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Zápis č. 21 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 13. prosince 2016 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně   Zuzana Nováková  

Pavel Čada      Rudolf Neuls 

Otakar Bujnoch     Jana Kosturová 

Bohuslav Přidal     Zdeněk Hilbert 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice   Tomáš Navrátil (náměstek primátora) 

        

       Nepřítomni:  

       Jakub Navařík  

 

Hosté: 

Svatava Měrková (vedoucí Kina Hvězda) 

Jan Horký (členy Rady města Přerova) 

   

Program: 

1. Zahájení 

2. Informace o Kině Hvězda (S. Měrková) 

3. Projednání přijetí daru sochařky MgA. Pavly Voborník Kačírkové (J. Horký) 

4. Různé 

5. Závěr 
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Ad1.  

Předsedkyně Marta Jandová přivítala přítomné členy komise a hosty a zahájila jednání. 

 

Ad2. 

Na jednání komise byla pozvána vedoucí Kina Hvězda Svatava Měrková, která informovala 

členy komise o současném technickém stavu a přípravných pracích v prostorách Kina. Dále 

představila plánované akce v nejbližší době: zahájení promítání (16. 12. Fantastická zvířata), 

Filmová burza (18. 12.). Informovala, že je spuštěn facebookový profil Kina Hvězda, kde jsou 

aktuálně vkládány novinky. Promítací časy budou pravděpodobně upraveny, aby byly filmy 

dostupné i pro dojíždějící. Promítání „Bijásek“ pro děti a „Biosenior“ zůstává zachováno. 

V Kině budou probíhat také různé výstavy, koncerty atd. 

B. Přidal se dotazoval, zda se uvažuje o obnovení přenosů operních představení. S. Měrková 

sdělila, že v současné době jsou plánové přenosy koncertů, ale opera prozatím ne. 

Členové komise se shodli, že v příštím roce Kino Hvězda rámci některého jednání navštíví z 

důvodu prohlídky kina a dalších informací o jeho provozu od vedoucí S. Měrkové. 

Ad3. 

Členové komise obdrželi před jednáním komise podnět týkající se přijetí daru uměleckého 

souboru objektů pod názvem „Pestře“ od přerovské sochařky Pavly Voborník Kačírkové. Dílo 

autorky je dokumentované na stránkách www.kacirkova.cz. Komise obdržela 5 možností 

umístění objektů v Přerově (Velká Dlážka, ZŠ Svisle, Trávník, nám. Fr. Rasche, ul. Kainarova). 

Dle členů komise by nejlépe vyhovovala zelená plocha na Velké Dlážce nebo náměstí Fr. 

Rasche). Umístění by se mělo řešit ve spolupráci s autorkou objektů.  

Komise doporučuje Radě města přijmout soubor objektů „Pestře“ sochařky Pavly Voborník 

Kačírkové a dále doporučuje zabývat se jejich umístěním ve spolupráci s autorkou 

uměleckých objektů. 

Ad4. 

J. Horký sdělil, že by se komise mohla zabývat možným zálohováním hrníčků nebo kelímků na 

nápoje z vánočních stánků.  

O. Bujnoch sdělil, že takto funguje prodej na vánočních trzích např. v Brně. V Přerově se 

prodávají nápoje do zálohovaných nádob během hokejových zápasů na zimním stadionu 

v Přerově. 

M. Jandová uvedla, že se tímto podnětem bude komise zabývat, zda by to bylo možné 

uskutečnit v příštím roce. 

Členové komise diskutovali o kalendáři na rok 2017 vydaným městem Přerovem.  
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J. Horký uvedl, že by se měla v příštím roce, dle jeho názoru, soutěžit zvlášť grafická úprava 

kalendáře a zvlášť tisk, aby se do výběrového řízení mohlo přihlásit více grafiků. 

M. Jandová uvedla, že by se komise měla zabývat tématy kalendáře na příští rok. 

P. Čada sdělil, že témat je velké množství - např. řeka Bečva, Horní náměstí, atd.  

Na příštím jednání komise členové sdělí své nápady na téma kalendáře města na rok 2018. 

B. Přidal sdělil, že by bylo k 120. výročí Městského domu vhodné uspořádat komentovanou 

prohlídku.  

M. Jandová sdělila, že s prohlídkou Městského domu se počítá (i k hodinám), ale až po 

ukončení výměny oken. 

Členové komise obdrží program Reprezentačního plesu města Přerova. 

Termíny jednání komise v 1. pololetí 2017: 

10. 1. 

14. 2. 

14. 3. 

11. 4.  

9. 5. 

13. 6. 

   

Ad5. 

Předsedkyně komise poděkovala všem členům za účast na jednání. 
 
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 10. ledna 2017 v 16.30 hodin v salonku restaurace 
Městského domu. 
 

V Přerově dne 22. prosince 2016 

 

…………………………………………..            ……………………………………………. 

Pavla Roubalíková v. r.         Marta Jandová v. r.       
org. pracovnice                 předsedkyně komise   


