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Zápis č. 9 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 22. ledna 2020 

 

Přítomni:       Nepřítomni: 

Lada Galová – předsedkyně 

Jiří Lapáček      Omluveni: 

Lubomír Dostál       

Otakar Bujnoch 

Pavel Ondrůj 

Jaroslav Sklář 

Miroslava Švástová 

Vladimír Koryčan 

Jitka Kraiczová 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice 

    

 

Program: 

1. Zahájení 

 

2. Restaurační provoz v Městském domě - podnět občanů 

 

3. Přerovský ples – informace 

 

4. Letní kino - podnět zastupitelstva města Přerova 

 

5. Různé 

 

6. Závěr 
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Ad1) 

Jednání komise řídila předsedkyně Lada Galová, která přivítala přítomné členy komise.  

Na úvod vysvětlila posunutí lednového termínu jednání komise o týden později -  z důvodu 

jmenování nové členky komise Jitky Kraiczové dne 16. ledna 2020. J. Kraiczová obdržela 

jmenovací dekret a byla informována o nutném proškolení GDPR, na kterém se domluví s R. 

Lounovou. 

Navržený program jednání komise byl schválen všemi přítomnými členy komise.  

 

Ad2) 

Členové komise obdrželi před jednáním podnět občanů k restauračnímu provozu Městského 

domu. L. Galová informovala, že tento podnět obdrželi také členové rady. Seznámila členy 

komise s opatřeními, která byla provedena k nápravě stávajícího stavu po jednání zástupců 

KIS, Hotelu Jana a Kanceláře primátora: 

- práce s lidským faktorem – důraz na zlepšení personálu 

- dostatečné personální zajištění akcí, obsluhovat budou dle očekávané návštěvnosti všechny 

bary 

- zajištění nové provozní pro 1. patro MD (kavárna, bary) 

- prezentace služeb na webu KISu byla na základě podnětu uvedena do souladu se 

skutečností 

- problémy (provoz gastro zařízení, poskytované služby) mají dlouhodobý charakter, stále se 

průběžně a opakovaně jedná s nájemci s cílem docílit výrazného zlepšení ve prospěch 

občanů – návštěvníků MD 

- i když to jde velmi pomalu a ztuha, pozitivní vývoj byl zaznamenán 

P. Ondrůj doplnil, že byly zavedeny pravidelné schůzky se zástupci Hotelu Jana k provozu 

kavárny a barů dle předpokládané účasti. Kavárna je otevřena vždy hodinu před a hodinu po 

představení a během případné přestávky.  

L. Dostál sdělil, že má špatné zkušenosti provozem restaurace  - v 18 hodin bylo obsluhou 

sděleno, že již není v restauraci kuchař, i když se restaurace zavírá až ve 20 hodin. 

M. Švástová sdělila, že nízká návštěvnost restaurace může souviset s tím, že někteří občané 

města považují tuto restauraci za „nóbl“, proto jdou raději jinam. 

O. Bujnoch uvedl, že s výše uvedeným tvrzením nesouhlasí. Kvalita služeb tomu už dávno 

neodpovídá. Sdělil svou zkušenost s neprofesionální obsluhou během návštěvy Silvestru 

nanečisto na konci roku.   
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J. Sklář sdělil, že zásadní je, co vše je obsaženo ve smlouvě s Hotelem Jana. Jen to může 

pronajímatel (město) po nájemci (Hotel Jana) požadovat. Z důvodu několikaleté praxe 

v gastro službách si dovoluje posoudit, že úroveň nabídky jídelního lístku v žádném případě 

neodpovídá úrovni kvalitní restaurace s dobrým renomé, kam by se lidé vraceli. 

V. Koryčan uvedl, že restaurace má nulovou propagaci – žádné speciální akce, kvůli kterým 

by do MD chodilo více hostů. 

L. Galová souhlasila s tímto tvrzením, přidala postřeh o naprosto absentující snaze jakkoli 

restauraci propagovat – žádné speciální nabídky (večerní meníčka, sezonní speciality), žádné 

letní, hodové či např. zimní nebo vánoční menu, nulová invence v propagaci restaurace i 

kavárny. Doplnila, že zahrádka byla uklizena ve vrcholící sezoně, časově zcela nevhodně, v 

době babího léta, kdy mohla ještě minimálně 2 měsíce fungovat (s teplomety i celoročně, jak 

je zvykem všude ve světě). Město, které chce oživit své centrum, by mělo trvat na 

kvalitnějším a trendovějším provozu svého vlastního zařízení. 

 Po diskuzi hlasovali členové komise o následujícím usnesení. 

Usnesení: 

Členové komise:  

1. berou na vědomí podnět občanů města k restauračnímu provozu Městského domu, 

2. berou na vědomí informace o opatřeních, která by měla vést ke zlepšení situace 

provozu restaurace Městského domu, 

3. doporučují Radě města nadále dohlížet na zvyšování trendu a nadále trvat na 

zkvalitnění služeb při konání kulturních akcí v Městském domě, 

4. žádají vyhodnocení úrovně poskytovaných služeb po plesové sezóně 2020.  

