
Zápis číslo 26 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu
ze dne 25. 11. 2013

Přítomni:

Ivo Kropáč
Ondřej Bahounek
Edita Rozsívalová
Ludmila Mikšová
Ivana Kolářová
Vladimír Petroš
Jan Ponížil

Nepřítomni:

Pavel Krákora
Petr Školoud

Hosté:

Zdeněk Daněk, vedoucí org. oddělení MMPr
Jaroslav Macíček, ředitel KIS
Marie Hloušková, vedoucí MIC

Program:
1. Zahájení
2. Debata nad propagačními letáky o městě Přerově
3. Projednání žádosti občanky ohledně označení místa, kde žil hudebník František Šolc
4. Závěr

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno konstatováním předsedy, že komise byla řádně a včas svolána a 
je usnášeníschopná. Přítomní členové odsouhlasili navržený program.

2. Debata nad propagačními letáky o městě Přerově

Předseda komise přivítal na jednání Marii Hlouškovou (vedoucí MIC), Jaroslava 
Macíčka (ředitel KIS) a Zdeňka Daňka (vedoucí org. oddělení MMPr). Se jmenovanými 
vedoucími pracovníky debatovali členové komise o letácích, které jsou určeny pro lepší 
orientaci turistů. Členové komise byli informováni, že materiály vytvářejí na své náklady jak 



Kulturní a informační služby, tak i město Přerov. Většina letáků byla i v anglické mutaci, 
některé v německé, Jaroslav macíček se zmínil, že zaznamenal žádost i o ruskou mutaci.
Letáky lze rozdělit do tří oblastí – o atraktivitách města (Památník lovců mamutů, přerovský 
zámek, Horní náměstí atd.), o sportovních možnostech (bazén, zimní stadion, cyklostezky 
atd.) a o restauracích a hotelích (kde je možno se najíst a přespat). Další kategorii tvoří 
aktualizované materiály o kultuře ve městě – tedy o aktuálních akcích, které se ve městě 
odehrají. Marie Hloušková podotkla, že mezi osvědčené (zdarma rozdávané) tiskoviny patří 
tzv. „trhací mapa“, kterou turisté při svých toulkách Přerovem rádi využívají. Členové komise 
hodnotili předložené materiály kladně, pouze se vyjádřili, že CD „Procházka městem“, které 
má sloužit k propagačním účelům, je už zastaralým „nástrojem“, jak město propagovat. Dále 
se shodli se, že doporučí radě města Přerova, aby se zabývala možnostmi nových technologií, 
kdy turista dostane informace o městě přímo do svého mobilu. Dále doporučují, aby se radní 
zabývali jednotným vizuálním stylem, který by i propagačním materiálům o městě dal 
jednotnou formou. Zdeněk Daněk informoval členy o tom, v jaké fázi je příprava jednotného 
vizuálního stylu – zdůraznil, že hlavní překážkou je velká finanční náročnost (cca milion 
korun). 

Ředitel KIS Jaroslav Macíček informoval členy o komise o tom, že od ledna roku 
2014 budou Městský dům provozovat KIS. Poskytl informace, s jakým rozpočtem bude 
hospodařit i svou vizi, kam by měl Městský dům směřovat coby kulturní stánek i restaurační 
zařízení. Bylo dohodnuto, že za půl roku bude ředitel KIS informovat členy o komise o tom, 
jak probíhá nová praxe, kterou nastínil.   

Předseda komise Ivo Kropáč uvedl, že vytvoří takzvanou důvodovou zprávu, která 
bude doporučující materiály provázet. 

3. Projednání žádosti občanky ohledně označení místa, kde žil hudebník František Šolc

Organizační pracovnice komise Lenka Chalupová seznámila členy komise s dopisem, 
který obdržela Kancelář primátora od paní V.D.. Ta ve svém listě žádá, aby na domě na 
Horním náměstí číslo 34 byla instalována pamětní deska coby připomínka Františka Šolce –
přerovského skladatele, dirigenta a veřejného opatrovníka dětí. Pisatelka uvádí, že se se 
jmenovaným znala – byl její kolega – a dle jejího soudu by jeho osobnost neměla být 
zapomenuta. Organizační pracovnice rovněž upozornila, že se nepodařila dohledat relevantní 
data k tomuto muži, který se s největší pravděpodobností narodil koncem devatenáctého 
století. Zároveň podotkla, že informace o jeho životě i tvorbě město nemá k dispozici a dům, 
kde by měla být dle mínění pisatelky pamětní deska umístěna, není ve vlastnictví města. 
Členové komise shodně uvedli, že doporučují, aby článek, který V.D. napsala, byl vhodným 
způsobem zpracován dle možností města (např. Přerovské listy…). 

4. Závěr 

Předseda Komise poděkoval všem členům komise za jejich účast na jednání. Členové 
komise se dohodli, že příští jednání se uskuteční 16. prosince od 15.30 hod. v salonku 
Městského domu v Přerově.

V Přerově dne 28. 11. 2013



Bc. Ivo Kropáč v.r.
předseda komise


