
Zápis číslo 19 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu
ze dne 21. 1. 2013

Přítomni:
Ivo Kropáč                    
Ivana Kolářová
Edita Rozsívalová
Petr Školoud
Vladimír Petroš
Pavel Krákora
Jan Ponížil
Ondřej Bahounek

Nepřítomni: 
Lenka Chalupová (omluvena)
Jan Ponížil (omluven)

Hosté:
Daniela Novotná, vedoucí Kanceláře primátora, Jaroslav Macíček, ředitel KIS

Program:
1. Úvod
2. Informace o akcích města (host Daniela Novotná)
3. Informace o akcích KIS (host Jaroslav Macíček)
4. Různé

1. Úvod
1. Předseda Komise pro cestovní ruch a kulturu Ivo Kropáč přivítal přítomné členy komise a zahájil jednání. Konstatoval, že komise je 
usnášeníschopná. 

2. Informace o akcích města (host Daniela Novotná)



Vedoucí Kanceláře primátora Daniela Novotná informovala o nominacích na ceny Olomouckého kraje, které bude projednávat rada města. 
Nominováni byli: malířka Věra Kotasová, muzikant Jaroslav Wykrent, muzikant Petr Vařák, ředitel ČJF Rudolf Neuls, hudební těleso Vokál, 
loutkové divadlo Sokola Přerov Kašpárek, hudební soubor Haná, zvonařská dílna Tomášková - Dytrychová. Daniela Novotná informovala 
rovněž o průběhu Regiontouru - veletrhu cestovního ruchu, kde návštěvníky nejvíce zaujaly informace o cyklostezce Bečva a zajímali se rovněž 
o Tyršův most. Průběh kulturních akcí, o nichž vedoucí Kanceláře primátora informovala, je součástí Přílohy číslo 1.

3. Informace o akcích KIS (host Jaroslav Macíček)

Ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček informoval o kulturních akcích, které připravuje na první pololetí roku 
2013. Seznam těchto akcí je součástí Přílohy číslo 2. Jaroslav Macíček seznámil rovněž přítomné s navázáním partnerství s polským městem 
Boleslawec, kde se rýsuje možnost na spolupráci při pořádání bluesových festivalů. Předseda komise Ivo Kropáč požádal ředitele KIS o 
informaci ohledně Městského domu. Ten uvedl, že současný nájemce bude v Městském domě působit do 31. 12. 2013. Kulturu budou v MD 
zajišťovat Kulturní a informační služby města Přerova od 1. 1. 2014.

4. Různé

Členové komise se dohodli, že na jednom z příštích jednání komise bude projednáván Akční plán rozvoje cestovního ruchu turistické lokality 
Přerovsko (body 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21).

5. Závěr
Další jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu se koná v pondělí 25. února v 15.30 hod. v zasedací místnosti ve Smetanově ulici. Na 
programu bude „grantový program“.



Příloha číslo 1
Rámcový program oslav a pietních vzpomínkových akcí roku 2013

Akce pořádané městem Akce pořádané jinými subjekty – spoluúčast města

Leden 17.-20.1.2013 -  Regiontour Brno

Únor 23.2.2013 – 20,00 - Ples primátora 16.2.2013 - 11,00  - Masopust

Březen …..3.2013 – 17,00 - Poděkování primátora za reprezentaci, zámek
…..3.2013 – tenisový turnaj primátora
28.-31.3.2013.„Hody, hody, doprovody“ - Velikonoční oslavy, velikonoční salon

13.3.2013 – 18,00 - Sportovec roku města Přerova, MD

Duben 1.4.2013 Velikonoce
6.4.2013 – den otevřených dveří školských zařízení

13.4.2013 – den otevřených dveří magistrátu
20.4.2013 – den otevřených dveří městských organizací

27.4.2013 – den otevřených dveří městské knihovny

20.4.2013 – Matějská jazzová pouť

Květen Pietní vzpomínkové akce:
8.5.2013 - Oslavy Dne vítězství a 68 .výročí přerovského povstání 
……Uctění památky obětí Přerovského povstání ,Olomouc-Lazce

Ostatní akce:
30.4. – 1.5. 2013 -  Májové oslavy

……5.2013 - Author Šela Marathon, Dětský Author Šela Marathon
.......................Oldtimer – Helfštýn, historická vozidla
11.5.2013 13.ročník mezinárodního cyklomaratonu pro širokou 
veřejnost Mamut Tour-Bike s vloženým závodem pro děti od 2 do 
14 let na podporu hendikepovaných sportovců na Přerovském 
výstavišti. Večerní kulturní program na nám TGM  11.5.2013
12.5.2013 - 2. ročník běhu NF Mamut Přerovem nám. TGM 
11.5.2013 - Moravský kuchař 2013
25.-26.5.2013 - Přerovský festival dračích lodí

