ZÁPIS
z 5. jednání představenstva spolku Berounsko, z. s.
konaného dne 23. ledna 2020 15:00 v sídle spolku Husovo nám. 69, 266 01 Beroun

Přítomni:
Mgr. Dušan Tomčo – předseda představenstva (město Beroun), Petr Vychodil – místopředseda
představenstva (město Králův Dvůr), Bc. Vojtěch Hrdlička (obec Tetín),1 Mgr. Přemysl Landa – člen
představenstva (město Zdice), Svatava Biskupová (obec Srbsko) Bc. Eliška Švandová (město Beroun)
Omluveni:
Jiří Bouček – člen představenstva (obec Svatý Jan pod Skalou), Ing. Vojtěch Matějček – člen
představenstva (Beroun Golf Club), Janis Sidovský – člen představenstva (městys Karlštejn)

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

Zahájení a úvodní informace
Návrh rozpočtu a Akčního plánu na rok 2020
Webové stránky
Žádost o dotaci: program na podporu rozvoje DMO Středočeského kraje
Zahájení turistické sezóny na Berounska
Diskuze a ukončení

Bc. Vojtěch Hrdlička na základě plné moci zastupoval Ing. Martina Hrdličku.
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1. Zahájené a úvodní informace
Jednání zahájil a vedl předseda Mgr. Dušan Tomčo. O zápis požádal Elišku Švandovou, o ověření Bc.
Vojtěcha Hrdličku.
Mgr. Dušan Tomčo navrhnul změnu programu, tak aby bod týkající se dotace byl předřazen bodu o
webových stránkách, přítomní souhlasili.
Pozměněný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a úvodní informace
Návrh rozpočtu a Akčního plánu na rok 2020
Žádost o dotaci: program na podporu rozvoje DMO Středočeského kraje
Webové stránky
Zahájení turistické sezóny na Berounska
Diskuze a ukončení

Usnesení: Členové představenstva schvalují změnu programu.
Hlasování: Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

Mgr. Dušan Tomčo následně předal slovo Elišce Švandové. Ta komentovala celkový postup záležitostí,
které se řešili v minulém roce, a představila jednotný vizuální styl, stojan na DL, roll up a DL image
brožuru.
Následně byl přítomným prezentován projekt pořízení videospotu za využití materiálů, které vznikly pro
Bohemia Centralis. Eliška Švandová a Dušan Tomčo informovali, že se setkali se zástupcem firmy Scope
Productions s.r.o., která realizovala videospot pro Bohemia Centralis a konzultovali možnosti realizace.
Přítomným byl předložen položkový rozpočet projektu.
Svatava Biskupová se zeptala, jak dlouhý by byl videospot. Eliška Švandová odpověděla, že tento
rozpočet zahrnuje celkem dva videospoty – jeden delší do 3 minut a jeden kratší do 30 sekund.
Přítomní dále diskutovali nad celkovou výší nákladů realizace videospotu. Eliška Švandová vysvětlila, že
náklady na projekt by se dali snížit, pokud bychom se rozhodli vyřadit natáčení kulturně-společenských
akcí. Ohledně tohoto panovala shoda, že by nebylo vhodné vyřazovat živé akce s lidmi.
Mgr. Přemysl Landa navrhl podat žádost o dotaci z fondu hejtmanky na tento projekt a přislíbil Elišce
Švandové svou součinnost. Přítomní souhlasili.
Petr Vychodil navrhl, aby se rozhodně realizoval krátký videospot okolo 30 sekund, tak aby byl připraven
již na letošní sezónu, a abychom se delším videospotem zabývali dále s přihlédnutím k žádosti o dotaci.
Delší videospot by dle něj bylo vhodné realizovat po celý rok, zejména s ohledem na termíny akcí, který
bychom chtěli zachytit. Přítomní s tímto postupem souhlasili,

Usnesení: Členové představenstva souhlasí s podáním žádostí o dotaci z fondu hejtmanky, se
spolufinancování a pověřují předsedu k podpisu žádosti.
Hlasování: Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO
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Usnesení: Členové představenstva souhlasí s navrženým postupem ohledně tvorby videostopů – dva
dílčí projekty, který navrhnul Petr Vychodil.
Hlasování: Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

