ZÁPIS
z 7. jednání představenstva spolku Berounsko, z. s.
konaného od 17.00 dne 28. května 2020 ve velké zasedací
místnosti MěÚ Beroun Husovo nám. 68, 266 01 Beroun.

Přítomni
Mgr. Mgr. Dušan Tomčo, předseda představenstva (město Beroun), Ing. Jiří Bouček, člen
představenstva (obec Svatý Jan pod Skalou), Ing. Vojtěch Matějček, člen představenstva
(Beroun Golf Club), Mgr. Přemysl Landa, člen představenstva (město Zdice), Janis
Sidovský, člen představenstva (městys Karlštejn), Svatava Biskupová (obec Srbsko),
Vojtěch Hrdlička (obec Tetín), Eliška Švandová (město Beroun)

Omluveni
Petr Vychodil, místopředseda představenstva (město Králův Dvůr) Ing. Martin Hrdlička,
člen představenstva (obec Tetín)

Navržený program
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a úvodní informace
Valná hromada
Akce „Zahájení turistické sezóny“
Návštěvnická karta Berounska
Diskuze a ukončení
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1. Zahájení a úvodní informace
Jednání zahájil předseda Mgr. Dušan Tomčo. O zápis požádal Elišku Švandovou,
o ověření Ing. Vojtěcha Matějčka. Konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné
v počtu pěti přítomných členů.
Předseda navrhnul změnu programu spočívající v rozšíření o nový bod „Program rozvoje
destinace Berounsko“, který by byl projednáván jako druhý. K tomu podotkl, že v tomto
bodu by zmínil i projekt elektrokol, který s tímto souvisí. Přítomní souhlasili.
Usnesení: Členové představenstva souhlasí se změnou programu.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

Eliška Švandová informovala, že 4. 5. rada kraje doporučila schválit naši žádost o dotaci
na rozvoj DMO pro rok 2020. Dodala, že zastupitelstvo kraje má jednání příští týden 1. 6.,
výsledky by tak měly být brzy zveřejněny.
Dále informovala, že nemá informace o žádosti o dotaci z fondu hejtmanky. K tomuto
sdělil Mgr. Přemysl Landa, že žádosti, které nebyly projednány před příchodem
koronaviru a nouzového stavu, byly pozastaveny, nikoli však zamítnuty.
Eliška Švandová přítomné informovala o aktivitách, které proběhly od začátku března.
Představila jim grafické návrhy nůžkového stanu, který bude zadán do výroby,
a turistického letáku (pro obce i soukromé subjekty). Připomněla, že vzhledem ke
sjednocení komunikačních aktivit, je členům a partnerům nabízeno grafické zpracování
letáku zdarma, tisk si následně hradí každý subjekt sám. Nicméně při souběhu tisku
letáků pro více subjektů lze využít úspory z rozsahu, tiskovou zakázku může zaštítit
agentura bez vícenákladů pro zapojené subjekty.
Janis Sidovský se dotázal, zda se počítá i s anglicku verzí či abstraktem. Proběhla o tom
diskuze se závěrem, že v tomto roce se budeme vzhledem k okolnostem soustředit
na domácí cestovní ruch.
Janis Sidovský k tomu dodal, že mají leták obsáhlejší s mapou a medailonky podnikatelů,
nicméně toto se mu líbí a rádi nabídku využijí. Stejně tak zareagoval Ing. Vojtěch
Matějček, že by leták využil pro Beroun Golf Club, a starostka obce Srbsko Svatava
Biskupová.
Eliška Švandová zrekapitulovala, že dále se bude pravděpodobně zpracovávat leták
pro Svatý Jan pod Skalou, Zdice, Králův Dvůr, Hudlice, Trubín a Dvůr Všerad. Vznikne tak
ucelená sada tištěných materiálů, které rozhodně uvítají veškerá infocentra, ale i některá
ubytovací zařízení a další subjekty.
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2. Program rozvoje destinace Berounsko
Eliška Švandová zrekapitulovala minulé jednání o strategickém dokumentu. Od té doby
byl zpracován záměr pořízení dokumentu a byly s ním osloveny čtyři vysoké školy
s oborem cestovní ruch. Jedna škola zaslala příliš vysokou cenovou nabídku, druhá
na projekt neměla kapacity, z ostatních se neozvali.
Přítomní se shodli, že by Eliška Švandová měla zbývající školy obvolat a dále také poptat
i soukromé subjekty. Proběhla diskuze na téma, koho oslovit. Eliška Švandová jmenovala
subjekty, které se tímto zabývají. Ing. Jiří Bouček slíbil předat kontakt na paní, která
zpracovávala strategický dokument pro obec.
Úkoly:


