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        Zápis z jednání Valné hromady Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod 
Sněžkou, z.s. konaného dne 2. 11. 2021 od 14.00 hodin v Hotelu Horizont. 

  
Přítomno: 14 členů sdružení s celkovým počtem 480 hlasů z možných 581 hlasů. Valná 

hromada je usnášeníschopná. Prezentační listina je přílohou zápisu. 

 
 

Program jednání 
 

1. Prezence 
2. Zahájení VH, program jednání  
3. Zpráva o činnosti sdružení v uplynulém období  
4. Zpráva o hospodaření  
5. Schválení roční účetní závěrky  
6. Členská základna  
7. Schválení členských příspěvků 
8. Volby 
9. Různé, diskuze  

 

Zápis: 
 

1. Prezence 
 
Proběhla prezence. 
 

2.  Program jednání Valné hromady 
 
Program Valné hromady byl schválen jednomyslně.  

 
3. Zpráva o činnosti sdružení v uplynulém období 

  
Michaela Boudová odprezentovala činnost sdružení za uplynulé roční období: 

• Akce v minulém roce proběhly tak, jak umožňovala epidemiologická situace. 
Byl zrušený Krkonošský festival minipivovarů a Svatovavřinecká pouť 
proběhla pouze jako individuální pouť na Sněžku s krátkým úvodním slovem 
místostarosty. Předpokládáme úpravu akce: přesunutí startu mimo kapličku 
na parkovišti U Kapličky, kde je nyní průjezd silnice, doplnění doprovodného 
programu na dopolední pouti – návaznost historická a náboženská. Nová 
akce „Zahájení Adventu pod Sněžkou“ spojuje dohromady vánoční dílničky 



v místní škole, rozsvícení nového stromu na dětském hřišti u penzionu 
Veronika a žehnání věnců v kostele Nejsvětější Trojice a tradiční rozsvícení 
stromu ve Velké Úpě. Na Herní Krajině Pecka jsme ponechali pouze jednu 
akci: Loučení s prázdninami – divadlo. 
Prezentace akcí: webové stránky města (záložka Akce), TV panely v obci 
(aktualizováno každý měsíc), infomail (každý měsíc na začátku měsíce), 
příprava měsíčního programu (možnost na formát A4 na běžné tiskárně, 
rozesílán infomailem), plakáty (nástěnky v obci i po cestě do Trutnova, 
infocentra, MěÚ) 
Nově si na všechny městské akce půjčujeme kostým Krakonoše od Svazku 
měst a obcí Krkonoše. Na Svatovavřineckou pouť bychom rádi přidali i 
kostým Anče (rozdávala by koláče). Na akcích přibyl infostánek 
s propagačními materiály, na budoucí rok budeme přidávat tiskárnu na fotky 
s rámečkem „Jeden den nestačí“ a logem Pece pod Sněžkou. Na budoucí 
prosinec přidáváme novou akci s pracovním názvem „Krakonošův svařák“ – 
předpokládáme 3. Adventní sobotu, abychom přidali do Pece adventní akci 
zaměřenou na turistický ruch. Vzhledem k předpokládané dlouhodobé 
spolupráci v oblasti tvorby videí budou vznikat i krátká videa z kulturních 
akcí – použití jako videopozvánka na další rok a poděkování za účast 
(aktuálně řešíme fotkami). U větších akcí chceme řešit mediální prezentaci. 
Předpokládáme pokračování spolupráce s Media Bohemia.  
 

• Postupné zvyšování sledovanosti stránky na FB (velký nárůst v období 
uzavřené zimní sezóny kvůli pandemii covid-19). K nárazovému zvýšení 
sledovanosti dochází také v návaznosti na přidání zajímavých a aktuálních 
videí (budeme rádi, když nám zašlete materiály podobně jako video ze 
Sněžky od Davida Aulického), poslední vložené video shlédlo 68,5 tisíce lidí. 
Po zimní sezóně budeme pokračovat v soutěžích ve spolupráci s LD Sněžka. 
Na Instagramu využíváme kombinace hezkých fotek z okolí a sezónnosti a 
postupně se zvyšuje sledovanost, kterou chceme do budoucna využít pro 
reklamní příspěvky jednotlivých členů. Pracovní skupina nastaví systém 
vkládání obsahu a bude odhlasování v rámci budoucí schůze rady SCRP. 
 

• Byl pořízen nový TV panel na Veselý Výlet, na IC Turista byl infopanel určen 
k odstranění. Informační panel na IC Turista bude odstraněn po zimní 
sezóně, neboť je potřeba fasádu pod panelem natřít. Je potřeba po zimní 
sezóně připomenout Liborovi Vodseďálkovi.  
U zahraničních mutací brožur „Pec pod Sněžkou“ proběhla revize a 
v německém překladu byl dodán dotisk. Dotisk brožur v překladu do polštiny 
je plánován na letošní konec listopadu. V uplynulém roce byl omezen tisk 
převážně zahraničních mutací letáků Karty Hosta a u ostatního materiálu 
došlo vzhledem k pandemii k poklesu odběrů. 
 

