Zápis
z 1. schůze Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města při Radě města Kolína
konané dne 30. ledna 2019 od 15:00 hod. v zasedací síni kolínské radnice
Přítomni:

Pavel Kárník, Jan Švarc, Jaroslav Pejša, Petr Danko, Filip Šádek, Martin Kokeš, Petr
Křemen, Lubor Malý, Andrea Zápotočná

Omluveni:

Vanda Švolbová,

Nepřítomni:

Karel Neruda

Hosté:

Gabriela Malá, Radka Tachecí, Kateřina Tesařová

PROGRAM
1. Úvod, seznámení členů komise
2. Městské informační centrum, představení, statistika, veletrhy
3. Aktivity oddělení Marketingu a cestovního ruchu v oblasti cestovního ruchu za ro 2018 a hlavní
plány na rok 2019
4. Jednací řád, úpravy
5. Různé
6. Diskuse a závěr

1. Zahájení
15:00 hod. bylo jednání zahájeno předsedou komise Mgr. Pavlem Kárníkem, představení členů a
hostů
2. Městské informační centrum
Radka Tachecí: účast MIC na veletrzích v roce 2019, (Brno, Ostrava), zajištění nabídky na Holiday
World, statistika návštěvnosti za poslední roky, plán dalších akcí
3. Marketing a cestovní ruch
Kateřina Tesařová: prezentace aktivit oddělení Marketingu a cestovního ruchu v oblasti cestovního
ruchu, hlavní plány na rok 2019, informace o Destinaci Kutnohorsko a Kolínsko.
4. Jednací řád a úpravy
Pavel Kárník: Jednací řád je obměněný řád původní komise pro místopis, je možné rozšířit více
oblast propagace a cestovní ruch.
Filip Šádek: možnost rozšíření řádu o menší „akční skupinu“ při tvorbě webu Kolín žije atd.
Případné úpravy řádu budou projednány a odhlasovány příští schůzi
5. Různé
Pavel Kárník: paní Vanda Švolbová písemně ohlásila, že nemá zájem o práci v komisi. Komise
doporučuje Radě města její odvolání z komise.
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Pavel Kárník: z odboru výstavby – stavební úřad přišel podnět na pojmenování prodloužení ulice Ke
Hřišti v kat. územ Štítary u Kolína na části pozemku parc. č. 2945/1. V prodloužené části jsou
zahrádky a lidé zde žádají č. evidenční k chatkám. Komise doporučuje Radě a Zastupitelstvu města
toto prodloužení ulice nazvat rovněž „Ke Hřišti“.
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Filip Šádek: Pro letošní rok vytvořit marketingovou strategii pro prezentace akcí pořádaných
městem skrze sociální sítě – pro reklamu využít prostředky komise
Jaroslav Pejša: V letošním roce není plánovaná další kniha z řady populárních miniknih s kolínskou
tématikou. Napříště navrhne témata dalších knih.
Gabriela Malá: Informace o probíhající reklamě Kolína v Praze, informace o chystaném novém
webu Kolína atd.
Petr Danko: Dotazy k destinaci Kutnohorsko a Kolínsko (průvodcovská služba v Kolíně, nemožnost
parkování autobusů s turisty v centru apod.)
Filip Šádek: Plakátování kolínských akcí měsíčně na plakátovacích plochách firmy Rengl, malé
tiskoviny s akcemi umístit do kulturních organizací města, Infocenter, škol, na odd. Městského úřadu
v Kolíně, ev. do stravovacích zařízení atd. Paní Gabriela Malá ověří možnosti, náklady a další
potřebné informace.
Pro realizaci turisticko-informačního webu s pracovním názvem „Kolínžije“ vytvořit úzkou pracovní
skupinu, která se bude scházet v mimořádných termínech, tedy i mimo termíny komise.

Jednání první schůze komise ukončeno v 16:10 hod. předsedou komise Mgr. Pavlem Kárníkem.
Termín a místo příštího zasedání bude upřesněno e-mailem členům komise a hostům.

Mgr. Pavel Kárník
předseda Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města

