
 Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.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 24. ledna 2023 ve 13 hodin v Grand Hotelu Hradec. 

 Přítomni: Michaela Boudová, Karolína Tomasová, Lenka Balcarová,  Zina Plchová, Adam 
 Samiec, Kateřina de Rijke, Jakub Rus, Jiří Špetla, Filip Linek, Marek Lešo 

 Program: 

 1.  Jakub Rus - projektová spolupráce 
 2.  návrhy nového předsedy 
 3.  Hlášenírozhlasu.cz 
 4.  návrh rozpočtu a inves�c 2023 celkově ke schválení 
 5.  schválení termínů akcí 
 6.  vyhodnocení JPDN a zpětná vazba pro budoucí spolupráci 
 7.  ostatní 

 1.  Jakub Rus představil dotační projekty, které vzešly ze spolupráce KpS a SCRP nebo ak�vit KpS. Bylo 
 požádáno o dotaci na síť 15 nabíjecích stanic pro elektro kola ve východních Krkonoších. V rámci 
 Pece pod Sněžkou se jedná o nabíjecí stanici u horní stanice lanové dráhy Portášky. Další nabíjecí 
 stanice v blízkos� Pece pod Sněžkou má být u Pražské boudy, zde však nabíjecí stanice spadá do 
 katastru Černého Dolu. Dalším projektem jsou fotopointy ve východních Krkonoších. V návaznos� 
 na předchozí řešení fotopointů navrhla pracovní skupina SCRP umístění na Zahrádkách (mezi vleky 
 KlonDike a U lesa), u vyhlídky z Kladenské cesty na Velkou a Malou Pláň a na vyhlídce na Železné 
 stezce (mezi Richtrovými boudami a Modrým dolem).  Jakub Rus: V rámci jednání o pozemcích se 
 SkiResortem, který návrh fotopointu na jejich pozemku podpořil, navrhl i horní stanici lanové 
 dráhy na Hnědý vrch, toto místo jsme vzhledem k Rozhledně na Hnědém vrchu vyhodno�li jako 
 zbytečné. Fotopointy budou vyrobeny na základě podkladů z architektonického Hackathonu. SCRP 
 dodá KpS podklady projektu dětského hřiště Louka smyslů (Velká Úpa), které by se v rámci 
 dotačního �tulu mohlo zrekonstruovat. Jakub Rus nabídl možnost spolupráce při žádání o dotace 
 na projekty s ekologickým přesahem. 

 2.  Rada SCRP jednala o návrzích možných předsedů SCRP. Navrženými byli: Jiří Holeček, Petr 
 Břicháček, Jiří Špetla, Alan Tomášek, Lenka Balcarová, Denisa Kirnigová a Kateřina de Rijke. Je 
 potřeba zrevidovat stanovy, rozpočet SCRP a ostatní administra�vu. Funkce předsedy viz stanovy: 
 “Předseda Spolku řídí a koordinuje činnost Spolku, koordinuje činnost jednotlivých orgánů spolku. 
 Při výkonu své funkce je vázán rovněž rozhodnu�mi rady Spolku a valné hromady Spolku. Předseda 
 Spolku kontroluje činnost kanceláře Spolku. Předseda Spolku je přímým nadřízeným tajemníka 
 Spolku. V době nepřítomnos� předsedy Spolku vykonává jeho pravomoci místopředseda Spolku.” 
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 Rada SCRP navrhla Kateřinu de Rijke. Filip Linek je ochotný pomáhat. Michaela Boudová se 
 domluví s Kateřinou de Rijke, zavolá si s Jiřím Matějů a Karlem Radou. Zavolá Alanovi Tomáškovi a 
 zjis� jeho zájem o funkci. 