• Z analýzy webových stránek došlo k poklesu návštěvnosti stránky 
pecpodsnezkou.cz, což způsobila menší návštěvnost v průběhu zimních 
měsíců, kdy bylo v rámci lock downu omezeno cestování. U webů 
snezkalanovka.cz došlo k mírnému nárůstu sledovanosti a webová stránka 
pec-ka.cz má návštěvnost větší cca o 9%. Je vidět narůstající oblíbenost 
turistického cíle. 
Aktuálně řeším již delší dobu problémy s webmasterem webových stránek, 
který se dostatečně nevěnuje aktualizacím ani správě webu (není 
reflektován nový standard CVV a podobně), dochází tak například ke 



špatnému vyhledávání z mobilních zařízení. U dlouhodobějších zadání je 
prodleva v řádu měsíců, drobné zásady, které je potřeba řešit urgentně 
většinou ve spolupráci s pracovní skupinou SCRP probíhají.  
Webová stránka hernikrajina.cz – stále není dořešený převod.  
(Petr Maška). Je potřeba zjistit proč neproběhl převod domény (Jiří Matějů 
domluví s Michalem Bergerem). 
 

• Herní Krajina má narůstající sledovanost. Lidé hodně komunikují na 
sociálních sítích a prostřednictvím e-mailů. Z akcí, které byly v Herní Krajině 
pořádány, zůstalo pouze „Loučení s prázdninami - Divadlo na Herní Krajině“, 
které probíhá poslední srpnovou sobotu. Vzhledem k počasí bylo odehráno 
v klubovně Horské chaty Portášky (původní záměr je odehrát představení 
venku v amfiteátru Herní Krajiny. I přes změny byl na divadlo pozitivní ohlas 
a akci ponecháme. 
Petr Maška: Fotky, které se používají, budou 4 roky staré, je potřeba udělat 
nové.  
Z komunikace: lidé se ptají i merch a ten je také 2 roky starý.  
Je potřeba objednat fotografa na Herní Krajinu Pecka. Pracovní skupina i 
Skiresort do příští schůze SCRP navrhnou čím merch doplnit, co vyškrtnout a 
domluví se na zadání výroby i financování. 
V rámci tvorby nových videí bude vyroben i nový video obsah Herní Krajiny. 
 

• Interní komunikace – Libor Pelikán skončil po několika letech na pozici 
online marketéra. Nahradila jej Karolína Tomasová (na jeho doporučení) a 
momentálně činnosti SCRP zajišťují Michaela Boudová, Karolína Tomasová a 
Laura de Man. 
Zájem o infomail je standardní, posílá se všem místním ubytovatelům a 
poskytovatelům služeb (+ několika místním obyvatelům, kteří si o něj 
zažádali). Připravujeme nový kanál pro komunikaci – FB skupina pod 
stránkou Pece pod Sněžkou (duplicita informací z infomailu, ale v reálném 
čase, možnost přidávání informací i pro všechny členy). 
Petr Maška: žádost o pomoc se sdílením novinek, v Peci a v Úpě výdejní 
automat na skipasy – bude využita nová FB skupina. Pracovní skupina SCRP 
prosíme o včasné zasílání materiálů do infomailu.  
Dotaz: plánuje se setkání Skiresortu s ubytovateli? Domluveno na 16. 11. ve 
14:00 v hotelu Horizont. 
Pracujeme na sjednocení materiálů na online úložišti, aby bylo k dispozici 
pro sdílení. 

 

• Projekty: Tvorba nového video obsahu. 
„Přímo k lanovce“, chceme zachovat herní prvky a aktualizovat koncept – 
stezka je po udržitelnosti projektu a QR kódy nikam neodkazují.  
V rámci spolupráce se SOVK řešíme tvrzené kelímky pro sdílené použití. 
  

4. Zpráva o hospodaření: 
 

Jiří Matějů v rámci prezentace činnosti Sdružení za uplynulé období podal zprávu o hospodaření 
Sdružení za rok 2020. 

Jiří Matějů pošle faktury za odebrané propagační materiály. 



5. Schválení účetní uzávěrky 

V souladu se stanovami  čl. IX, odst. 4, bod f, schválení roční účetní závěrky za r. 2020: 
Valná hromada na svém zasedání projednala a schválila: 

roční účetní závěrku za r. 2020 a rozhodla o převodu zisku do vlastního jmění:  

Zisk za rok 2020 ve výši 180 837,80 Kč převést na účet vlastního jmění. 

Celkové vlastní jmění po převodu zisku roku 2020 bude 986 293,14 Kč (účet 901 – Vlastní jmění).  

Marketingový plán pro rok 2020 odpovídá rozpočtu. 

6. Členská základna. 

Členská základna čítá ke dni valné hromady 40 členů.  

7. Členské příspěvky  

U členských příspěvků na rok 2020 pro ostatní členy SCRP zůstává výše členských příspěvků beze 
změny.  

Členské příspěvky byly schváleny jednomyslně celkovým počtem 480 hlasů. 

8. Volby 
 
Hlasování proběhlo veřejně. 
Počet členů rady SCRP: 9. 
Navržení noví členové rady: 
Alan Tomášek, Jiří Špetla, Lenka Klimešová, Eva Krejčí, Karel Rada, Martin Venglář, Jiří Matějů, 
Marcela Boučková, zástupce SkiResortu 
 
Noví členové rady SCRP byli schváleni jednomyslně. 
 
Členové rady SCRP rozhodli, že schůze rady budou veřejné a pozvánku je možné zasílat i dalším 
členům SCRP.  
Michaela Boudová bude zasílat pozvánku i Dianě Bonkové a Andree Brahové. Ze Skiresortu zasílat 
pozvánky na radu SCRP Zině Plchové i Petru Maškovi.  

 
9. Různé, diskuze 

 
Michaela Boudová se ozve Ivanovi s dotazem na termín Gulášů. Jestli budou opět první sobotu v září. 
 

 
 

V Peci pod Sněžkou 2. 11. 2021    Zapsala: Karolína Tomasová 

         