Výsledek hlasování: Pro/9  Proti/-   Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad3) 

P. Ondrůj informoval přítomné o připravovaném plesu města, který proběhne 7. února 2020 

v Městském domě. V letošním roce pořadatelsky spolupracují KIS s Rádiem Haná. Během 

programu vystoupí M. Absolonová, O5 a Radeček a moderuje E. Perkausová. Vstupenky 

budou v předprodeji od 3. února do předsálí a na balkon. Součástí vstupenky je vstup na raut 

a foto ve fotokoutku. 

Komise bere na vědomí informaci o Přerovském plese. 
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A4) 

L. Galová informovala o podnětu na zřízení letního kina v Přerově, který vznesl na posledním 

jednání zastupitelstva R. Pospíšilík. L. Galová uvedla důvody, na základě kterých zřízení 

letního kina nedoporučuje: 

 letní kino nemusí být v každém městě, nemusí být všude stejná kultura, všechno 

nemusí být všude stejné, máme se pochlubit čím jiným a originálnějším 

 v průběhu letních měsíců je v Přerově mnoho jiných venkovních akcí (např. 

Dostavníčko s divadlem na Letní divadelní scéně mezi hradbami u Galerie města 

Přerova každý čtvrtek nebo Hudební léto na hradbách každé úterý), které každý 

týden navštíví stovky účastníků 

 každoročně přijíždí do Přerova Kinematograf Bratří Čadíků, který cca 4 dny promítá 

na náměstí TGM 

 promítání filmů v Michalově organizují také např. politické strany 

 letní kino probíhalo v minulosti v Hotelu Jana 

 v letošním roce nejsou na tuto aktivitu finanční prostředky ani vhodná lokalita 

 není efektivní budovat momentálně v Přerově amfiteátr 

 

 

M. Švástová uvedla, že v Předmostí vzniká komunitní centrum pod záštitou výboru pro místní 

části. Jednou z plánovaných aktivit je také promítání filmů v exteriéru. 

J. Sklář uvedl, že bez vážné investice do zřízení kvalitního letního kina není vhodné tuto 

aktivitu zřizovat. Stávající nabídka promítání filmů je dostačující. 

O. Bujnoch sdělil, že důležitým faktorem je, zda by promítání filmů bylo zadarmo nebo se 

vstupným. Dle jeho názoru je kultury zdarma již hodně. 

Po diskuzi hlasovali členové komise o následujícím usnesení. 

Usnesení: 

Členové komise nedoporučují Radě města se dále zabývat možností zřízení stálé scény letního 

kina v Přerově z důvodů uvedených v zápisu 

Výsledek hlasování: Pro/8  Proti/-   Zdržel se/1 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad5) 

Členové komise v průběhu měsíce prosince hlasovali per rollam o Programu regenerace 

městské památkové zóny Přerov.  
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16. 12. 2019 – hlasování per rollam 

Návrh usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky doporučuje Radě města schválit dokument 

Program regenerace městské památkové zóny Přerov. 

Výsledek hlasování: Pro/9                 Proti/0                         Zdržel se/0 

Usnesení nebylo přijato. 

 

J. Lapáček informoval přítomné o dalších zjištěných informacích týkajících se skladatele E. 

Tauského – rodný dům je současná budova Restaurace U Slunce na Komenského ulici. Je ke 

zvážení, zda by se umístila pamětní deska tam nebo na židovský hřbitov. Na přípravě 

výstavních panelů v Galerii města Přerova se domluví s L. Galovou. 

J. Sklář se vznesl dotaz na vyhodnocení vánočního programu 2019. 

L. Galová sdělila, že lze říci, že byly převážně kladné ohlasy. Kulturní a informační služby 

připravují finanční vyúčtování. Následně bude rozhodnuto organizátorovi letošního 

vánočního programu. 

V. Koryčan uvedl, že program proti roku 2018 byl lepší, ale uvítal by více stánků (např. ve 

dvou řadách za sebou) a širší sortiment vánočního zboží i občerstvení (jako např. v Olomouci 

v roce 2019). 

L. Dostál doplnil, že dle jeho názoru i názoru dalších občanů města, se kterými se potkal, byly 

vánoční oslavy lepší, než v roce 2018. Poděkování patří panu Macíčkovi, který tak v krátkém 

čase vše připravil i panu Pospíšilovi za světelnou výzdobu. Dále uvedl, že převládá názor, že 

by v tomto obnoveném duchu mělo pokračovat i v příštích letech.  

O. Bujnoch sdělil, že by uvítal vánoční program na Horním náměstí. A je pro, aby letošní 

vánoční program opět organizoval opět KIS. 

Dále upozornil na souběh termínů vernisáží v Pasáži, Galerii města i v Muzeu Komenského. 

 

Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání. 

Příští jednání komise se uskuteční ve středu 19. února 2020 v 18.00 hodin v Kavárně 

Městského domu. 

 

V Přerově dne 27. ledna 2020 
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…………………………………………..            ……………………………………………. 

       Pavla Roubalíková v. r.           Lada Galová v. r. 

         org. pracovnice                  předsedkyně komise  