Eliška Švandová dále informovala o veletrhu cestovní ruchu Holiday World v pražských Letňanech (13. –
16. 2. 2020), kde se bude Berounsko bezplatně prezentovat pod křídly Středočeské centrály cestovního
ruchu (SCCR). Pátek a čtvrtek by se veletrhu měla účastnit i hejtmanka a mělo by dojít k pokřtění loga
SCCR – Střední Čechy královské, bližší informace budeme mít příští týden.
Mgr. Dušan Tomčo řekl, že k veletrhu se bude konat 6. 2. tisková konference, kde by mělo proběhnout
představení subjektů, které se na stánku SCCR budou prezentovat. Dále Mgr. Dušan Tomčo zmínil, že se
zúčastní i samotného veletrhu, v případě, že by se někdo z představenstva či členů chtěl osobně přijít
podívat, je vítán.
Eliška Švandová zdůraznila, že pokud se chce na veletrhu někdo prezentovat pod Berounskem, má jí
doručit tištěné materiály. Výzvu napíše všem členům i partnerům.
Dále Eliška Švandová informovala, že začíná poptávat spolupráci s vysokými školami na tvorbě
strategického rozvojového dokumentu destinace, tak jak bylo domluveno na jednání představenstva
dne 14. 10. 2019.

Úkoly:




Eliška Švandová zajistí rozdělení rozpočtu videospotů na dva dílčí u Scope Productions s.r.o.
Eliška Švandová připraví žádost o dotaci z fondu hejtmanky v součinnosti s Mgr. Přemyslem
Landou.
Vyzvat členy a partnery k dodání tištěných materiálů na Holiday World.

2. Návrh rozpočtu a Akčního plánu 2020
Eliška Švandová představila návrh Akčního plánu na 2020 a návrh rozpočtu na 2020 s tím, že členové
tyto návrhy obdrželi e-mailem.
Mgr. Přemysl Landa se dotazoval nízké výši u mzdové položky. Mgr. Dušan Tomčo k tomu řekl, že zatím
mzdu Elišky Švandové platí město Beroun a počítá se, že až to bude možné, bude Eliška Švandová
zaměstnána destinační agenturou jako ředitelka.
Eliška Švandová zdůraznila, že nejvíce finančních prostředků půjde do marketingových a strategických
aktivit s tím, že máme před sebou první celý rok. Vzhledem k dostatečné rezervě na bankovním účtu lze
aktivity v předloženém rozsahu realizovat s tím, že na konci roku 2020 bychom měli mít stále rezervu na
b. ú.
Usnesení: Členové představenstva schvalují rozpočet a Akční plán na rok 2020.
Hlasování: Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO
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3. Žádost o dotaci
Eliška Švandová informovala o vypsané dotaci na rozvoj DMO od Středočeského kraje, žádosti se
podávají do 14. 2. 2020. Předložila předběžný položkový rozpočet na projekt „Strategické a
marketingové aktivity destinační agentury Berounsko“ s tím, že navazuje na akční plán i celkový rozpočet
agentury. Přítomní souhlasili.
Usnesení: Členové představenstva souhlasí s podáním žádostí o dotaci na rozvoj DMO od Středočeského
kraje, se spolufinancování a pověřují předsedu k podpisu žádosti.
Hlasování: Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

Petr Vychodil k tomuto bodu vyvolal diskuzi, zda by destinační agentura nemohla být plátcem DPH.
Eliška Švandová informovala, že toto osobně doporučoval předseda DMO Lipensko.

Úkoly:


Eliška Švandová pověří problematiku plátcovství DPH.
4. Webové stránky

Přítomní se shodli, že tento bod nebude předmětem jednání. Webové stránky dořeší Mgr. Dušan Tomčo
a Eliška Švandová za případné e-mailové korespondence s ostatními členy představenstva.
Usnesení: Členové představenstva vyřazují bod týkající se webových stránek z programu jednání.

