
                                                                                                               DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. 
                                                                                                              Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk 

Zasedání Výkonné rady DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. dne 3.března 2022 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
Výkonná rada je usnášeníschopná. 
 
Program: 
 
1/ Evaluace marketingových aktivit a závěrečná zpráva 2021 

2/ Přijetí nových členů 

3/ Ceník inzerce 2022 

4/ Strategie rozvoje  

5/ Plánované marketingové aktivity na 1.pol. 2022 

6/ Provozní záležitosti DMO 

7/ Různé 

 

Předseda Sviták poděkoval za členům VR účast a možnost konání akce v prostorách na městské úřadu 

ve Varnsdorfu. 

 
1. Evaluace marketingových aktivit 2021 
 
Ředitelka zhodnotila rok 2021 včetně dat z monitoringu návštěvnosti. Návštěvnost díky opatřením 
klesla, ale v řemeslných dílnách (např. Ajeto) naopak vzrostla řádově o desítky procent. Ředitelka 
zaslala Evaluaci e-mailem na VR. 
 
2. Přijetí nových členů 
 
Ředitelka informovala členy VR, že o členství v DMO Lužické a Žitavské hory má zájem AJETO spol. 
s r.o. Czech Glass Craft a město Český Dub a oba subjekty podaly řádnou přihlášku. 
 
Hlasování:    PRO    9  PROTI 0  ZDRŽEL SE    0 
 
Usnesení VR 1/1/2022: 
Výkonná rada schvaluje řádné členství AJETO spol. s r.o. Czech Glass Craft a Městu Český Dub. 
   
 
3. Ceník inzerce Turistické noviny 2022  
 
Ředitelka DMO předložila návrh zpoplatnit prezentace v Turistických novinách. Předložila ceník.  
 
Hlasování:    PRO    9  PROTI -  ZDRŽEL SE    - 
 
Usnesení VR č. 1/2/2022 
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Výkonná rada bere na vědomí návrh ceníku a pověřuje ředitelku oslovit s nabídkou inzerce subjekty 
v území.  
 
4. Strategie rozvoje  
 
Pan Sviták informoval o nové koncepci rozvoje turistické dopravy v oblasti zapracovat turistickou 
dopravu. Informace budou zaslány na členy. 
 
5. Plánované marketingové aktivity 1.pol. roku 
 
Nejbližší aktivity kromě standardních (správa webů, FB, Instagram,..) jsou veletrhy v jarních měsících, 
a to Polsko Wroclaw, Německo Löbau, Jablonec nad Nisou, For Bikes. Dále je rozjednané natáčení 
Cyklotoulek, dále presstripy – Slovensko, Izrael. Plánovaný influencer trip a dále v červnu by měl 
proběhnout trip na téma Albrecht z Valdštejna (Česká Lípa, Lemberk, Grabštejn).  
Pilotní projekt pro školy je v běhu, ladí se termíny, dopravce. Byly představeny nové tištěné materiály 
– trhací mapa, hra Albrecht z Valdštejna, Sada pěších výletů. 
V tisku jsou brožury v PL, DE verzi. Zazněl návrh, abychom měli materiály i v ENG verzi. Nové logo je 
připraveno i v jazykových mutacích DE a PL.  
 
6. Provozní záležitosti 
 
Ředitelka DMO navrhuje změnu Stanov spolku, podklady byly zaslány e-mailem. 
 
Hlasování:    PRO    9  PROTI 0  ZDRŽEL SE    0 
 
Usnesení VR 1/3/2022: 
Výkonná rada schvaluje předložit Členské schůzi na nejbližším jednání změnu Stanov v předkládaném 
návrhu. 
 
7. Různé 
 
Pan Kolář informoval přítomné o novém projektu VIA Nisa – podklady zaslal e-mailem. Pan Šmíd 
pozval přítomné na propagační jízdu 2.dubna z Liberce do Bad Schandau s programem. Dále na 
otevření sezóny dne 3.dubna v Jiřetíně pod Jedlovou a přizval i turistickou oblast Lužické hory.  
Ředitelka vyzvala přítomné ke sdílení termínů velkých akcí jako např. 14.května Sklářské slavnosti 
v Kunraticích u Cvikova, nebo 21.května turistický pochod za Kvetoucí měsíčnicí atd. 
Pan Bernas se informoval o pokračující spolupráci s Zittauer Gebirge.  
Pan Farský navrhuje více se věnovat tématu Běhání v Lužických horách, např. výzva 7stovky. Pan Rýdl 
potvrdil, že přípravné práce na Malevil Cupu pokračují. Kárová navrhuje pozvat s prezentací 
v Expozóně i Liberecký kraj (stánek).   
Dále se probírala nová situace ohledně ubytovacích kapacit pro imigranty z Ukrajiny.  
 
 
Zapsala: Marie Kárová 
 
 


