Komise:
Datum:
Přítomni:

Číslo materiálu: 15/01
Cestovního ruchu
11. 2. 2020 18,30 hod
K. Koubský, T. Morawski Kambourová, R. Petráš, L. Fantová, M. Pravdová, J. Janata
M. Minařík, J. Vavřička, M. Starý, M. Pipková, G. Březinová, E. Dvorská

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

26. 3. 2020, 18:30 hotel Mědínek

1) Návrh usnesení pro RM:

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 11. 2. 2020.
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:

1. Zahájení
M. Pravdová přivítala členy a omluvila předsedu komise spolu s dalšími omluvenými.
2. Gastromapa:
Členové diskutovali možné hodnocení a výběr restaurací. Shodli se na možnosti využití ankety mezi obyvateli
Kutné Hory spolu s finálním hodnocením odborné komise skládající se ze členů KCR. M. Pravdová prošla
všechny restaurace na Tripadvisor. Hodnocení na této platformě bohužel není vypovídající kvůli nízkému
počtu recenzí a absenci některých podniků. Možností by byla anketa v Kutnohorských listech a na webu města.
K. Koubský navrhl ocenit také hlasující. Vylosovaný / vylosovaní by mohli získat poukaz do nejoblíbenější
restaurace. Na příštím jednání E. Dvorská přinese členům vzorky gastromap z jiných měst.
3. Navigační systém:
M. Pravdová představila členům aktuální špatný stav navigačního systému v Kutné Hoře a typy navigací, které
existují. Navázala spolupráci s městským architektem, který se bude problematikou zabývat. T. Morawski
Kambourová navrhla, zda by nebylo možné modernizovat prostory Informačního centra na hl. nádraží. M.
Pravdová situaci prověří. Dále proběhla diskuze o navigaci turistů v městské hromadné dopravě. J. Janata
navrhl výrazně označit zastávky v blízkosti turistických cílů.
4. Výlohy v historickém centru města:
T. Kambourová zaslala všem členům fotografie výloh, které by potřebovaly přizpůsobit historickému jádru
města (viz. příloha 1 zápisu). Zmínila, že si této situace všimla také kulturní komise a případné jednání v tomto
směru podpoří. L. Fantová kontaktovala ohledně této záležitosti pana Pospíšila. Ten navrhl konzultaci
s městským architektem. M. Pravdová panu architektovi předá fotografie a situaci s ním zkonzultuje. R. Petráš
zaslal členům komise možnou inspiraci dle řešení této situace v Písku, kde zvolili metodu pozitivní motivace
(Více informací na: https://www.jcted.cz/pisek-vyrazi-do-boje-proti-prebujele-reklame-a-nevzhlednymvyloham/?liveMode=1 ).
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:

Zapsala: M. Pravdová
Elektronicky ověřil: T. Kambourová

Příloha 1:

