ZÁPIS
z 8. jednání představenstva spolku Berounsko, z. s.
konaného od 15.00 dne 16. července 2020 v sídle spolku
Husovo nám. 68, 266 01 Beroun.

Přítomni
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), Ing. Martin
Hrdlička, člen představenstva (obec Tetín), Eliška Švandová (město Beroun)

Hosté
Ing. Iveta Hamarneh, PhD., Mgr. Olga Soboleva, MBA, Mgr. et Mgr. Petra Chaloupková
Košlíková, PhD. (Vysoká škola obchodní v Praze)

Omluveni
Josef Antoniv, člen představenstva (město Králův Dvůr), Janis Sidovský, člen
představenstva (městys Karlštejn), Svatava Biskupová (obec Srbsko)

Navržený program
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a úvodní informace
Členové a partneři
Volba místopředsedy představenstva
Úprava rozpočtu 2020
Akce „Zahájení podzimní turistické sezóny“
Diskuze a ukončení
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1. Zahájení a úvodní informace
Jednání zahájil předseda Mgr. Dušan Tomčo. Konstatoval, že představenstvo
je usnášeníschopné v počtu pěti přítomných členů. Zapisovatelkou určil Elišku
Švandovou. Při výběru ověřovatele se nabídnul Ing. Vojtěch Matějček, kterého předseda
k tomuto následně pověřil.
Předseda sdělil, že v navrženém programu nejsou z jeho stran potřeba dělat změny
a dotázal se přítomných, zda někdo z nich nenavrhuje změnu. Nikdo nevystoupil,
přítomní souhlasili s navrženým programem.
Usnesení: Členové představenstva souhlasí s navrženým programem.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

Mgr. Dušan Tomčo přivítal paní prorektorku pro studium Vysoké školy obchodní v Praze
(VŠO) Ing. Ivetu Hamarneh, PhD. a její kolegyně, následně předal slovo Elišce Švandové.
Eliška Švandová zrekapitulovala proces výběru VŠO coby zpracovatele Programu rozvoje
cestovního ruchu v turistické destinaci Berounsko 2020–2025. Zmínila, že analytická část
a výzkumná šetření mají být předložena do 31. 8.
Ing. Iveta Hamarneh PhD. se představila, poděkovala za příležitost realizovat tento
projekt a zmínila zkušenosti VŠO při spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu
a Středočeskou centrálou cestovního ruchu.
Dále informovala o realizaci šetření:









samotná realizace bude zajištěna studentkami,
budou provedeny hloubkové rozhovory jak se starosty, místostarosty či dalšími
představiteli samospráv, tak určitě s podnikateli a aktivními subjekty na poli
cestovní ruchu,
rádi by realizovali pár rozhovorů se zástupci obcí, které se do destinační agentury
zapojit nechtěly,
navržená struktura hloubkových rozhovorů bude zaslána k připomínkám,
dotazníkové šetření mezi návštěvníky by proběhlo mimo lokality Berouna,
vzhledem k tomu, že město obdobné dotazníkové šetření provedlo v minulém
létě a výsledky jsou k dispozici,
rádi by provedli i dotazníkové šetření mezi rezidenty.

