
Zápis z jednání komise cestovního ruchu 
 

      konané dne  27. 5. 2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16.30 do 18.45 
hodin. 

 
 
 
 
Přítomni:  D. Lamačová, I. Dandová, Ing. S. Švábová, Bc. H. Otáhalová, Mgr. J. Kurka 
Omluveni: Ing. P. Beran, L. Somolová, RNDr. J. Hozman Ph.D.    
 Nedostavili se: Bc. V. Kraus, Ing. V.Dittrich, Mgr. P. Paclt, Mgr. M. Šmejc 
 Hosté: Mgr. O. Lochman Ph.D.   
 

 
PROGRAM:  
 

1) Představení nového člena komise CR Mgr. Jana Kurky, který bude informovat o činnosti Klubu s.r.o.  
    za poslední měsíc 
2) Turistické značení cílů, tras a cyklotras 
3) Zkvalitnění zázemí u parkoviště pod Drábskými světničkami 
4) Mapa místních produktů 
5) Novinky související s CR v Mnichově Hradišti 
6) Diskuse, návrhy, náměty, další oblasti, kterými by se naše komise měla zabývat 
 
 
V úvodu jednání předsedkyně komise předložila ke schválení program jednání 27.5.2015 
pro:  5  proti:  0  zdržel se:  0 
 
 

            Před zahájením jednání se ujal slova starosta města Mgr. Lochman, který seznámil   členy komise se 
záměrem p. Lauryna vybudovat  ve Veselé u pískovny areál – vodní vlek, včetně zázemí (chatky, 
parkoviště, hřiště). V současné době se jedná pouze o zřízení vleku. 

            Dále stručně informoval o nových webových stránkách a možnostech vkládání akcí do datového 
skladu. 
 
1) Představení nového člena komise CR Mgr. Jana Kurky, který bude informovat o činnosti 
Klubu s.r.o.  za poslední měsíc 
Pí. Lamačová představila Mgr. Kurku jako nového člena komise CR a požádala ho, aby zhodnotil 
činnost Klubu od posledního setkání a seznámil členy komise s plány na nadcházející turistickou 
sezonu. Aktuální zprávou bylo přestěhování informačního centra do větších prostor vedlejší 
kanceláře. Vstup do IC zůstane zachován a první místnost bude sloužit veřejnosti jako klidová zóna 
ke studování materiálů a připojení na internet.  Dále informoval Mgr. Kurka o připravované valné 
hromadě Klubu s.r.o., která se bude konat 15. června. Z připravovaných akcí komisi zajímalo  
umístění poeziomatu před informačním centrem či tzv. scénaristický inkubátor, který by mohl na 
základě jednání s FAMU a filosofickou fakultou v Olomouci vzniknout v našem městě na podporu 
mladých talentovaných scénaristů.  Dalším z plánu Klubu je obnova promítání letního kina na 
Vostrově v červenci a srpnu. Promítat by se mělo v červenci 3x týdně, v srpnu 2x týdně. Na závěr nás 
Mgr. Kurka seznámil se svým záměrem vytipovat a nabídnout vhodné prostory v Mnichově Hradišti 
pro americkou spisovatelskou školu. 
 
 2) Turistické značení cílů, tras a cyklotras 
 Na poslední komisi CR se členové shodli na tom, že chybí informační prvky před informačním   
 centrem, kde se předpokládá největší koncentrace turistů v centru města. Z tohoto důvodu a z důvodu  
 orientace v problematice turistického značení jim byla promítnuta prezentace o jednotlivých typech 
 turistického značení ve městě. Tato prezentace byla doplněna o systém PIRZ (propagační, informační  
 
 
 



 
 
a reklamní zařízení). Vzhledem k nízké účasti členů komise bude materiál uložen do datového skladu 
kde se s ním členové komise mohou podrobně seznámit a na příštím jednání 17. 6. předložit své 
připomínky. 

 
3) Zkvalitnění zázemí u parkoviště pod Drábskými světničkami 
Z posledního jednání komise vyplynul i další bod programu – možnosti zkvalitnění parkoviště pod 
Drábskými světničkami. Odbor SMRM připravuje investiční záměr „Zkvalitnění zázemí pro turistiku – 
Dneboh“, který bude umístěn v datovém skladu komise CR. Všichni členové komise byli požádáni, aby 
se s tímto materiálem seznámili a sdělili svoje připomínky a návrhy na doplnění. 
 
4) Mapa místních produktů 
Vzhledem k pokročilému času, kdy někteří přítomní museli odejít, byl tento bod odsunut na některý 
z dalších termínů jednání komise CR. 
 
5) Novinky související s CR v Mnichově Hradišti 
Předsedkyně komise  CR pí. Lamačová předala informace z jednání  jiných komisí, jejichž témata se 
dotkla cestovního ruchu. Komise pro životní prostředí a zeleň jednala o propojení Mnichova Hradiště a 
Hoškovic přes Dolce údolím Nedbalky, komise letopisecká a muzejní se zabývala muzeem Liazu a 
vzdělávacími a naučnými stezkami v okolí města. Zmínila se také o jednání kulturní komise, která 
diskutovala o formátu zpravodaje Kamelot a absenci ročního kulturního kalendáře akcí 
mnichovohradišťska. 
Také nás informovala o úspěšném vyřízení žádosti o dotaci 40 000 Kč na zpřístupnění věže kostela sv. 
Jakuba. 
 
6) Diskuse, návrhy, náměty, další oblasti, kterými by se naše komise měla zabývat 
V diskusi vystoupila Ing. Švábová, která se zabývala dalšími možnostmi začlenění státního zámku 
do oblasti cestovního ruchu mnichovohradišťska, diskutovalo se o návrhu p. Krejčího obnovit 
Valdštejnskou cestu, o možnostech rozšíření ubytovacích kapacit, budování infrastruktury a další 
výstavby  v Hněvousicích či možnostech využít potenciálu města jako součásti Geoparku Český ráj. 
 
Závěrem byly připomenuty termíny dalších jednání komise CR: 
 
     17. 6. v 17:00 hod 
     23. 9. v 16:30 hod 
     18.11. v 16:30 hod 
 
 
7) Souhrn usnesení 
 
    7.1.  Komise CR dává na vědomí radě města, že do datového skladu komise CR byly vloženy 
materiály, které se týkají zkvalitnění zázemí pro turistiku – Dneboh a turistického značení a na 
příštím jednání 17. 6. 2015 budou projednány případné  připomínky a návrhy členů komise. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Stránská  
Obdrží členové Komise cestovního ruchu a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu.   


