –
zajistí: P. Roubalíková

10. Modernizace plaveckého areálu – tento bod je splněn

4. Různé: Příští zasedání Komise je stanoveno na termín 24.9.2012.

V Přerově dne 26. 6. 2012



Bc. Ivo Kropáč v.r.
předseda komise