Eliška Švandová obvolá vysoké školy a osloví soukromé subjekty ve věci zpracování
strategického dokumentu.

Dále Eliška Švandová hovořila o potřebě marketingového výzkumu návštěvníků, který by
reflektoval spotřební chování po koronaviru. Jednak by takovýto výzkum byl vhodným
podkladem pro tvorbu strategie, ale také by ho určitě ocenili jednotliví poskytovatelé
produktů a služeb,
Janis Sidovský informoval, že na hradě Karlštejn také plánují výzkum, a přislíbil propojit
Elišku Švandovou s kastelánem hradu.
Mgr. Přemysl Landa vznesl dotaz, zda nezapojit SOŠ a SOU Hlinky. Eliška Švandová
reagovala, že v této rovině zájem neprojevili, spíše je zajímala spolupráce
na průvodcovské činnosti. Ing. Jiří Bouček by to viděl možná až příliš náročné pro jejich
studenty s tím, že poslední ročníky jsou vytížené maturitami. Mgr. Přemysl Landa k tomu
dodal, že je tam i nástavbové studium.
Ing. Jiří Bouček se zeptal, zda by realizace probíhala letos nebo příští rok. Eliška Švandová
odpověděla, že rozhodně již letos vzhledem k termínům podání certifikace.
Dále Eliška Švandová stočila diskuzi k samotné posloupnosti tvorby s dotazem, jak
bychom měli postupovat v rámci agentury. Na minulém jednání se hovořilo o svolání
pracovní skupiny, otázkou je, jak to pojmout, zda skupinu řešit rovnou či později.
Ing. Vojtěch Matějček řekl, že je lepší nejdříve dokument vytvořit alespoň v jeho základu
a pak jej dále diskutovat a projednávat. S tím přítomní souhlasili.
Mgr. Dušan Tomčo k tomu dodal, že částečně by dokument zpracovávala Eliška
Švandová, samozřejmě dle časových možností. Ta informovala, že s tím začala na začátku
nouzového stavu, kdy se pracovní povinnosti zpomalily, nicméně to netrvalo příliš
dlouho.
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K tématu sdělila Svatava Biskupová, že na cyklostezce podél Berounky je umístěn sčítač
turistů (pěší i cyklo) a že jsou z toho již dostupná data, na něž Elišce Švandové pošle
odkaz. Projekt realizovala Nadace partnerství a Středočeský kraj.
V závěru tohoto bodu hovořil Mgr. Dušan Tomčo o projektu elektrokol. Projekt se mohl
realizovat díky Nadaci Tipsport, stanice byly nabídnuty nejbližším obcím – Králův Dvůr,
Tetín a Hýskov, nicméně množí se dotazy, zda se bude projekt rozšiřovat i dále.
Mgr. Dušanu Tomčovi tak pro případné rozšíření projektu přijde jako vhodná platforma
právě destinační agentura. Zároveň by měl být projekt zahrnut ve strategickém
dokumentu.
V tuto chvíli se bude postupovat tak, že po třech měsících provozu proběhne
vyhodnocení dat, na jejichž základě bude možno se rozhodnout o dalším postupu. Poté
by se eventuálně nabízelo rozšiřování formou, že si jednotlivé subjekty (obce, ale
i soukromé subjekty) zaplatí vlastní nabíjecí stanici s koly.
Ing. Jiří Bouček se zeptal na odhadovanou cenu nabíjecí stanice. Mgr. Dušan Tomčo řekl,
že přesnější cenu může dodat.
Dále Mgr. Dušan Tomčo zdůraznil, že dodavatel NEXTBIKE nedodává stanice a kola
v krátkých časových intervalech, vzhledem k tomu, že se jedná o globálního dodavatele,
čekací lhůty mohou být velmi dlouhé.
V závěru tohoto bodu proběhla diskuze k podrobnostem ohledně elektrokol.

