
 

 

Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, o.s. 

Pec pod Sněžkou 230, IČO: 22672494 DIČ: CZ22672494 

Kontakt: tel.: +420 777 801 050, 728 502 738 

e-mail: sdruzeni@pecpodsnezkou.cz, propagace@pecpodsnezkou.cz 

http://www.pecpodsnezkou.cz 

 

 
Zápis jednání rady Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.s. 
konané dne 13. 5. 2019 ve 13 hodin v hotelu Horizont. 
 
Přítomni: Jiří Matějů, Eva Krejčí, Karel Rada, Lenka Klimešová, Michaela Boudová, Libor 
Pelikán, Zina Plchová, Zuzana Komárková, Jiří Martinec, Filip Linek, Alan Tomášek 

 
Program: 

1. Pecr Apartments - představení nového provozovatele 
2. Propagace herní krajiny Pecka 
3. Ukliďme Sněžku - report a pokračování 
4. Promo video - ukázka 
5. Krkonošský festival minipivovarů - program a propagace 
6. Nový mediální partner PASEO group 
7. Publikační plán členů, KH, balíčky pro partnery, ostatní 

 

 
1. Filip Linek představil služby Pecru a nabídl spolupráci na činnosti Sdružení a na propagaci Pece. 

Spolupracuje mimo jiné s televizí Prima a několika rádii, kde nabízí možnou spolupráci pro celou 
Pec. 
 

2. Rozpočet na herní krajinu Pecka byl představen zastupitelstvu. Realizace propagace bude probíhat 
v rozsahu: tisk letáků, online kampaně (CZ/PL), eventy (4x menší akce ročně), fotodokumentace, 
grafické podklady pro kampaň. Celkový rozpočet 200.000,- Kč + DPH bude zaplacen městem Pec 
pod Sněžkou. Financování bude řešeno formou objednávek na MÚ. V případě online kampaní se 
bude fakturovat zvlášť. 
Rádiové spoty a billboardy řeší aktuálně SkiResort. 
Otevření herní krajiny proběhne v pátek 24. 5. 2019, zajištěno otevření lanovky na Portášky. 
Sdružení zajistí tiskovou zprávu. 
Zina Plchová nabídla využití tras na Pecku, které jsou zveřejněny na stránkách SkiResortu. 
Materiály a produkty pro merchandising určené pro IC, hotely a další zájemce budou zajištěny 
prostřednictvím SkiResort Live. Ceny a další informace pro odběratele zajistí  SkiResort Live. 

 
3. Akce „Ukliďme Sněžku“ byla mediálně úspěšná a účastnici spokojeni. Rádi bychom pokračovali a 

akci opakovali vždy na jaře a na podzim v rámci akce „Ukliďme Česko“. Další akce proběhne v říjnu 
2019 a informace budou odeslány mailem. 
 

4. Promovideo zadané z loňského roku bylo představeno k připomínkám. Budeme doplňovat titulky, 
úvodní záběr na Pec pod Sněžkou a Velkou Úpu.  Doplněny budou LD Sněžka, LD Portášky  
v kombinaci herní krajiny a LD Hnědý vrch se záběrem na celou rozhlednu.  
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5. Krkonošský festival minipivovarů bude probíhat v podobném charakteru jako loňský ročník.  
Z reakcí na loňský ročník vyplývá potřeba zlepšit gastroslužby. Míša a Libor zkusí domluvit lokální 
provozovatele na prezentaci gastronomie. Alan Tomášek následně domluví s Ivanem Balcarem 
způsob spolupráce. 
Hudbu a podium zařizuje Ivan Balcar. 
Vláček mezi Pecí a Úpou v době akce – zkusit zařídit. 
Pro letní akce budeme přidávat stánky 3x3m, určené pro propagaci místních aktivit. 

 
6. Spolupráce s Paseo Group – budeme mít profil Pec pod Sněžkou (shrnutí, aktivity), budeme posílat 

náhled. Na stránkách www.kdykde. cz máme možnost fixace reklamního bloku na úvodní stránce. 
Do našeho profilu můžeme přidat až 30 akcí měsíčně. Spolupráce byla vyhodnocena jako 
přínosná. 
 

7. Bannery – bude se tisknout varianta Pec pod Sněžkou s pozadím „Sněžka“ a Pec pod Sněžkou 
pouze logo. Nechat vyrobit navíc 1x banner LD Sněžka. Nechat vyrobit navíc 2x vlajku 
k infocentrům. Velikost a konkrétní návrhy vlajek bude následně projednána v pracovní skupině. 
Výsledná podoba stánků také. 

 
Publikační plán členů SCRP – na FB budou probíhat příspěvky propagující členy Sdružení.  Každý 
člen bude vždy 14 dní dopředu informován o přidání jeho příspěvku, který bude mít možnost 
upravit.  Výslednou podobu textu budeme psát my, abychom udrželi podobnou formu a styl. 
V aktivní měsíce je 2x příspěvek a v obsahu se to ztratí, v méně aktivní měsíce je „reklam“ méně. 
Příspěvky neohrozí atraktivitu FB. 
 
Karta Hosta – plastová karta funguje již 7 let, letos 2 roky po ukončení udržitelnosti dotace. 
 Jirka Matějů komunikuje s Janem Kábrtem (firma DLNK, nástupce SKIP).  Aktuálně máme 
k dispozici cca 80.000 magnetických karet hosta. Server a data – Zuzka Komárková prověří 
původní smlouvy, které se týkají KH. Server je aktuálně u HD internet v Trutnově, server patří 
městu, data se nezálohují (neboť nebyla poptávka). V současnosti je jediným aktivním člověkem 
programátor Adam Valenta (Humlnet Creative), který má uzavřenou smlouvu s městem ohledně 
nutných servisních prací. Adam Valenta nám generuje statistiky a data a řeší veškeré reklamace na 
funkčnost aplikace. 
 Na základě našich požadavků budeme zadávat Adamu Valentovi poptávku na posouzení 
aktuální karty a jejího fungování. Po dodání zprávy vyvoláme diskuzi k dalšímu pokračování KH. 
Svazek obcí východní Krkonoše má nového manažera, který o danou problematiku projevil zájem. 
Jirka s ním domluví schůzku.  Otázkou je spolupráce se SkiResortem a jeho SkiResort Card. Před 
pokračováním KH je nutno definovat cíle a záměry využití KH. 

 
Balíčky pro spolupracující partnery – možnost získat balíčky služeb pro odměňování přátelských 
fotografů, grafiků, kameramanů, atd., se kterými se rozhodneme spolupracovat. 
 Jirka: interní směrnice pro SCRP, na základě které členové SCRP poskytnou služby a SCRP 
proplatí náklady za vybrané služby. Na základě požadavků jednotlivých partnerů budeme 
oslovovat poskytovatele služeb. 
 

Termín příští schůzky byl stanoven na 17. 6. 2019 ve 13:00 v hotelu Horizont. 
Pozvánky budou rozeslány. 

 
 

V Peci pod Sněžkou 13. 5. 2019   zapsala: Mgr. Michaela Boudová 


