Zápis z jednání Komise cestovního ruchu ze dne 24. 4. 2017
Místo konání: zasedací místnost tajemníka města
Účastníci jednání: dle prezenční listiny
Hlavní témata jednání:
Oslavy narození Dr. Miroslava Tyrše (*17.9.1832) – zavedení tradice oslav spolu s ukončením
turistické sezóny v září
Rok 2032 – 200 let od narození – uspořádání celoročních akcí, každý měsíc věnován jinému sportu,
taková „malá olympiáda“ – město Děčín = město sportu
-

navázání spolupráce s městem Öetz –návštěva tohoto tyrolského města, hlavní garant pí
Toncarová, zdravice a pozvánka k návštěvě oslav v Děčíně
pí Toncarová – sestavení týmu lidí, kteří budou spolupracovat, spolupráce se školskou,
kulturní a sportovní komisí, navázat na případné další programy konané v září

Komise cestovního ruchu navrhuje radě města ustanovit pracovní skupinu k akci Tyršův Děčín.
Toto téma bude zařazeno jako bod dalšího jednání Komise CR dne 17.5.2017. Svoji účast na komisi
potvrdila paní Toncarová.

Krátké spoty o Děčíně a okolí v kinech
Člen komise pan Pažourek přišel s návrhem natočit krátký výstižný spot bez slov o městě Děčín a
okolí, který by se mohl pouštět v kinech, před konkrétními filmy. Možnost tímto cílit na konkrétní
skupinu lidí. K tomuto tématu byl pozván pan Pošta, který potvrdil účast na příští komisi CR. Toto
téma bude zařazeno jako bod dalšího jednání komise CR v květnu.

Informační cedule
Komise CR doporučuje nechat vyrobit univerzální přenosné cedule k Rogalu na kulturní akce –
TOALETY 150 m, dále Cyklisto sesedni z kola, dále zábrany a dát do majetkové správy SMS, aby se
mohli kdykoli využít.

Komise CR se shoduje, že pro fungování cestovního ruchu v Děčíně zároveň s informačními
centry, by se měla vytvořit příspěvková organizace města.

Úkol:
-

paní Štechová - opětovně osloví osobně přes přímý kontakt společnost Viking Cruises pro
navázání spolupráce
oddělení kanceláře primátorky osloví oficiálním dopisem za město Děčín společnost Viking
Cruises pro navázání spolupráce (bližší informace pan Hrouda)

Další jednání komise se uskuteční 17. 5. 2017 v 17 h v zasedací místnosti primátorky města.
Zpracovala: dne 26. 4. 2017
Kateřina Trapani, oddělení cestovního ruchu

Jaroslav Hrouda, v.r.
předseda komise

