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. 4. 2021 ve 13 hodin v Aparthotelu Svatý Vavřinec.
Přítomni: Jiří Matějů, Michaela Boudová, Libor Pelikán, František Vaněk, Lenka Klimešová,
Zina Plchová, Martin Venglář, Jiří Špetla
Program:
1.
SOVK – shrnutí aktuálního stavu projektu
2.
Přesun poslední zastávky Krakonošovy zpovědnice
3.
Členské příspěvky 2021
4.
Letní akce na nadcházející sezónu
5.
Tvorba videoobsahu
6.
Diskuze
1.
Informace od Jakuba Ruse:
Dodavatelem softwaru bude místo firmy Feratel firma Cardberg. Díky jejich větší flexibilitě v úpravách
požadovaného řešení, a výrazně nižší cenové nabídce. Reference viz https://cardberg.com/.
Pro snížení nákladů jednáme s dalšími destinacemi v ČR o spuštění systému společně. Například s
Českým Krumlovem.
Karta hosta bude primárně zaměřena exkluzivitu – dostupná parkoviště, bookování konkrétních časů
na atraktivitách (abych se vyhnul frontám) atp. Slevy budou také stále součástí karty.
Aktuálně je v řešení finální specifikace s dodavatelem a financování. K podpisu smlouvy a založení
DMO po schválení zastupitelstvy dojde v červnu. Financování je řešeno s KHK, CzT a MMR. Partnerství
na projektu přislíbily všechny velké subjekty v regionu. Průběžně probíhá upřesňování podmínek
spolupráce a nejpozději od května by na základě přesné specifikace byly řešeny konkrétní podmínky
spolupráce a nabídky na kartě hosta. Jediný u koho stále není jasno je Skiresort, se kterým se stále
jedná.
Zina Plchová: Feratel x Cardberg. Feratel má přístup ke všem systémům (otevřeno x zavřeno) a
veškeré informace, takže by byl nejspíš lepší, ale záleží na tom, zda je tato funkce pro SOVK důležitá.
Cokoli se dělá s Feratelem trvá dlouho.
Je potřeba, aby se Pec neztratila možnost práce přímo s naší lokalitou (aktuální činnost SCRP).
Jiří Matějů: obec počítá s tím, že bude mít SCRP následně menší rozpočet, zároveň však bude
zachován, bude zpracovávat dílčí úkoly a komunikovat se SOVK.
2.
Razítkovací hra (Svazek měst a obcí Krkonoše) bude mít nový cílový bod na penzionu
Marienka. Byly předány kontakty a domluva již probíhá napřímo.
Přesun Krakonošovy zpovědnice: Michaela Boudová zavolá Ivanu Balcarovi ohledně potřeby přesunu
poslední zastávky Krakonošovy zpovědnice z kapličky ve Velké Úpě (podnět z minulé schůze SCRP).

Zina Plchová: jednotlivé herní prvky jsou poškozené, bylo by potřeba udělat revizi.
František Vaněk domluví na zastupitelstvu kontrolu herních prvků.
Herní Krajina: David Kirnig projde herní prvky Herní Krajiny a drobné opravy budou provedeny ze
strany SkiResort Live, případně větších problémů bude kontaktovat město, předpokládané otevření je
na začátku května (při příznivé epidemiologické situaci).
Libor Pelikán: domluva na přesun Herní Krajiny na doménu hernikrajina.cz + přebrandování tiskových
materiálů a cedulí (odsouhlaseno na podzimní schůzi SCRP). Financování fyzických nosičů je řešeno
z rozpočtu SCRP.
3.
Je potřeba odpouštět členské příspěvky či upravovat jejich výši kvůli pandemické situaci?
Jiří Matějů: příspěvky se nikdy v posledních letech nezvedaly a nejsou nijak vysoké.
Martin Venglář: příspěvky mohou být v plné výši, SCRP neustále vyvíjí činnost
Lenka Klimešová: příspěvky nechat stejné
Domluveno ponechání příspěvků v plné výši.
Libor Pelikán: chceme nechat možnost členům SCRP zaplatit příspěvky později kvůli udržení členské
základny v případě neplacení příspěvků?
Jiří Matějů: nepotřebujeme zachovávat členskou základnu na úkor ústupkům jednotlivým členům,
spíše budovat služby pro členy, kteří jsou aktivní.
4.
Které akce by se měly konat a které ne + vysvětlení v textu.
Jarní ukliďme Sněžku (15. 5.) – režim viz text níže.
Na Sněžku pro trojčátka (29. 5.) – organizátoři počítají s omezenou akcí bez doprovodného festivalu
na parkovišti.
Bike víkend (30. 5.) – závod omezený pouze na neděli, omezené kategorie.
Krakonošův cyklomaraton (19. 6.) – organizace dle povolení a pandemické situace.
Festival krkonošských minipivovarů (26. 6.) – ZRUŠENO kvůli náročnosti organizace a příprav.
Svatovavřinecká pouť (10. 8.) – dle pandemické situace – individuální výstup x organizovaný start +
doprovodný program.
Krakonošovy guláše (18. 9.) – organizace dle aktuálních pandemických opatření.
Podzimní ukliďme Sněžku (2. 10.) – v režimu dle aktuální pandemické situace
+ aktivity kostela.
Jiří Matějů: Krkonošský festival minipivovarů nechat zrušený kvůli náročné organizaci, jarní úklid
ponechat (pravděpodobně od pátku bude povolený amatérský sport ve skupinách po 12 lidech a tím
se otevře prostor pro „jarní úklid“ po malých skupinách.
Problém bude ubytování.
Jiří Matějů: podmínit akce uklízení beneficí voucherů (pokud nepůjde ubytování).
Martin Venglář: pokud bude akce dvoudenní, tak jsou zde dobrovolníci na základě práce (úklidu),
organizátor (SCRP) může vystavit dohodu o úklidu (na 2 dny) a úklid je tak služební cesta.
Pracovní skupina SCRP dořeší komunikaci ohledně Jarního úklidu tak, ať je v pořádku z právního
hlediska.
Zina Plchová: zahrnout aktivity kostela do celkové komunikace.
Libor Pelikán: s Lenkou Ficovou komunikujeme, a pokud máme k dispozici akce, tak sdílíme, vyrábíme
plakáty a komunikujeme.
5.
Tvorba videoobsahu: na každý rok je připravený větší projekt, pro letošní rok by to měl být
videoobsah. Chybí nám obsah pro videokomunikaci. Vytvoříme zadání, na jehož základě vzniknou
návrhy na obsah, různé zaměření (cílové skupiny), různé formáty, různé roční období, využití
komparzu atd.
Zadání bude zasláno zájemcům, návrhy budou konzultovány s radou SCRP.

