
 

 

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 27. 11. 2019 ve 13 hodin v hotelu PECR DEEP. 
 
Přítomni: Jiří Matějů, Karel Rada, Michaela Boudová, Libor Pelikán, Zina Plchová, Eva 
Krejčí, Lenka Klimešová, Alan Tomášek, Filip Linek, Marek Lešo 

 
Program: 

1. Propagace akcí 
2. Tematické měsíce  
3. Zimní video na březen 
4. Outdoorová reklama  
5. Remarketing na Kartu hosta 
6. Facebook, Instagram, Youtube 
7. Herní Krajina Pecka 2020 
8. Propagace členů 2020 
9. Seminář na práci s KH 
10. různé 

 

 
1. Propagace akcí v rámci Svazku obcí Východní Krkonoše, Krkonoše – svazek měst a obcí, portálu 

kdykde.cz, televize města, prostřednictvím SkiResortu 
Karel Rada – přidat mezi akce Vánoční Jarmark z Horizontu 
Vzniká smlouva o spolupráci s mediálním partnerem. Bude prezentována na příští radě SCRP. 
 

2. Tematické měsíce na prezentaci Pece – budou zahrnuty akce, další atrakce, provoz půjčoven, tipy 
na výlety, spojení témat s KRNAPem, tematické FB příspěvky, panel na webových stránkách. 
Byla přednesena konkrétní témata k diskuzi. 
Přidat informace o lokálních pivovarech – zařadí se do března. 
Zařadit mezi informace také gastro a wellnes – bude zařazeno v rámci tematického měsíce gastro 
a wellnes. 
Zařadit informace o levnějších skipasech na březen – levnější budou od 24. 3. 
 

3. Zimní video by mělo být situováno do března – koncept: zveme na super lyžování, prázdné 
sjezdovky, sluníčko, lidi na lehátkách. Video točit v průběhu první poloviny ledna (bude klid a 
prostor pro manipulaci) 
 

4. Outdoor reklama – jednali jsme ohledně nového infopanelu. V rámci toho byla iniciativa rozšířena 
o koncept outdoor reklamy – billboardové reklamy v mikroregionu kombinované s bannerovou 
kampaní na internetu. Přidáme informace do televizí, které jsou namontovány v Peci, aby byl 
obsah televizí zajímavější. 
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5. Bude nastavena remarketingová reklama na propagaci Karty Hosta. Současně bude upravena 

grafická podoba webové stránky (v předchozích letech nemohla být upravena kvůli udržitelnosti 
dotace na KH) 

 
Eva Krejčí: proč chceme zařazovat KH pod Malý Svazek? 
Jirka Matějů: potřebujeme revitalizaci KH a bude velký výdaj, vybírání poplatků není v rámci KH 
tak efektivní, jak bylo se dalo předpokládat, KH bude mít lepší technické zázemí. Napojíme se na 
větší celek ostatních obcí, ale ponecháme si svoje východy. 
 

6. Pokračujeme ve zlepšování obsahu online, na rok 2020 budeme upravovat termínovku pro 
zveřejňování FB příspěvků pro propagaci členů (u větších ubytovatelů a SkiResortu budeme řešit 
individuálně). 
 

7. Nestihli jsme 
 

8. Nestihli jsme 
 

9. Seminář pro fungování KH – bude fyzický a zároveň vznikne webinář, který bude k dispozici online, 
aby si ho mohl pustit kdykoli kdokoli. Termín bude zvolený v polovině prosince, dle přihlášených 
bude zvolen prostor pro prezentaci 
 

 
 

 

V Peci pod Sněžkou 27. 11. 2019   zapsala: Mgr. Michaela Boudová 