Hlasování: Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

5. Zahájení turistické sezóny
Eliška Švandová prezentovala koncept akce „Zahájení turistické sezóny Berounska 2020“ (pochod
Beroun – Srbsko s opékáním buřtů a doprovodným programem v srbeckém kempu) k čemuž proběhla
diskuze o tomto:










akce se uskuteční v sobotu 18. 4. 2020,
nevíme, kolik může dorazit účastníků,
položkový rozpočet je rezervní,
pro první ročník bude vhodné začít s přehrávanou hudbou, živá hudba je zatím zbytečná,
na akci bude participovat Beroun Golf Club (Ing. Vojtěch Matějček projevil zájem),
pro děti by mohl být k dispozici skákací hrad (Mgr. Přemysl Landa prověří, zda je možno zapůjčit
od města Zdice),
zahájení akce okolo 10:00 ráno se jeví jako vhodné,
zvážit navázání spolupráce na této akci s některým aktivním dětským oddílem,
Eliška Švandová se společně sejdou se Svatavou Biskupovou a projednají možnosti v kempu.
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Petr Vychodil se v souvislosti s diskuzí dotázal, zda jsme již navázali kontakt s Klubem českých turistů a
navrhnul je oslovit s propagací pochodu, s čímž ostatní souhlasili. Eliška Švandová informovala, že s KČT
kontakt doposud navázán nebyl a že se bude tímto zabývat. Navrženo bylo, aby zkusila získat kontakt
přes Jiřího Boučka, který s KČT často jedná.
Dále Petr Vychodil navrhl, že by bylo královodvorské účastníky do Berouna dovézt, dojedná to s Eliškou
Švandovou, tak aby tato možnost byla propagována.
Usnesení: Členové představenstva souhlasí s konceptem akce „Zahájení turistické sezóny Berounska.“

Hlasování: Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO
Úkoly:


Eliška Švandová zajistí realizaci akce v součinnosti s ostatními členy představenstva a dalšími
zainteresovanými subjekty.
6. Diskuze a ukončení

Mgr. Dušan Tomčo otevřel diskuzi k různým tématům, která by členové představenstva chtěli řešit. Bc.
Vojtěch Hrdlička prezentoval ideu, že by Průvod vévody Štěpána bavorského měla zastřešovat destinační
agentura, neboť je to akce, která propojuje obce a města, která v agentuře jsou jako členové. Do
průvodu by mohla být zapojena také nová místa z vymezené destinace Berounska, která by měla zájem.
Zároveň by bylo vhodné celou akci i programově koordinovat.
Mgr. Dušan Tomčo toto komentoval s tím, že zapojení agentury je určitě vhodné, ale otázkou je způsob.
V tuto chvíli je agentura ještě v počátcích své činnosti, průvod se má uskutečnit za 4 měsíce a příprava
takovéto akce chce čas a kapitál. V tuto chvíli ani nevíme, s jakým rozpočtem se pro tuto akci počítá a
kdo hradí jaké výdaje.
Eliška Švandová informovala, že si domluvila schůzku s Josefem Kutílkem, který jí k celé záležitosti řekne
více. Stejně tak by se měla setkat s Janisem Sidovským.
Petr Vychodil poznamenal, že Králův Dvůr se akce rozhodně zúčastní, nicméně pro destinační agenturu
je to krátká doba na pořádání akce. Navrhnul, že by v letošním roce měla být agentura např. jen
partnerem pro propagaci.
Svatava Biskupová komentovala, že v Srbsku se dělá program v obci, ale s průvodem místní již
nepokračují.
Mgr. Dušan Tomčo diskutoval program v Berouně, který by se mohl uskutečnit na nám. Joachima
Barranda. Dle informací od Josefa Kutílka by se letos nekonala zastávka v berounském pivovaru.
Bc. Vojtěch Hrdlička řekl, že akci celkově chybí koordinátor. Přítomní se shodli, že pokud akce letos
nebude, bylo by obtížné ji napřesrok obnovovat.
Přítomní se shodli, že počkají, jak dopadnou jednání Elišky Švandové a ta je bude dále informovat o
situaci.
Mgr. Dušan Tomčo poděkoval za účast a jednání ukončil.
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Zapsala Bc. Eliška Švandová:

…………………………………………..

Ověřil Bc. Vojtěch Hrdlička:

…………………………………………..

Předseda představenstva Mgr. Dušan Tomčo:

…………………………………………..
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