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 5. 10. 2020 ve 13 hodin v hotelu Horizont.
Přítomni: Jiří Matějů, Alan Tomášek, Karel Rada, Michaela Boudová, Libor Pelikán, Filip
Linek, Marek Lešo, Lenka Klimešová, Lenka Ficová, Zina Plchová, Martin Venglář, Jiří
Martinec, Ivan Balcar, Jakub Rus, Ondřej Špaček
Program:
1. Diskuse: SCRP a nová organizace destinačního managementu vznikající pod SOVK
2. Pravidla pro zimní leták Karty hosta
3. Plánované aktivity na podzim
4. Rozhodnutí o panelu na IC Turista
5. Termín Valné hromady
6. Diskuze

1.

Ondřej Špaček: koncepční studie role města Trutnova v cestovním ruchu východních Krkonoš a
Podkrkonoší.
Studie se snaží zapojit jednotlivé subjekty a podnikatelský sektor k vytvoření návrhu na budoucí
fungování oblasti. Proběhla prezentace o budoucí náplni, činnosti a zaměření oblasti destinačního
managementu východních Krkonoš. Prezentace byla vytvořena na základě analýzy potřeb našeho
regionu. Prezentaci zašleme na vyžádání.
Jiří Matějů: destinační společnost vnímáme pozitivně, spojuje region do většího celku, naše
propojení s destinačkou je logické.
Jakub Rus představil návrh budoucího fungování SCRP a DMO. Řešíme, které aktivity převezme
DMO, a které zůstanou na starost SCRP (prezentace bude zaslána na vyžádání). Aktuálně je
domluvena spolupráce se základními atraktivitami v regionu ohledně Karty Hosta (kromě
SkiResortu, kde jednání pokračují).
Na založení DMO má SOVK rok a v průběhu příštího roku bude v paralelním provozu se SCRP.
Řešíme, zda následně zachovat SCRP jako samostatné sdružení, a jakým způsobem bude nadále
fungovat.
Pro DMO je žádoucí, aby zůstala skupina, která se schází a dává podněty k tomu, jak by mělo do
budoucna fungovat SCRP. Tyto podněty budou následně předávány jedním člověkem za SCRP a
město do DMO.
Ivan Balcar: za město je žádoucí, abychom se nadále potkávali jako rada SCRP.
Po založení DMO máme rok 2021 na to, abychom se domluvili, jakou formou bude nadále SCRP
fungovat.
Zina Plchová: pro město je zásadní jak bude nastavená komunikace se SkiResortem, aktuálně
bychom měli počkat na výsledky jednání.
Jakub Rus: vzhledem k propojení celé oblasti je spolupráce se SkiResortem je žádoucí.

2.

Pro zimní leták KH připravujeme systém pravidel, které omezí počty řádků jednotlivým
provozovnám na základě výše členských příspěvků tak, abychom měli možnost rozumně seskládat
obsah a nemuseli řešit každého individuálně.
Konkrétní pravidla budeme zasílat společně s žádostmi o korektury obsahu zimního letáku.

3.

Nestihli jsme probrat – bude zařazeno na další schůzi rady.

4.

Dle finanční náročnosti jsme odhlasovali, že panel na IC Turista umístěn nebude a zaměříme se
spíše na přidání menších obrazovek (např. k LD Sněžka)

5.

Termín příští schůze rady SCRP byl stanoven na pondělí 7. 12. 2020 od 13:00. Bude následovat
valná hromada SCRP od 14:00.
V Peci pod Sněžkou 5. 10. 2020

zapsala: Mgr. Michaela Boudová