3. Valná hromada
Eliška Švandová stručně od prezentovala obsah výroční zprávy a účetní závěrky.
Konstatovala, že tyto materiály již přítomní obdrželi předem do e-mailu v průběhu
minulých týdnů.
Informovala, že dozorčí rada provedla kontrolu a neshledala žádné nedostatky,
přítomným byla předložena zpráva dozorčí rady,
Mgr. Dušan Tomčo k tomuto podotknul, že předseda dozorčí rady Ing. Jiří Chalupecký
má dlouholeté zkušenosti z kontrolních orgánů právnických osob.
Na závěr připomněla, že valná hromada se uskuteční 23. 6. od 16:00 v Beroun Golf Clubu.
Usnesení: Členové představenstva berou na vědomí výroční zprávu, účetní závěrku
a zprávu dozorčí rady.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

Berounsko, z. s.

Husovo nám. 69, 266 01 Beroun
IČ: 08406405
www.berounsko.net

4

4. Akce „Zahájení turistické sezóny“
Mgr. Dušan Tomčo otevřel bod jednání, hovořil o připravenosti akce a přítomným sdělil,
že kdyby se akce konala v plánovaném termínu 18. 4., tak by určitě měla úspěch, neboť
v tento den bylo velmi krásné počasí. Cílem akce byla veřejná prezentace destinační
agentury. Poté položil důležitou otázku, zda tuto akci chceme uskutečnit.
Proběhla rozsáhlá diskuze nad konáním akce. Přítomní souhlasili s tím, že je to de facto
připravené, takže by bylo škoda akci nepořádat.
Janis Sidovský uvažoval o červnovém termínu, tedy ještě před turistickou sezónou, aby
to zviditelnilo destinaci, což by ale znamenalo velmi krátký čas na samotnou realizaci.
Mgr. Přemysl Landa podotkl, že by se to např. nedostalo do městských a obecních
zpravodajů. K tomu poznamenala Svatava Biskupová, že to je poměrně důležité, neboť
akce cílí zejména na místní obyvatele.
Janis Sidovský vyjádřil obavu z letošní turistické sezóny. Vzhledem ke koronaviru
to nebude jednoduché.
Mgr. Dušan Tomčo vyjádřil obavy nad případným termínem konání o prázdninách
vzhledem k velkým vedrům, které v posledních letech bývají.
Dále proběhla diskuze nad přeplněním podzimu (zejm. září) přesunutými akcemi.
Ing Vojtěch Matějček poznamenal, že kdybychom akci pořádali v tomto období, hrozilo
by, že by mezi ostatními zanikla.
Eliška Švandová řekla, že když přesunutí akce pracovně projednávali s Mgr. Dušanem
Tomčem, tak hovořili o akci jako o zahájení podzimní turistické sezóny. Takováto
komunikace je v souladu s posláním a cíli destinační agentury, chceme přeci turistům
ukázat, že i mimo sezónu k nám mohou přijet, tímto bychom komunikovali,
že na Berounsku sezóna nekončí.
Po delší diskuzi se přítomní shodli na tom, že by se akce mohla konat na podzim, ale až
v termínu 24.10. Jednalo by se o turistický pochod nicméně se změnou cílového místa.
Pochod by se vypravil na Tetín, kde by se na hřišti mohla konat drakiáda. Časový
harmonogram akce by se příliš neměnil, nejvíce fouká kolem poledne. Pravděpodobně
se nebudou opékat špekáčky, ale mohla by se vymyslet něco tematického jako pečení
brambor v ohni atp.
Eliška Švandová informovala, že na po 18:00 by měl dorazit Vojtěch Hrdlička – můžeme
s ním tento záměr konzultovat.
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V souvislosti s tímto termíne oznámila Eliška Švandová, že nebude pracovně schopna
zajistit tuto akci kvůli plánované dovolené. Ing. Vojtěch Matějček podotknul, že by
činnost agentury neměla být závislá na jednom člověku. Přítomní se shodli, že se akce
zajistí brigádně např. ve spolupráci s odborem školství volnočasových aktivit
MěÚ Beroun.
Ing. Vojtěch Matějček dodal, že se spoluprací s Beroun Golf Club na podzimní akci
můžeme počítat. Poté se omluvil a opustil jednání.
Úkoly:


