
ZÁPIS 
 

Jednání komise pro cestovní ruch 3.2.2021 – online jednání 

Přítomni: (jména jsou uváděna bez titulů) 

Klčová Jiřina, Práchenský Bedřich, Jetmarová Alexandra, Krátká Markéta, Řeháček Jan, Razskazov 

Vojtěch, Petružálek Radim, Mlateček Jaroslav, Kraus Eduard, Kolařík Stanislav, Hájek Zdeněk 

Jan Mazuch, náměstek primátora, Jana Fiedlerová – tajemnice komise, Martin Karas – vedoucí OKCR, 

Petra Šnejdrová, ekonomické odd. OŠKS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program jednání: 

1. Prezentace – projekt SUPERSTART 

2. Prezentace – projekt STRONGMAN Pardubice 

3. Výroční zpráva komise pro cestovní ruch za rok 2020 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jednání komise proběhlo s ohledem na aktuální vládní opatření proti šíření onemocnění COVID – 19 

on line formou. 

 

1. Prezentace – projekt SUPERSTART 

Město Pardubice bylo osloveno se žádostí o podporu filmového scénáře k filmu s názvem SUPERSTART. 

Na jednání komise byl pozván jako host režisér David Sís, který členům komise představil připravovaný 

celovečerní hraný film, který je volně inspirován životním příběhem Evžena Erbana, který propojuje s 

dějinami ploché dráhy. Téměř 90 % filmu se bude odehrávat v Pardubicích, a to v různých časových 

rovinách. Lokacemi natáčení budou nejen plochodrážní stadion, ale i závodiště, letiště, historické 

centrum města, zámek či Kunětická hora. Cílem tvůrců je tak výrazná prezentace města / kraje.   

Režisér při prezentaci představil základní parametry filmu s předpokládaným časovým 

harmonogramem realizace: jaro-léto 2021 - dokončení 2. verze scénáře, dramaturgie, příprava 

natáčení, obsazení a obhlídky lokací. Podzim 2021 - jaro 2022 natáčení + postprodukce. Světová 

předpremiéra - Pardubice červen 2022. Světová kinopremiéra: MMF Karlovy Vary červenec 2022. 

Plánovaný rozpočet filmu je 28 mil. Kč.  

V současné době potřebuje projekt filmu SUPERSTART základní podporu na dokončení literárního 

scénáře a zajištění dramaturgie (spolupráce se scénáristou Markem Epsteinem). Hotový a funkční 

scénář je nezbytný pro žádost o podporu pro Státní fond kinematografie a strategické partnery 

Discovery Channel a Českou televizi. 

Požadavek o dotaci z rozpočtových prostředků města je ve výši 350 tis. Kč. Na samotné natáčení filmu 

již nebude žádáno o podporu ve formě finančních prostředků, ale např. ve formě slevách na nájmu 

natáčecích lokací, při pomoci se zajištěním komparsu atd. 

Žádost předložena i do komise pro sport a kulturní komisi. 



Komise pro cestovní ruch se s projektem seznámila, doporučení ohledně případné výši podpory 

z dotačních prostředků Programu podpory cestovního ruchu bude navrženo na příštím jednání komise, 

na základě jednání se zástupci výše zmíněných komisí. 

 

2. Prezentace – projekt STRONGMAN Pardubice 

Členům komise byl představen projekt STRONGMAN, který se nově uchází o dotaci z Programu 

podpory cestovního ruchu. Projekt představil Zdeněk Vávra. Jedná se Strongman závody (extrémní 

disciplíny) rozšířené o evropský pohár strongman a slovanský pohár. Akce je v rámci Pardubického 

kraje ojedinělá a má dle zkušeností pořadatele potenciál přilákat do Pardubic nové návštěvníky z 

blízkého i širšího okolí, včetně návštěvníků ze zahraničí (závodníci a jejich fans). Cílová skupina – 

nadšenci fitness a rodiny s dětmi, pro které bude připraven doprovodný program („dětský silák“). Akce 

je jednodenní, uskuteční se 14.8.2021 na parkovací ploše dostihového závodiště, účastníci ze Slovenska 

se svými týmy budou ubytování v ubytovacích zařízeních ve městě. Medializace města v propagačních 

materiálech a na sociálních sítích by měla mít dosah okolo půl milionu lidí. Celkové plánované náklady 

projektu jsou ve výši 180 tis. Kč. 

 

3. Výroční zpráva komise pro cestovní ruch za rok 2020 

Komise pro cestovní ruch projednala předloženou Výroční zprávu o činnosti komise za rok 2020, zpráva 

byla zaslána členům komise před jednáním k doplnění a připomínkám. Na jednání komise bez diskuze, 

zpráva bude předložena Radě města Pardubic na jednání dne 1.3.2021. 

Přistoupeno k hlasování. V době hlasování online přítomno 11 členů komise. 

Návrh usnesení: 

Komise pro cestovní ruch schvaluje Výroční zprávu o činnosti komise pro cestovní ruch za rok 2020. 

Hlasování o návrhu:  

Pro: 11   proti: 0   zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Další termín řádného jednání komise stanoveno na 3.3.2021. Hlavním bodem programu bude návrh 
na rozdělení dotací z Programu podpory cestovního ruchu. 

 

 

Zapsala: 

 Jana Fiedlerová, tajemnice komise 

Ověřili:      

Jiřina Klčová, předsedkyně komise pro CR               Jan Řeháček, místopředseda komise     