Červen 23.6.2013 – Akuna show
28.6.2013 – Slavnosti léta (Hurá na prázdniny) 

...........................Vyhodnocení žáků – Scholar 2012 – odbor školství

14.-15.6.2013 - Folklorní festival v zámku a podzámčí
....................Mistrovství republiky mladých hasičů

Červenec ……….. připomenut výročí Cyrila a Metoděje

Srpen 9.-11.2013 - Přerovské hody ………..Kinematograf bratří Čadíků
24.-25.8. - Hefaiston



Září 17.- 19.9.2013 - Československý jazzový festival 15.9.2013 - Mistrovství ČR ve vaření kotlíkových gulášů
....................Sdružení hasičů Olomouc kraje

Říjen Pietní vzpomínkové akce:
28.10.2013 -  Pietní vzpomínkové akce k 94. výročí republiky
……Koncert k výročí republiky (Moravská filharmonie)
……...............  - Cena města Přerova

Ostatní akce:

Listopad Pietní vzpomínkové akce:
11.11.2013 – Den válečných veteránů
17. 11.2013 -  Den boje za svobodu a demokracii 

Ostatní akce:

......................................Zlatý kanár – TK Precolor

Prosinec 1.12.2013  - Rozsvícení vánočního stromu – první adventní neděle
5..12.2013 – Mikulášská nadílka 
...................................Od Mikuláše po Silvestra, mikulášské a vánoční trhy 
s doprovodným programem,Vánoční salón
24.12. 2013– vánoční koncert Pavla Nováka
31.12. 2013-  Plavecká silvestrovská show
31.12. 2013- Silvestrovské loučení

Další aktivity: 
Výstavy v Galerii města Přerova
Výstavy v MIC Kratochvílova
Promenádní koncerty Michalov
Program na letní venkovní scéně – divadelní a hudební festivaly a vystoupení



Příloha číslo 2

Oslavy :
- Velikonoční slavnosti – vítání jara : nám. TGM ( čt 28.3. – ne 31.3.) – v tradičním duchu se zaměřením na folklór, součástí svátků je 
Velikonoční salón v MD ( ve spolupráci s Atlas + BIOS)
- Den otevřených dveří  organizací Magistrátu 20.4.2013: otevřená MIC na nám.TGM i v Předmostí, otevřená Výstavní síň Pasáž, koncerty na 
nám.TGM, na Letní divadelní scéně loutkové divadlo a koncert, v GMP beseda s vystavovatelem)
- Májové veselení  30. 4. – 1.5., bude přesunuto zřejmě na  4. – 5.5. :  koncerty (Primáš, Citron, Jaroslav Wykrent – k 70.narozeninám, atd….)
- Oslavy dne vítězství 8. 5. 2013 : ve spolupráci s KP – zajištění kulturního programu
- Mamut Tour 11. 5. 2013 : spolupořadatelství formou technického a programového zajištění 
- Hurá na prázdniny + Akuna show : nám.TGM, 21.6., 23.6.2013
- Bluesový festival Blues nad Bečvou 3. 8. 2013 – nám.TGM, příp. LDS u Muzea – partnerský projekt s městem Boleslawec, kde probíhá 
největší bluesový festival v Polsku, a kam pod patronací KISu odjede na letní hudební školu 30 mladých přerovských hudebníků + lektoři ( ve 
spolupráci s kytarovou školou Ivana Němečka)
Svatovavřinecké hody 9. – 11.8.: historická část začne oproti minulému roku již v sobotu večer historickým průvodem a programem na jevišti na 
nám.TGM
Kinematograf Bří Čadíků : v jednání 15.-18. 8. na nám.TGM ve spolupráci s Meoptou Přerov a KP
Galerie města Přerova:
leden -  100 let KČT
březen – Tři generace Šnajdrů ( Olomouc) – malířská výstava
duben – fotografická výstava Vladimíra Horáka 
květen – absolventi ZUŠ Přerov - keramika a obrazy
červen – Obrazy přerovského rodáka Antonína Lukavského
červenec – Nejnovější archeologické nálezy nálezy Na Marku ( ve spolupráci s muzeem)
srpen – hodová výstava obrazů  Františka Ringa Čecha

25. 1. 2013 Bc. Ivo Kropáč v.r.
předseda komise