Eliška Švandová prověří, zda termín 24. 10. nekoliduje s jinou významnou akcí
v regionu.

5. Návštěvnická karta Berounska
Eliška Švandová stručně představila projekt návštěvnické karty, o kterém přítomné již
informovala e-mailem. Jedná se běžný produkt destinačních agentur zejména
v zahraničí (Rakousko, Itálie), ale už i u nás. Tento projekt jsme chtěli realizovat v delším
časovém horizontu, ale v reakci na koronavirus je to způsob, jakým chce destinační
agentura podpořit domácí cestovní ruch.
Princip spočívá v tom, že návštěvník získává slevy a výhody na volnočasové aktivity,
stravování, ubytování a další. Tento systém tak podporuje místní podnikatele a zároveň
pomáhá prostorovému rozprostření turistů v destinaci. Díky této kartě návštěvníci
Berounska ušetří a zároveň je karta může motivovat k návštěvě míst, kam by se možná
nepodívali. Anebo je také inspiruje k opětovné dovolené právě na Berounsku. Kartu
budou moci samozřejmě užívat i místní obyvatelé – bude k dostání za symbolický
poplatek.
Distribuci karty budou zajišťovat domluvená ubytovací zařízení pro hosty zůstávající
2 a více nocí. Distribuční síť je v tuto chvíli v řešení.
Technické provedení nebude však přímo klasická karta, řešit logisticky takovýto systém
by bylo časově náročné. Marketingově tomu tedy říkáme karta, ale v tomto prvním roce
se bude jednat o brožuru s trhacími kupony.
Eliška Švandová sdělila, že v tuto chvíli řeší převážně zapojení subjektů se slevami
a výhodami, vypadá to, že jich bude okolo 20. Slevy a výhody jsou poměrně pestré,
zapojila se ubytovací zařízení, restaurace a kavárny, muzea a provozy s exkurzemi,
půjčovna lodí, sportovní zařízení.
Proběhla diskuze nad tím, koho by bylo ještě možno oslovit. Přítomní přislíbili, že zkusí
projekt nadhodit ještě dalším subjektům v jejich obcích, případně předají Elišce
Švandové kontakty.
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6. Diskuze a ukončení
V závěru jednání dorazil Vojtěch Hrdlička, Mgr. Dušan Tomčo mu zrekapituloval návrh
podzimní akce. Vojtěch Hrdlička se doptával na detaily se závěrem, že by drakiádu určitě
bylo možné realizovat na Tetíně. Další postup bude konzultovat se starostou.
Janis Sidovský připomněl bannery na webové stránky.
Ing. Jiří Bouček upozornil, že by bylo dobré koordinovat tvorbu kalendářů na rok 2021.
V závěru Eliška Švandová informovala, že na základě aktivity na Instagramu navázala
spojení s fotografkou žijící v blízkém okolí, která nemá problém i s případným
dofocováním lokalit. Přítomným promítla náhledy fotografií, které bychom mohli
zakoupit.
K fotografiím proběhla následně diskuze, při níž Svatava Biskupová navrhla spolupráci
s Martinem Majerem. Vojtěch Hrdlička reagoval, že obec Tetín s Martinem Majerem
spolupracuje na kalendáři a dalších aktivitách, které zahrnují jeho fotografie,
Mgr. Dušan Tomčo poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

zapsala

ověřil

předseda představenstva

Eliška Švandová

Ing. Vojtěch Matějček

Mgr. Dušan Tomčo
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