
 

 

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	  11.	  4.	  2016	  ve	  14	  hodin	  v	  hotelu	  Horizont	  
	  
Přítomni:	  Jiří	  Matějů,	  Michaela	  Boudová,	  Alan	  Tomášek,	  Karel	  Rada,	  Lenka	  Klimešová,	  Eva	  
Lorencová,	  Miloš	  Štepař,	  Dominik	  Brožek,	  Michaela	  ???,	  Jiří	  Karlík	  
	  

	  
Program:	  

1. Zpráva	  o	  činnosti	  –	  první	  čtvrtletí	  2016	  
2. Koncepce,	  směr	  a	  hlavní	  akcenty	  činnosti	  v	  roce	  2016	  
3. Pracovní	  skupina	  SCRP	  –	  činnost	  a	  odpovědnosti	  jednotlivců	  
4. Mailové	  adresy	  pro	  komunikaci	  
5. Fotobanka	  a	  její	  využití	  
6. Členská	  základna	  

	  
	  
1. Probíhá	  průběžné	  doplňování	  fotobanky	  (viz.	  bod	  č.	  5).	  	  Z	  fotografií	  vznikly	  podklady	  pro	  
billboard	  zima	  2016/2017,	  již	  s	  titulem	  „jeden	  den	  nestačí“.	  Spolupráce	  probíhá	  převážně	  
s	  fotografem	  Jakubem	  Freyem.	  

V	  březnu	  byly	  ve	  spolupráci	  s	  Petrem	  Tomkem	  z	  Turistika.cz	  zmapovány	  běžkařské	  trasy	  (tam	  
kde	  dovolily	  sněhové	  podmínky).	  Trasy	  budou	  zpracovány	  pro	  nadcházející	  zimní	  sezónu	  ve	  stejné	  
podobě	  jako	  cyklotrasy	  (na	  městských	  webových	  stránkách).	  

	  
2. Návaznost	  na	  činnosti	  v	  roce	  2015	  –	  akcentování	  na	  informovanost	  v	  rámci	  pracovní	  skupiny	  
a	  komunikaci	  směrem	  do	  Pece	  pod	  Sněžkou.	  Snaha	  zvýšit	  aktivitu	  obyvatel	  Pece.	  	  

Tvorba	  podkladů	  pro	  letní	  propagaci	  s	  mottem	  „jeden	  den	  nestačí“.	  Motiv	  cyklisty,	  na	  pozadí	  
panorama	  Sněžky	  –	  udržení	  vizuálního	  motivu	  pro	  Pec	  pod	  Sněžkou.	  

Zpravodaj	  města:	  upřesněna	  obsahová	  složka,	  dodržování	  termínů	  tak,	  aby	  korespondovaly	  
se	  sezónním	  provozem	  města.	  	  

V	  druhé	  polovině	  dubna	  proběhne	  dotisk	  propagačních	  materiálů	  Pece	  pod	  Sněžkou	  (brožury	  
ve	  stávající	  podobě,	  nové	  trhací	  mapy	  –	  levnější	  produkt)	  a	  letáků	  Karta	  Hosta.	  Všechny	  propagační	  
materiály	  budou	  k	  dispozici	  nejpozději	  1.	  května	  2016.	  
	  

3. Pracovní	  skupina	  SCRP:	  Alan	  Tomášek,	  Jiří	  Matějů,	  Michaela	  Boudová,	  Miloš	  Štepař	  a	  nově	  
Zina	  Plchová.	  V	  průběhu	  dubna	  bude	  zpracován	  termínový	  kalendář	  pro	  konkrétní	  úkoly	  (úpravy	  a	  
tisky	  propagačních	  materiálů,	  zpravodaj,	  komunikace,	  nastavení	  nových	  produktů),	  informační	  
emaily	  budou	  zasílány	  1x	  měsíčně,	  1x	  měsíčně	  bude	  zasílána	  také	  tisková	  zpráva.	  

Činnost	  pracovní	  skupiny:	  
Jiří	  Matějů:	  statutár,	  odpovědnost,	  organizace,	  koordinace,	  členská	  základna,	  karta	  hosta	  
Alan	  Tomášek:	  poradní	  činnost,	  koordinace,	  koncepce	  



 

Michaela	  Boudová:	  informovanost	  směrem	  k	  občanům	  (infoemaily,	  tiskové	  zprávy),	  
facebook,	  termínová	  listina	  akcí,	  zápisy	  schůzí,	  sběr	  informací,	  jejich	  filtrace	  a	  distribuce	  

Miloš	  Štepař:	  správa	  webových	  stránek	  Pece	  pod	  Sněžkou	  a	  LD	  Sněžka	  (dokončení	  +	  úpravy	  a	  
administrace),	  facebook,	  grafické	  práce,	  návrhy	  na	  kampaně	  a	  jejich	  realizace,	  sazba	  zpravodaje	  

Zina	  Plchová:	  redakce	  zpravodaje,	  spolupráce	  na	  tiskových	  zprávách	  
	  

	  
4. Emailové	  adresy	  pro	  komunikaci	  se	  sdružením	  jsou:	  

propagace@pecpodsnezkou.cz	   Michaela	  Boudová	  (propagace,	  aktuální	  akce	  
plánované	  v	  Peci	  a	  okolí,	  žádosti	  o	  grafické	  
zpracování	  akcí	  a	  jejich	  propagace)	  	  

sdruzeni@pecpodsnezkou.cz	   Jiří	  Matějů	  (členská	  základna,	  karta	  hosta,	  
noví	  členové,	  administrativa)	  

adresa	  media@pecpodsnezkou.cz,	  kterou	  používal	  Miloš	  Štepař	  není	  aktivní	  –	  
veškeré	  připomínky	  k	  webovým	  stránkám,	  FB	  
atd.	  směřujte	  Michaele	  Boudové	  

	  
5. V	  průběhu	  zimních	  měsíců	  byla	  značně	  rozšířena	  fotobanka	  Pece	  pod	  Sněžkou	  -‐	  ta	  je	  
k	  dispozici	  členům	  SCRP	  v	  tiskové	  kvalitě	  na	  požádání	  (náhledy	  jsou	  na	  webových	  stránkách	  Pece)	  
	  

6. Členské	  příspěvky	  SCRP	  zůstávají	  ve	  stejné	  výši,	  budou	  upřesněny	  výhody	  členství	  a	  
zpřesněno	  jejich	  plnění.	  Dále	  budou	  ze	  SCRP	  vyřazeni	  všichni,	  kteří	  nemají	  k	  začátku	  května	  2016	  
uhrazeny	  pohledávky	  vůči	  SCRP	  i	  městu.	  

	  
	  
	  
	  

Termín	  příští	  schůzky	  byl	  stanoven	  na	  23.	  5.	  2016.	  
	  

	  
V	  Peci	  pod	  Sněžkou	  11.	  4.	  2015	  	  

	  
	  

zapsala:	  
Mgr.	  Michaela	  Boudová	  