Jaký rozpočet chceme dávat na videa?
Jiří Matějů: 100.000,- Kč je rámcový rozpočet.
Martin Venglář: na Vavřinec pojede skupina tvůrců vyrábět videoobsah pro Vavřinec, mohlo by být
reálné celou akci spojit. Akce bude na přelomu dubna a května.
Libor Pelikán: oslovovali jsme tvůrce z lokality, abychom byli schopni reflektovat počasí.
Jiří Matějů a Lenka Klimešová: je potřeba vědět co chceme, s kým spolupracujeme a s kým chceme
natáčet a co. Následně bychom mohli používat nabídky na spolupráci od ostatních subjektů
(SkiResort, Vavřinec).
Libor Pelikán: chtěli jsme, aby tvůrci přišli s nápadem, a my následně můžeme vybrat, který nápad se
nám nejvíce líbí.
Lenka Klimešová: na Malé Úpě se natáčel dokument o příbězích místních lidí (výstižné, lokální…),
zajímavý návrh na koncept pro natáčení od partnerů.
Michaela Boudová: nejde kombinovat koncept dlouhodobé spolupráce s jedním tvůrcem a
jednotlivou spolupráci s nárazovými filmaři. Potřebujeme mít ucelený návrh na propagační videa
s konkrétním stylem, kterým se jako oblast průběžně prezentujeme a k tomu můžeme přidat
jednotlivá videa od jiných filmařů jako doplněk.
Libor: budeme mít vymyšlený scénář pro variantu náhodného partnera z ostatních zdrojů, zároveň
bude vznikat souvislá linka, ze které budou videa na pravidelné používání.
Pracovní skupina pošle zpracované zadání členům SCRP pro posouzení a následně i materiál zaslaný
od zájemců.
6.
Je potřeba přidělat televizi na Veselý výlet – Lenka Klimešová se ozve Liboru Pelikánovi, až to
bude hotové, aby mohl Sitour připojit počítač s obsahem.
Letáky KH – obsah bude připraven do online podoby a bude k dispozici na webových stránkách.
Tištěné letáky budou vyrobeny až v momentě, kdy bude možné ubytovávat hosty a využívat služby.
Chceme prodloužit billboard ve Svobodě nad Úpou? Jedná se o 30.000,- Kč.
Zina Plchová: zkusit kontaktovat jinou plochu, která by byla více vidět. Billboard u autobusového
nádraží nebo u JIPu (Vesna Liberec).
Termín příští rady SCRP bude upřesněn (nejspíš 24. 5. nebo 25. 5.)
7.
Martin Venglář: jsou někde v Peci nabíječky na elektrokola? Případně budou se někam dávat?
Aparthotel Vavřinec připravuje možnost nabití elektrokol.
Jiří Matějů řekne Jakubovi Jandovi, aby se spojil s panem Krausem ze Summit sportu, aby SkiResort
Live přidal Vavřinec do komunikace ohledně nabíjecích míst elektrokol.

V Peci pod Sněžkou 13. 4. 2021

zapsala: Mgr. Michaela Boudová

