
 

 

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, e-mail: sdruzeni@pecpodsnezkou.cz     

http://www.sdruzenipec.cz, http://www.pecmestovpohybu.cz 

 
 

Zápis	   jednání	   rady	   Sdružení	   cestovního	   ruchu	   a	   propagace	   v	  Peci	   pod	   Sněžkou,	   z.s.	  
konaného	  dne	  1.	  12.	  2015	  ve	  14	  hodin	  v	  hotelu	  Horizont	  
	  
Přítomni:	  Jiří	  Matějů,	  Michaela	  Boudová,	  Alan	  Tomášek,	  Karel	  Rada,	  Lenka	  Klimešová,	  Eva	  
Lorencová,	  Miloš	  Štěpař	  
	  

	  
Program:	  

1. Příprava	  VH	  
2. Členská	  základna	  
3. Činnost	  rady	  sdružení	  
4. Různé	  

	  
	  
1. Počet	  členů	  rady	  sdružení	  bude	  9,	  návrhy	  členů:	  Jiří	  Matějů,	  Alan	  Tomášek,	  Karel	  Rada,	  
zástupce	  SkiResortu,	  Eva	  Krajčí,	  Lenka	  Klimešová,	  Jiří	  Karlík,	  Jiří	  Martinec,	  Michaela	  Boudová.	  

Členské	  příspěvky	  budou	  pro	  nadcházející	  rok	  ponechány	  ve	  stejné	  výši.	  
Po	  kompletaci	  účetnictví	  bude	  zbytek	  peněz	  použit	  na	  dotisk	  brožur	  Pec	  pod	  Sněžkou	  nebo	  
ponechán	  na	  projekty	  v	  roce	  2016.	  
	  

2. Členská	  základna	  se	  rozšířila	  na	  42	  členů.	  Pro	  nadcházející	  období	  bude	  činnost	  v	  rámci	  
sdružení	  zaměřená	  na	  aktivní	  komunikaci	  s	  členy	  a	  jejich	  propagaci.	  
	  

3. Rada	  sdružení	  odsouhlasila	  pracovní	  skupinu	  ve	  složení:	  Alan	  Tomášek,	  Jiří	  Matějů,	  Miloš	  
Štepař	  a	  Michaela	  Boudová.	  Pracovní	  skupina	  má	  za	  úkol	  tvorbu	  nových	  produktů,	  posílení	  interní	  
komunikace	  a	  kompletaci	  propagace.	  

Rada	  sdružení	  se	  bude	  nově	  scházet	  každé	  2	  měsíce.	  
	  

4. V	  nadcházejícím	  období	  by	  měly	  vznikat	  nové	  produkty	  pro	  Pec	  pod	  Sněžkou	  s	  přesahem	  do	  
SkiResortu	  (cyklostezky,	  single	  trail,	  in-‐line	  dráha,	  gastromapy	  atd.).	  	  Jedná	  se	  o	  změně	  fungování	  
slevových	  karet,	  které	  by	  v	  sobě	  zahrnovalo	  více	  služeb,	  dále	  o	  paušalizování	  rekreačního	  poplatku	  a	  
propojení	  zimní	  permanentky	  s	  LD	  Sněžka.	  

	  
	  

V	  Peci	  pod	  Sněžkou	  1.	  12.	  2015	  	  
	  
	  

zapsala:	  
Mgr.	  Michaela	  Boudová	  