 3.  Město Pec pod Sněžkou zadalo pracovní skupině ke zpracování používání aplikace 
 Hlášenírozhlasu.cz, která by byla novým komunikačním kanálem mezi městem a jeho občany a 
 obyvateli. Pracovní skupina SCRP zjišťovala, jaký názor na využívání podobných aplikací má rada 
 SCRP. Rada SCRP poskytla pozi�vní zpětnou vazbu. Další možnos� je například rozesílání informací 
 přímo od O2, ale v rámci komunikace s občany je aplikace uživatelsky příjemnější. Částku za provoz 
 aplikace pla� město, SCRP pouze zpracovává návrh a následně využívá aplikaci v kooperaci s 
 městem. 

 4.  Pracovní skupina SCRP představila rozpočet na rok 2023. Je potřeba zrevidovat finanční situaci 
 spolku a dořešit budoucnost financování v rámci spolupráci s městem. Michaela Boudová 
 připomněla možnost doplnění financí z prodeje reklamních bannerů na webových stránkách, Filip 
 LInek navrhl možnost navýšení rozpočtu fundraisingem (příspěvky od místních, majitelů firem, 
 apartmánů, atd. pro neziskovou organizaci). 

 5.  Pracovní skupina SCRP doplnila ve spolupráci s Michalem Kindlem (nový starosta HZS Velká Úpa - 
 Pec pod Sněžkou) akce pořádané hasiči (Čarodějnice a Den IZS) a upřesnila termíny akcí v roce 
 2023 a 2024. Rada SCRP termíny akcí schválila. Na další schůzi rady SCRP pracovní skupina 
 odprezentuje koncept nové akce Adventní svařák. Jakub Rus připomněl přípravu nového 
 eventového zázemí od KpS. 

 6.  V rámci diskuze proběhlo zhodnocení marke�ngové kampaně Jeden podzimní den nestačí. Cílem 
 kampaně bylo zvýšení návštěvnos� v mimosezóně (říjen a listopad). Jiří Špetla poskytl zpětnou 
 vazbu za LD Sněžka. LD Sněžka takovou reklamu nepotřebuje, vyřizování voucherů je pro běžný 
 provoz spíš zátěž, ale dá se to zvládnout. Pan Špetla apeloval na zlepšení komunikace mezi 
 personálem hotelů a návštěvníky, tzn. lépe vysvětlit, jak voucher na lanovku funguje (např. 
 voucher lze proměnit za jízdenku pouze ve spodní stanici v Peci pod Sněžkou), jinak akce proběhla 
 bez problémů. Z pohledu hoteliérů byla zpětná vazba od hostů velice pozi�vní. Kampaň se náročně 
 komunikovala v listopadu, kdy je LD Sněžka v provozu jen o víkendech a svátku a je více termínů, 
 kdy kvůli vlivu počasí LD Sněžka nejede. Rada SCRP se shodla, že kampaň lze opakovat v červnu a 
 říjnu, kdy tak můžeme podpořit návštěvnost a využi� ubytovacích kapacit v Peci pod Sněžkou. 
 Lenka Balcarová zjis�, zda zastupitelé MěÚ Pec pod Sněžkou a představenstvo LD Sněžka mají 
 zájem o tento marke�ngový nástroj na podporu cestovního ruchu. 

 7.  V rámci diskuze na schůzi rady bylo zjištěno, že prostřednictvím starého systému Karty Hosta je 
 stále možné ak�vovat původní kartu. Je potřeba deak�vovat možnost zapisování ubytovaných 
 hostů a apelovat na ubytovatele, aby si stáhli data. Webová stránka se buď brzy vypne, nebo se 
 stane neak�vní díky budoucím aktualizacím webu. 

 Termín příš� schůze SCRP byl stanoven na začátek dubna a pozvánka s konkrétním datem, místem 
 konání a programem bude zaslána e-mailem. 

 Je možné, že v rámci řešení nového předsedy SCRP bude dán termín mimořádné schůze ještě v 
 průběhu zimy. 

 V Peci pod Sněžkou 24. 1. 2023  zapsala: Karolína Tomasová 


