
Zápis číslo 16 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu
dne 24. 9. 2012

Přítomni: Neomluveni: Lukáš Zahradník

Bc. Ivo Kropáč                    
Ing. arch. Vladimír Petroš
Bc. Ivana Kolářová
Mgr. Pavel Krákora
Mgr. Jan Ponížil

Omluveni:
Ondřej Bahounek
Edita Rozsívalová
Petr Školoud

Hosté:
Jaroslav Macíček 
Pavla Roubalíková

Program:
1. Úvod
2. Představení ředitele KIS Jaroslava Macíčka
3. Podnět Komise pro cestovní ruch a kulturu do Rady města Přerova - Mamutov
4. Akční plán rozvoje cestovního ruchu turistické lokality Přerovsko
5. Různé

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

2. Představení ředitele KIS Jaroslava Macíčka
Členům komise se představil ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav 
Macíček, který do své funkce nastoupil k 1. 7. 2012. Přednesl svou myšlenku fungování 
kultury v Přerově. Mimo jiné uvedl, že srdcem přerovské kultury by i do budoucna měl být 
Městský dům, hovořil o Galerii města Přerova, letní divadelní scéně, venkovní scéně na 
náměstí TGM, kde se konají velikonoční, hodové a vánoční koncerty. Podotkl, že v rámci 
vánočního programu se letos na náměstí TGM uskuteční 36 koncertů. Zároveň předeslal, že 
by byl rád, kdyby promenádní koncerty v Michalově byly i v průběhu prázdninových měsíců 
– nikoliv jen v květnu, červnu a září, jak je dosud zvykem. Zároveň vzpomněl i další vedlejší 
činnosti, kterými se KIS zabývají a z nichž mají příjmy – jako například výlep plakátů, 
pronájem reklamních ploch. Zdůraznil, že s jeho vizí se neslučuje fakt, že KIS mají ve své 
správě cyklostezku a podotkl, že pracuje na tom, aby cyklostezka přešla pod Technické služby 
města Přerova, které by se - logičtěji než KIS - měly starat o její  údržbu.

2. Podnět Komise pro cestovní ruch a kulturu do Rady města Přerova
Všichni členové komise dostali k nastudování Marketingovou studii „Světa lovců mamutů“. 
Členové komise se dohodli, že doporučí radě města, aby nechala zpracovat Cost-Benefit 
analýzu (CBA) pro projekt Mamutov - se zadáním financování projektu, které se nebude 
omezovat výhradně na dotační tituly z regionálních, národních či Evropských programů.



4. Akční plán rozvoje cestovního ruchu turistické lokality Přerovsko
Setkání se účastnila pracovnice Kanceláře primátora Pavla Roubalíková, která má na starosti 
cestovní ruch. Bylo dohodnuto, že na příštím jednání bude komise pokračovat v projednávání 
naplňování Strategie cestovního ruchu.

5. Různé
Předseda komise Ivo Kropáč představil interaktivní aplikaci pro mobilní telefony, která 
umožňuje prezentaci například turistických tras, zajímavostí nebo kulturních akcí. Na příštím
jednání  blíže seznámí členy komise s těmito aplikacemi.
Členové komise si stanovili další termíny setkání – a to 22. října, 19. listopadu a 17. prosince.  

Bc. Ivo Kropáč v.r.
předseda komise