Eliška Švandová k tomuto sdělila, že dotazníkové šetření proběhlo v Berouně i mezi
rezidenty (jejich postoje vůči cestovnímu ruchu) a výsledky budou také k dispozici.
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Ke vztahu rezidentů k cestovnímu ruchu proběhla následná diskuze. Dále se přítomní
zabývali tím, že i rezidenti Berounska jezdí na výlety v rámci naší destinace.
Mgr. Dušan Tomčo se dotázal, co má pro zpracovatelský tým větší váhu, jestli hloubkové
rozhovory nebo dotazníky. Ing. Iveta Hamarneh, PhD. odpověděla, že se to nedá
jednoznačně určit – starostové, podnikatelé a další utváří budoucnost, turisté mohou
poukázat, kde jsou prostory pro zlepšení. Klíčovým však není objem dat, ale jejich
následné analytické zpracování.
Mgr. Olga Soboleva, MBA k tomu dodala, že je v rámci šetření také důležité zjistit
představy, kam se s cestovním ruchem v destinaci chceme dostat. A také, že
dotazníkové šetření musí být rozhodně segmentované. Ing. Iveta Hamarneh, PhD.
dodala, že segmentací se zabývali např. pro CzechTourism. Skupin je mnoho a často se
například zapomíná na hendikepované, kteří chtějí také cestovat a kteří pokud jsou
někde spokojeni, tak se vracejí – jsou loajální.
Mgr. et Mgr. Petra Chaloupková Košlíková, PhD. se dotázala na počet partnerů, které
agentura má, a zda s tím nebude problém při splnění certifikačních podmínek. Eliška
Švandová odpověděla, že by jich mělo být dostatek. Dodala také, že se případně
při certifikaci dá žádat o časově omezené a odůvodněné výjimky.
Eliška Švandová se přítomných dotázala, kdo by si našel čas na hloubkový rozhovor,
souhlasili všichni přítomní s tím, že Eliška Švandová předá kontakty. Ing. Martin Hrdlička
rovnou dámám z VŠO navrhnul termín 18. 8. od 16:00.
Dále proběhla diskuze, zda na rozhovor někoho přizvat či ne a zda dělat diskuze s občany.
Ing. Jiří Bouček připomněl výzkum turistů ve Svatém Janu pod Skalou realizovaný
Mendelovou univerzitou, Eliška Švandová zajistí předání zpracovatelskému týmu.
Eliška Švandová vyvolala diskuzi nad tím, kolik by se celkem mělo uskutečnit rozhovorů.
Přítomní se shodli, že okolo 20 je adekvátní.
Mgr. Dušan Tomčo poděkoval dámám z VŠO za přítomnost a rozloučil se s nimi s tím, že
se budeme těšit na výsledky. Následně dámy jednání opustily.
Úkoly:


Eliška Švandová zajistí propojení kontaktů mezi zpracovateli strategického
dokumentu a mezi zapojenými subjekty z Berounska. Dále zpracovatelům zašle
dodatečné materiály a podklady, o nichž se hovořilo.

Berounsko, z. s.

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

3

2. Členové a partneři
Eliška Švandová přítomným předložila aktualizovaný seznam členů a partnerů, kterých
je celkově 40. Na základě projektu návštěvnické karty lze toto číslo navýšit o dalších
cca 15 spolupracujících subjektů.
Mgr. Dušan Tomčo informoval, že byly podány tři přihlášky o členství do spolku. Jedná
se o Mgr. Jiřího Proška, který vydává regionální informační magazín Kurýr a působí
v oboru polygrafie. Dále se jedná o Beroun Golf Club, z. s. a Beroun Forest s. r. o., tyto dva
subjekty byly doposud zapojeny formou partnerství.
Proběhla diskuze o zájemcích o členství s výsledným rozhodnutím přijmout tyto
zájemce.
Usnesení: Členové představenstva souhlasí s přijetím novým členů: Mgr. Jiřího Proška,
Beroun Golf Club, z. s. a Beroun Forest, s. r. o.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

3. Volba místopředsedy představenstva
Mgr. Dušan Tomčo na úvod tohoto bodu připomněl, že Petr Vychodil vzhledem
k vysokému pracovním vytížení rezignoval na funkci člena představenstva
a místopředsedy představenstva. Rada města Králův Dvůr pověřila zastupováním Josefa
Antoniva, kterého následně valná hromada zvolila za člena představenstva.
Mgr. Dušan Tomčo navrhnul na funkci místopředsedy přítomného Mgr. Přemysla Landu,
kterého považuje za proaktivního a dobře obeznámeného s aktivitami a fungováním
destinační agentury. Přítomní souhlasili.
Eliška Švandová k tomu dodala, že i nepřítomní členové představenstva měli případnou
možnost zaslat svou kandidaturu do funkce místopředsedy.
Mgr. Dušan Tomčo se Mgr. Přemysla Landy zeptal, zda se svou nominací
na místopředsedu souhlasí. Mgr. Přemysl Landa odpověděl, že ano.
Usnesení: Členové představenstva volí Mgr. Přemysla Landu do funkce místopředsedy
představenstva.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO
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4. Úprava rozpočtu 2020
Mgr. Dušan Tomčo uvedl, že s ohledem na koronavirovou krizi a obdržení dotace z Fondu
hejtmanky Středočeského kraje bylo nutno provést úpravu rozpočtu a předal slovo Elišce
Švandové.
Eliška Švandová informovala, že byla na straně příjmové navýšena položka dotace
vzhledem k získané podpoře z Fondu hejtmanky a snížena položka členské příspěvky
(vzhledem ke koronaviru lze očekávat nižší zájem podnikatelů o finanční zapojení). Dále
na straně výdajové byla snížena položka na akce (vzhledem ke koronaviru) a navýšena
položka na mzdy (v původním rozpočtu nebylo počítáno s brigádníky na prezentační
akce).
Mgr. Dušan Tomčo k tomu podotkl, že agentura osciluje ve vyrovnaném rozpočtu
a zeptal se, zda k tomu má někdo připomínky. Nikdo nevystoupil.
Usnesení: Členové představenstva schvalují navrženou úpravu rozpočtu.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

