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Zápis č. 26 z jednání Komise pro cestovní ruch a kulturu 

Rady města Přerova ze dne 9. května 2017 

 

Přítomni:       Omluveni: 

Marta Jandová - předsedkyně   Rudolf Neuls    

Bohuslav Přidal     Tomáš Navrátil (náměstek primátora) 

Jana Kosturová        

Otakar Bujnoch  

Pavel Čada      Nepřítomni:  

Zdeněk Hilbert 

Zuzana Nováková 

Jakub Navařík 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice        

        

Hosté: 

Svatava Měrková (vedoucí Kina Hvězda) 

   

Program: 

1. Zahájení 

2. Exkurze v nově otevřeném Kině Hvězda 

 

3. Různé 

 

4. Závěr 
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Ad1.  

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

 

Ad2. 

S. Měrková seznámila přítomné členy Komise se současnou situací. 

Provoz Kina Hvězda od listopadu 2016 spadá pod Kulturní a informační služby města Přerova a 

paní Měrková je vedoucí tohoto zařízení. Průměrný počet diváků na promítání je 51, což je dobrý 

výsledek za tak krátkou dobu provozu. Propagace Kina Hvězda funguje na sociálních sítích, webu i 

formou plakátů v Přerově a v okolních obcích. Program Kina Hvězda je také zveřejňován 

v Přerovských listech, kde je z důvodu uzávěrky 15. dne v měsíci nemožné reagovat v průběhu 

měsíce na změny v programu. Vysoká návštěvnost byla v dubnu v období Velikonoc, byly hojně 

navštěvované filmy pro děti. Za čtvrt roku byla návštěvnost Kina Hvězda 10 tisíc diváků. Neustále 

se objevují nutné opravy, některé z nich více finančně nákladné, které je nutné vyřešit, aby byl 

provoz Kina Hvězda zachovaný. Prostory současné pivnice budou pro provoz Kina Hvězda 

potřebné, umístění oddělení knihovny v budově by byl spíše omezující faktor. 

Plány do budoucna: digitalizace kina, oprava vzduchotechniky, zateplení, nákup 3D brýlí, otevření 

nové kino kavárny, doprovodný program k filmům, promítání pro tělesně postižené, závěsný 

systém do foyer Kina Hvězda. 

P. Čada se zajímal o ekonomiku provozu Kina Hvězda. Sdělil, že vhodnějším provozovatelem Kina 

Hvězda dle jeho názoru by měl být soukromý provozovatel.  

Z. Hilbert se dotazoval, zda je stanoven termín (např. 3 roky), po kterém bude vyhodnocen provoz 

kina pod KISem a bude zváženo, zda provoz zůstane pod KISem nebo se provoz nabídne 

soukromému provozovateli. 

Na téma provoz Kina Hvězda soukromým provozovatelem nebo městem proběhla dlouhá diskuze.  

J. Navařík uvedl, zda bylo možné zvážit zavedení pasivního 3D místo aktivního 3D, které je 

v současné době v Kině Hvězda k dispozici. 

J. Kosturová sdělila, že dle jejího názoru udělala paní Měrková v Kině Hvězda velký kus práce, je 

ráda, že Kino Hvězda nezaniklo, ale úspěšně funguje. 

Z. Hilbert navrhl, aby před promítáním filmu proběhla upoutávka s propagací Přerova - upoutávka 

na připravované akce v Přerově a okolí. 

S. Měrková sdělila, že pokud by se upoutávky promítaly před filmem, kdy je nutné odvysílat 

filmové trailery a nasmlouvané reklamy, bylo by to pro návštěvníky příliš zdlouhavé. Dle jejího 

názoru by bylo vhodnější předsálí Kina Hvězda - např. na obrazovkách, kdy návštěvníci čekají na 

vstup do sálu. 
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Na závěr si členové komise prohlédli zázemí Kina Hvězda - vzduchotechniku, promítací místnost 

atd. 

 

Ad3. 

O. Bujnoch se dotazoval, jak pokračuje práce na znělce města Přerova. 

J. Navařík navrhl hlasovat o usnesení týkajícím se navýšení finančních prostředků do dotačního 

programu v oblasti kultury na rok 2018. 

Usnesení: 
Komise doporučuje Radě města Přerova navrhnout Zastupitelstvu města Přerova navýšení 

rozpočtu dotačního programu v oblasti kultury na rok 2018 o 20 %. 

Výsledek hlasování: Pro/7  Proti/-   Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

  
 
 
 
Předsedkyně komise poděkovala všem členům za účast na jednání. 
 
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 6. června 2017 v 16.30 hodin v salonku restaurace 
Městského domu. 
 
 

V Přerově dne 17. května 2017 

 

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

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


