
Zápis z jednání komise cestovního ruchu 
 

      konané dne  17. 6. 2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 17.00 do 19.15 
hodin. 

 
 
 
 
Přítomni:  D. Lamačová, I. Dandová, J. Kurka, Ing. P. Beran, Mgr. P. Paclt, Bc. V. Kraus 
Omluveni: RNDr. J. Hozman Ph.D.,   
 Nedostavili se: V.Dittrich, Mgr. M. Šmejc, L. Somolová, Ing. Švábová 
 Hosté: L. Lauryn 
Tajemník komise: D. Stránská   
 

 
PROGRAM:  
 

1) Představení projektu p. Lauryna 
2) Mapa místních produktů 
3) Novinky související s CR v Mnichově Hradišti 
4) Diskuse, návrhy, náměty, další oblasti, kterými by se naše komise měla zabývat 
 
V úvodu jednání předsedkyně komise předložila ke schválení program jednání 17.6.2015 
pro:  6  proti:  0  zdržel se:  0 
 
 
1) Představení projektu vodního lyžování 
Na komisi byl jako host pozván pan Lauryn, který připravuje  projekt vodního lyžování ve Veselé na 
„Písečáku“. Projekt je připraven, v současné době se čeká pouze na stavební povolení. Celý projekt by 
měl mít několik fází. Prvním krokem, který by se mohl uskutečnit již v letošním roce, je postavení  
zkušebního malého vleku, který je plně mobilní a nevyžaduje stavební povolení. V další fázi 
předpokládá postavení velkého vleku nebo s větší pravděbodobností několika menších. V konečné fázi 
se počítá s vybudováním zázemí – ubytování, parkoviště, občerstvení. 
 
 2) Mapa místních produktů 
Předsedkyně komise seznámila členy s nositeli značky „Regionální produkt“ v našem regionu. 
V současné době to jsou:  
- výrobky z orobince (p. Dandová) 
- keramika (pí. Baladránová) 
- voda Sedmihorka (Kofola MH) 
- marmelády a džemy (pí. Zajícová) 
- jablka BIO (Tyres Kněžmost) 
Podrobný přehled výrobců značek je na stránkách Českého ráje, www.cesky-raj.info 
 
Dále proběhla diskuse o případných možných adeptech z okolí Mnichova Hradiště (např. Klokočské 
pivo Bakov Trenčín, Pešán-loutky, farmářka Motlová produkty z kozího mléka, med, kovářství 
Frydrych, uzenářství Stejskal, Bejr, JPVOS - dřevěné hračky). Společnost Sdružení Český ráj, která 
certifikáty uděluje, doporučuje městům a obcím Českého ráje umožnit prodej regionálních výrobků 
v informačních centrech a na místních akcích jako jsou trhy a jarmarky.  
Zmíněny byly také propagační předměty jako COOP čokoláda s fotkou zámku Mnichovo Hradiště, 
tužky, ručníky, hrnečky s logem města. 
 
Komise cestovního ruchu navrhuje, aby nositelé značky „Regionální produkt Českého ráje“ na akcích 
pořádaných městem Mnichovo Hradiště platili za pronájem stánku poloviční poplatek.  
 
Hlasování: 
pro:  6       proti:  0       zdržel se:  0 
 



 
 
3) Novinky související s CR v Mnichově Hradišti 
Pí. Lamačová informovala o úspěšném vyřízení žádosti o dotaci z grantu Tady jsem doma vypsaného 
společností Škoda-auto a.s. ve výši 40 000 Kč na zpřístupnění věže kostela sv. Jakuba a zároveň 
pozvala členy komise na sobotu 27. června, kdy byla organizována u kostela brigáda.  
 
 
4) Diskuse, návrhy, náměty, další oblasti, kterými by se naše komise měla zabývat 

   Jedním z bodů komise je příprava farmářských trhů na rok 2016. Z tohoto důvodu byla na příští jednání 
komise pozvaná pí. Honců, která zastupuje společnost Pojizerské farmářské trhy, současného 
organizátora sobotních trhů v našem městě. 
Pan mgr. J.Bína, který byl krátce přítomen jednání, nás seznámil s dalším plánovaným postupem 
města v prostoru pod Drábskými světničkami. V plánu je rozšíření parkování na pravé straně silnice 
III/2689 vedoucí ze Dneboha na Olšinu a umožnění parkování na odbočce z této silnice doleva na 
Honsob.   
 
Dále byla zhodnocena účast členů komise na jednotlivých setkáních a bylo doporučeno předsedkyni 
komise pí. Lamačové projednat s některými členy, kteří se opakovaně bez udání důvodu neúčastní,  
jejich další setrvání v komisi. 
 
Závěrem byly připomenuty termíny dalších jednání komise CR: 
 
     23. 9. v 16:30 hod 
     18.11. v 16:30 hod 
 
 
7) Souhrn usnesení 
 
7.1.  Komise CR doporučuje radě města snížit poplatek za pronájem stánku na akcích 
pořádaných městem Mnichovo Hradiště nositelům značky „Regionální produkt Českého ráje“. 
 
 
 
 
 

Zapsala: Stránská  
Obdrží členové Komise cestovního ruchu a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu.   

 


