ZÁPIS
z 3. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu konaného dne 14.04.2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 14.04.2021 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, Zdeňka Batíková, Anna Štěříková, RNDr. Jiří Neumann,
MUDr. Jiří Penc, Daniel Vašíček a Tomáš Nesrsta

Omluveni:

Naděžda Ettlerová a Dott. Mag. Radka Murasová

Hosté:

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, Ivana Borovcová a Josef Dlohoš

15:10 hodin
16:40 hodin

Program jednání:
Schválení programu jednání
Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA – aktuální informace
Mimořádná žádost o dotaci - CARLSBAD CONVENTION BUREAU, o.p.s.
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád - Ivana Borovcová (záměr přidání bližších
informací přímo ke karlovarským pramenům)
6. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. - Josef Dlohoš – aktuální informace
7. Různé
1.
2.
3.
4.
5.

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 2. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu ze dne 10.02.2021 byl schválen v navrženém
znění.
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
3. Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA – aktuální informace
Paní primátorka informovala členy komise o aktuálních plánech a výhledové strategii města v oblasti
cestovního ruchu. Sdělila, že město má i letos v plánu realizaci projektu Kulturní léto. Akce projektu
budou opět probíhat na prostranství před hotelem Thermal a ve volnočasovém areálu Rolava.
Podporovat se bude také Karlovy Vary Region Card, která měla v loňské sezoně veliký úspěch. Bližší
informace doplní následně ředitel o.p.s. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary.
Dále sdělila, že je aktuálně v plánu cílení na klienty z ČR a sousedních států. Orientace na ruskou
klientelu prozatím zůstává v režimu on-line, jelikož se stále čeká, jak se vyvine epidemiologická
situace ve světě. Je potřeba do budoucna prezentovat naše město, jako multikulturální destinaci, která
cílí na všechny klienty a jejich rozdílné potřeby.
4. Mimořádná žádost o dotaci - CARLSBAD CONVENTION BUREAU, o.p.s.
Paní primátorka, jakožto jedna ze zakládajících členů této společnosti představila její činnost. Komise
se usnesla, že na příští jednání pozve ředitelku společnosti, která by představila žádost o dotaci
podrobněji.
5. Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád - Ivana Borovcová (záměr přidání bližších
informací přímo ke karlovarským pramenům)
Paní ředitelka informovala členy komise, že záměr informovat návštěvníky Karlových Varů o
jednotlivých pramenech vidí jako smysluplnou, bude to nejspíše do budoucna realizováno formou QR
kódů v nichž bude však pouze stručná informace, jelikož bližší lékařské informace jsou nepřípustné a
je to takto i upraveno legislativně, jak členy informovala paní Batíková.
Prodiskutována byla i aktuální situace s rekonstrukcí Vřídla, které by mělo do budoucna být
využíváno jako interaktivní místo a nejen jako místo, kde tryská pramen.
Dále paní ředitelka informovala členy o aktuálních aktivitách její společnosti v oblasti zvelebování
kolonád a záměru umístit desku s poetickou oslavnou básní „Óda na Vřídlo“ i do dalších částí
kolonády. Tento záměr bude však velice nákladný a není tím pádem ještě možné ho realizovat
v dohledné budoucnosti.
Bylo navrženo usnesení v tomto znění: Ředitelka SPLZAK p.o. Ivana Borovcová bude stálým
hostem komise LCR, jelikož její oblast činností úzce souvisí s lázeňstvím a cestovním ruchem.
pro: 7

proti: 0

Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 0

6. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. - Josef Dlohoš – aktuální informace
Pan ředitel doplnil informace k aktuálním plánům infocentra. Především o aktuální kampani
VARY°ZDRAVÍ a též jejímu nově vzniklému podcastu se zajímavými osobnostmi z oblasti sportu,
kultury a lázeňství. O průběhu této kampaně nás bude pan ředitel průběžně informovat. Všem členům
komise byly zaslány materiály k této kampani, na příštím jednání bude tomuto tématu věnován opět
čas.

7. Různé
RNDr. Jiří Neumann informoval členy komise, že prozatím nejsou uzavřeny stavy přihlášených žáků
do učebních oborů, však prozatím je známa pouze informace, že se jich přihlásilo zhruba o 1/3 méně
než je obvyklé (jedná se o obory přímo navázané na cestovní ruch na školách v Karlových Varech,
Mariánských lázních a Sokolově)

Příští jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu se bude konat
ve středu 12. 05. 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: 14.04.2021
Zapsala: Kamila Vaňkátová

