ZÁPIS
z 2. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu konaného dne 10.02.2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 10.02.2021 se uskutečnilo jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu
zřízené Radou města Karlovy Vary.

Místo jednání:

zasedací místnost 5. patro Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21,
361 20 Karlovy Vary

Doba jednání:

zahájení
zakončení

Přítomni:

Romana Mrvová, Naděžda Ettlerová Zdeňka Batíková, Dott. Mag. Radka
Murasová, RNDr. Jiří Neumann, MUDr. Jiří Penc a Daniel Vašíček

Omluveni:

Anna Štěříková a Tomáš Nesrsta

Hosté:

Josef Dlohoš (INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary), Jaroslav Dolina a
Jiří Birman (FABE servis s.r.o.)

13:35 hodin
15:05 hodin

Program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR
3. Představení projektu společnosti FABE servis s.r.o. „Mapa lázeňských pramenů s legendou
a cizojazyčnými texty“ pro možnou spolupráci se společností INFOCENTRUM MĚSTA
Karlovy Vary – Jaroslav Dolina a Jiří Birman
4. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. – Josef Dlohoš
5. Různé
Jednání zahájila předsedkyně komise Romana Mrvová.

1. Schválení programu jednání
Navržený program jednání komise byl schválen.
pro: 7

proti: 0

Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 0

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR
Zápis z 1. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu ze dne 06.01.2021 byl schválen v navrženém
znění.
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
3. Představení projektu společnosti FABE servis s.r.o. „Mapa lázeňských pramenů s legendou
a cizojazyčnými texty“ pro možnou spolupráci se společností INFOCENTRUM MĚSTA
Karlovy Vary
Zástupci společnosti představili svůj projekt a podali k němu bližší informace. Seznámili členy
komise, že mapa lázeňských pramenů, která je předmětem jejich projektu, by měla sloužit
jednodenním hostům našeho lázeňského města jako suvenýr a měla by zároveň vyzvednout a předat
informaci o potřebné délce léčby pro jejich případnou další návštěvu Karlových Varů.
Josef Dlohoš uvedl, že je již domluven na schůzce s jednateli společnosti FABE servis s.r.o., která se
bude týkat případné spolupráce na tomto projektu, jelikož je dle jeho názoru zajímavý a může doplnit
nabídku infocentra.
Dott. Mag. Radka Murasová vznesla dotaz k textům, které by měly být na mapě uvedeny. Bylo
upřesněno, že by to měly být pouze základní informace, jelikož kompletní informace ohledně pitné
kůry mají kompetenci předávat pouze lázeňští lékaři, přímo jednotlivým hostům, při vstupní lékařské
prohlídce.
Proběhla diskuze na téma, že by u karlovarských pramenů měly být stručné informace o tom, k čemu
slouží. Komise se domluvila na pozvání nové paní ředitelky SPLZAK, p.o. Ivany Borovcové, se
kterou by tento záměr členové rádi projednali a zároveň by uvítali její představení, jelikož ještě nebyla
přítomna jednání komise LCR a je ve funkci ředitelky SPLZAK p.o. od 1. 5. 2020.
4. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.
Ředitel společnosti informoval členy komise o projektech „SMART GUIDE“, který je realizován a
„VIRTUÁLNÍ REALITA“, který je stále v jednání má před sebou 2-3 roky vývoje.
Dále uvedl, že spolupráce na projektu společnosti Travel Marketing Group s.r.o. “Karlovy Vary now.
Online 2021“, který byl schválen v rámci dotace od Statutárního města Karlovy Vary, bude nastavena
a bude nás o ní průběžně informovat.
5. Různé
RNDr. Jiří Neumann – z pozice ředitele školy informoval členy komise o aktuálním stavu průběhu
praxí studentů, kteří nemohou stále v plné míře docházet na praktickou výuku svých oborů, jelikož
hotely v Karlových Varech jsou stále uzavřeny. Na komisi, která bude cca v měsíci 4-5/2021 by rád
informoval, jak to bude v příštím roce s obory, které jsou úzce spojeny s cestovním ruchem. Nabízí se
otázka, jaký bude do budoucna o tyto obory zájem.
Diskuze na téma vysokoškolského vzdělání v oboru fyzioterapeut byla zakončením jednání. Komise
dostala informaci, že došlo k dohodě, kdy tento obor a jemu podobné by měly být všechny směřovány
do Karlových Varů a ne do Chebu, jak bylo původně v plánu. Komise by ráda tyto informace probrala
s paní primátorkou na příštím zasedání.

Dále komise navrhuje na některé její jednání pozvat hejtmana karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka
a to podle jeho časového rozvrhu, se kterým by ráda prodiskutovala aktuální situaci lázeňství a
cestovního ruchu našeho města.

Příští jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu se bude konat
ve středu 17. 03. 2021 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v 5. patře.

Romana M r v o v á
předsedkyně Komise lázeňství a cestovního ruchu

Dne: 10. 02. 2021
Zapsala: Kamila Vaňkátová

