ZÁPIS
Jednání komise pro cestovní ruch 26.1. 2022 – on – line jednání
Přítomni: (jména jsou uváděna bez titulů)
Klčová Jiřina, Práchenský Bedřich, Jetmarová Alexandra, Krátká Markéta, Mlateček Jaroslav, Řeháček
Jan, Kraus Eduard, Petružálek Radim, Razskazov Vojtěch, Lejhanec Jiří, Ministrová Mária
Jan Mazuch, náměstek primátora, Jana Fiedlerová – tajemnice komise, Martin Karas – vedoucí OKCR,
Petra Šnejdrová – správce dotací

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program jednání:
1.

Prezentace žadatelů o dotace z PPCR 2022
• RETROMĚSTEČKO
• PRIMA FRESH FESTIVAL
• FRIENDSFEST
• LANOVÉ CENTRUM

2. Různé
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.

Prezentace žadatelů o dotace z PPCR 2022

•

RETROMĚSTEČKO

Aktuální záměry v rámci projektu RETROMĚSTEČKO 2022 představil Miroslav Toman. Letos se
uskuteční 9. ročník, bude bráno jako generální zkouška na jubilejní 10. ročník. Koncept zůstává
v intencích předchozích let, s důrazem na pasivní i dynamické představení složek integrovaného
záchranného systému, důraz na spolupráci s neziskovými organizacemi. Tematické zaměření v souladu
s letošním 80. výročím heydrichiády. Cílovou skupinou zůstávají rodiny s dětmi, pro které je připravena
tradiční soutěž. Bližší informace v zaslané prezentaci a na webu akce. Dotaz J. Lejhanec - zda přemýšlí
o alternativní lokaci akce v případě plánované rekonstrukce Masarykových kasáren. Odpověď J. Toman
- dle předběžné informace by měl ještě ročník 2023 proběhnout v kasárnách, zvažovanou lokací do
budoucna pak je areál v Máteřově – na konci letiště.

•

PRIMA FRESH FESTIVAL

Letošní ročník projektu představil Petr Jirásek. Shrnul aktuální situaci v odvětví s tím, že festival v této
obtížné době pro sektor gastro přežil díky podpoře partnerů, zejména TV Prima (13,2 mil. Kč mediální
prostor pro celou kampaň). Průměrná návštěvnost festivalu za předchozí 3 ročníky činí v Pardubicích
22 tis. osob. V roce 2021 výrazný pokles z důvodu proti covidových opatření (cca 11 tis osob), doufají
v návrat k číslům před epidemií. Podíl místních a mimo pardubických návštěvníků se drží poměrem
50:50, z mimo pardubických převažují návštěvníci z HK a Prahy. Vstupné se snaží držet na stejné úrovni,
i když se dramaticky navyšují náklady na akci. Specifikem festivalu je, že se zaměřují na lokální gastro
podniky (z cca 45%), v tom budou pokračovat i nadále, více se chtějí zaměřit na lokální pardubický
perník. Novinkou pro rok 2022 je doplnění večerního hudebního programu.

•

FRIENDSFEST

Projekt představil Roman Morávek, v letošním roce se uskuteční 7. ročník festivalu. Za předchozí
ročníky celková návštěvnost dosáhla 72 tis. osob. V letošním roce opět srpnový termín, spolupráce
s projektem Sportovní park Pardubice (zvýhodněné vstupné). Novinky letošního ročníku – show
MYRONA MIXONA v barbecue (v Americe velice populární, několikanásobný šampion), prezentace
týmu ORION – závody NASCAR. Večerní koncert – legendární kapela U.D.O a David Koller.

•

LANOVÉ CENTRUM

Projekt představil Jiří Razskazov, v letošním roce je plánována obnova vysokých lan, která již nevyhovují
bezpečnostním požadavkům. Na testech se podíleli odborníci z brněnské Handelovy univerzity.
Rozpočet obnovy je přibližně 1, 5 mil. Kč, životnost nových sloupů by měla být 15 let. V rámci
rekonstrukce dojde i k modernizaci překážek, např. bude zařazena atrakce pro 2 osoby (BIG SWING).
Překážky by měly být návštěvníkům k dispozici již při otevření této sezony v dubnu 2022. Lanové
centrum je otevřeno 7 měsíců v roce, funguje i jako veřejné WC, které využívají i uživatelé nedaleké
Labské cyklostezky. V loňském roce byl obnoven dětský lanový park Lanáček.

2. Různé
Nebyly vzneseny žádné další podněty do diskuze. Příští jednání komise se uskuteční 23.2.2022 od 15:30
hodin, dle aktuální situace bude zváženo, zda se jednání uskuteční prezenčně či online. Na programu
budou prezentace dalších zájemců z řad žadatelů o dotace.

Zapsala:
Jana Fiedlerová, tajemnice komise
Ověřili:
Jiřina Klčová, předsedkyně komise pro CR
Jan Řeháček, místopředseda komise pro CR

