
 
 

Zápis z jednání komise cestovního ruchu č. 2/2015 
 
Název Komise cestovního ruchu při RM Litoměřice 

Datum konání 18.3.2015 

Místo konání Reprezentační salonek Hradu Litoměřice 

Přítomni Ing. Anna Matulová – předsedkyně komise 
Ing. Martina Vondráková – sekretářka komise 
Lenka Hronová – členka komise 
Roman Munčinský – člen komise 
Tomáš Sarnovský – člen komise 
Mgr. Ing. Jana Štefániková – členka komise 
Petra Pospíchalová – členka komise 
Luděk Jirman - host 

Neomluvena Mgr. Michaela Zuziaková – členka komise 

Program Představení novinek CCR na sezonu 2015. DA 
České středohoří v hlavní sezoně 2015. Diskuse. 

Čas 16:00 – 18:15 
 
 
1. Představení novinek CCR na sezonu - Ing. Martina Vondráková, Ing. Anna Matulová 
- Holzmannovy Litoměřice – pozvánka na výstavu 
- 1210 let Ohře – pozvánka na svěcení pramenů řeky Ohře 18.4., pozvánka na slavnost v Kadani 
dne 27.6. 
- pozvánka na akci Velikonoční jarmark řemesel a ručních dovedností a Povídání o víně 
- informace o počtu přenocování za rok 2014 – konečné číslo 39152 
 
2. Destinační agentura České středohoří - Luděk Jirman – ředitel DA  
- informace k počtu návštěvníků na Labské stezce, celkově k návštěvnosti, k rozšiřování nabídky 
- vhodné zaměřit se na vyžití typu lanové centrum, podpořené dalšími službami – restaurace apod. 
- lodní doprava – informace k lodi p. Komrsky – jízdní řád je připraven 
- informace k projektu „Terezín – město změny“ 
- nový web DA ČS 
- DA ČS bude spolupracovat při propagaci kampaně CCR  Holzmannovy Litoměřice (od poloviny 
července) 
- informace k minipivovaru litoměřického biskupství  – pivo Štěpán 
 
3. Diskuse 
- rozvíjení bodu z minulého jednání – spojení Labské stezky a cyklotrailů v ČS 
- doporučení zaměřovat se v budoucích kampaních na také filmovou turistiku 
- Litoměřické kulturní léto, Litoměřické svátky hudby –  r. 2016 – p. Jiří Maršálek 



 
- diskuse k marketingu města – společná propagace všech působících subjektů 
- návrh na podnět:  vytvořit pracovní pozici, která by aktivně propojovala všechny kulturní, 
sportovní a společenské  akce ve městě a marketingově je propagovala. Na materiálu, který bude 
předložen RM, budou aktivně spolupracovat všichni členové komise. Jako koordinátor byl určen p. 
Tomáš Sarnovský. 
Návrh na vracení finančních prostředků, které jsou prokazatelně vygenerovány cestovním ruchem 
zpět do rozpočtu na cestovní ruch (např. poplatek z ubytovací kapacity,...). 
 
- návrh do příštího jednání - „Vítání turistů“ ve městě a vizuální podoba města, oslovit subjekty 
ohledně grafického návrhu – zajišťuje p. Tomáš Sarnovský  
 
Termín příštího jednání komise cestovního ruchu – 17. 6. 2015, od 16 hodin 

 

 

 

 

Zapsala dne 18.3.2015     Schválila dne 23.3.2015 

Ing. Martina Vondráková     Ing. Anna Matulová 

 

 

 