Mgr. Dušan Tomčo v návaznosti na rozpočet otevřel otázku personálního zajištění chodu
agentury s tím, že bychom se tím měli samostatně zajímat na dalším jednání. Je potřeba
připravit návrh jakým způsobem a za jakých podmínek by se Eliška Švandová stala
zaměstnancem přímo destinační agentury. Připomněl, že v tuto chvíli je Eliška Švandová
zaměstnancem MěÚ Beroun a její pracovní náplň je dělena mezi záležitosti města
a destinační agentury.
Následně mezi přítomnými proběhla diskuze s různými náměty na řešení situace.

5. Akce „Zahájení podzimní turistické sezóny Berounska“
Mgr. Dušan Tomčo připomněl, že jsme o této akci hovořili na minulém jednání, nicméně
ne za přítomnosti starosty obce Tetín. Vymyšleno bylo, že 24. 10. se uskuteční plánovaný
turistický pochod, nicméně nebude směřovat do Srbska ale na Tetín.
Ideově by se mělo jednat o zahájení podzimní turistické sezóny, čímž budeme
deklarovat, že u nás sezóna nekončí. Na Tetíně (na fotbalovém hřišti) by pak byl program,
hlavně by se jednalo o drakiádu, která je pro podzimní čas tradiční.
Eliška Švandová se dotázala Ing. Vojtěcha Matějčka, zda je možno počítat se spoluprácí
s Beroun Golf Club, který to potvrdil. Beroun Golf Club může připravit zkoušku golfu pro
malé i velké a zajistit komplet občerstvení.
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Ing. Martin Hrdlička za obec Tetín řekl, že akci rozhodně lze uspořádat, nicméně
je potřeba zajistit, aby drakiáda nekolidovala s fotbalovým utkáním. Akci bude nutno
probrat na Skupině pro sport, kulturu a cestovní ruch, která se bude konat 18. 8.
Eliška Švandová připomněla, že v termínu konání akce bude čerpat dovolenou a bude
tak potřeba akci zajistit koordinačním pracovníkem.
Úkoly:


Eliška Švandová zjistí, zda akce termínově nekoliduje s fotbalovým utkáním
na Tetíně.

6. Diskuze
Diskutovaným tématem byla Návštěvnická karta Berounska, která doposud vzbuzuje
úspěch jak u návštěvníků, tak u zapojených subjektů.
Přítomní diskutovali nad možností kartu pro příští rok realizovat již v čipové variantě,
inspirace např. Karlovými Vary. Ing. Martin Hrdlička navrhoval zřízení pracovní skupiny.
Čipová návštěvnická karta by se dala využít jak pro návštěvníky, tak pro obyvatele
Berounska.
Ing. Vojtěch Matějček dodal, že Beroun Golf Club by měl zájem kartu nejen distribuovat,
ale i prodávat. Podotkl, že je potřeba nechat vytvořit samolepky, která označí místa, co
kartu akceptují, prodávají či dávají k pobytu zdarma.
Mgr. Dušan Tomčo informoval o slavnostním zahájení provozu elektrokol ve středu 29. 7.
od 10:00 na Husově náměstí. Ing. Martin Hrdlička se dotázal, zda bude možné na zahájení
přijet z Tetína již na kolech, Mgr. Dušan Tomčo ho odkázal na zástupce firmy Nextbike.
Následně proběhla diskuze nad tématem elektrokol a jejich případného rozšiřování.
Mgr. Dušan Tomčo dále informoval o otevření berounského koupaliště příští pátek 24. 7.
Ing. Martin Hrdlička informoval o otevření tetínského rybníku a Komunitního centra
sv. Ludmily v neděli 30. 8.
Ing. Vojtěch Matějček informoval o vernisáži výstavy Denise Defrancesca za účasti
Chantal Poullain na Beroun Golf Club v sobotu 15. 8.
Mgr. Dušan Tomčo poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.
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………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

zapsala

ověřil

předseda představenstva

Eliška Švandová

Ing. Vojtěch Matějček

Mgr. Dušan Tomčo
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