
 

 

         

Z Á P I S 
z 5. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu konaného dne 02.09.2020          

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

 

Dne 02.09.2020 se uskutečnilo jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu 

zřízené Radou města Karlovy Vary. 

 

Místo jednání: salonek primátorky 5. patro Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21,  

 361 20 Karlovy Vary 

 

Doba jednání: zahájení   13:30 hodin  

 zakončení   15:15 hodin 

 

Přítomni: Romana Mrvová, Zdeňka Batíková, Dott. Mag. Radka Murasová,  

 RNDr Jiří Neumann, MUDr. Jiří Penc a Tomáš Nesrsta  

 

Omluveni:  Naděžda Ettlerová, Anna Štěříková a Daniel Vašíček 

Neomluveni: --- 

 

Hosté: Josef Dlohoš (ředitel INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.)  

 

Program:  

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR 

3. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.  - Josef Dlohoš 

4. Aktuální stav čerpání dotací na rok 2020 

5. Různé 

 

Jednání zahájila předsedkyně komise Romana Mrvová. 

 

1. Schválení programu jednání 

Navržený program jednání komise byl schválen. 

pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 



 

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR 

Zápis z 4. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu ze dne 01.07.2020 byl schválen v navrženém 

znění.  

pro:6  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.  – Josef Dlohoš shrnul průběh letní 

marketingové kampaně, která se podařila, splnila svůj účel a čeští turisté naše město navštívili 

v hojném počtu. Dále informoval členy komise o letním prodeji Region Card, kterých bylo 

prodáno oproti loňskému roku znatelně více. V roce 2019 jich bylo prodáno 700 kusů a letos za 

jen měsíce červenec a srpen 30 tisíc. Byla zaznamenána i velká návštěvnost pobočky Infocentra, 

která byla cca 1500 – 2000 lidí denně.  

 

Dále uvedl, že v příštím období bude potřeba se zaměřit na cizí trh, lokalita, která bude cílem 

marketingové kampaně, zatím však není upřesněna, bude záležet na aktuální zdravotní situaci v 

republice.  

 

Dott. Mag. Radka Murasová – vznesla dotaz ohledně marketingové propagace Alžbětiných lázní 

ze strany Infocentra. Toto téma bylo prodiskutováno a 

 

komise se usnesla uložit panu řediteli Josefu Dlohošovi úkol, aby kontaktoval pana inženýra 

Benedikta a domluvil se s ním na další spolupráci týkající se propagace Alžbětiných lázní 

prostřednictvím aktivit Infocentra. Je potřeba zlepšit komunikaci, aby probíhala adekvátně s 

ohledem na to, že spolupracují dvě městské organizace. 

 

pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4. Aktuální stav čerpání dotací na rok 2020 – komise byla obeznámena s aktuálním stavem 

čerpání dotací na rok 2020, rušení či přesunech jednotlivých akcí na příští rok v souvislosti 

s aktuální zdravotní situací v republice.   

 

 

 



 

 

5. Různé - témata byla vyčerpána a bod 5 zůstal bez obsahu. 

 

Příští jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu se bude konat 

ve středu 14.10. 2020 od 13:30 hodin v salonku primátorky. 

 

 

 

       

   Romana  M r v o v á    

předsedkyně Komise lázeňství a cestovního ruchu 

Dne:  02.09.2020 

Zapsala: Kamila Vaňkátová        


