ZÁPIS
z 9. jednání představenstva spolku Berounsko, z. s.
konaného od 15.00 dne 10. září 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), Josef Antoniv, člen představenstva (město
Králův Dvůr), Vojtěch Hrdlička, zmocněnec člena představenstva Ing. Martina Hrdličky
(obec Tetín), Eliška Švandová (město Beroun)

Hosté
Mgr. Emil Šnaidauf

Omluveni
Ing. Vojtěch Matějček, člen představenstva (Beroun Golf Club) Mgr. Přemysl Landa,
místopředseda představenstva (město Zdice), Ing. Martin Hrdlička, člen představenstva
(obec Tetín), Janis Sidovský, člen představenstva (městys Karlštejn), Svatava Biskupová
(obec Srbsko)

Navržený program
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a úvodní informace
Projednání návrhu analytické části Programu rozvoje
Dotace na rozvoj DMO od Středočeského kraje – 2. výzva
Personální zajištění aktivit spolku
Diskuze a ukončení
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1. Zahájení a úvodní informace
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Dušan Tomčo. Konstatoval, že představenstvo
je usnášeníschopné v počtu tří přítomných členů a jednoho zmocněnce.
Zapisovatelkou určil Elišku Švandovou, ověřovatelem stanovil Ing. Jiřího Boučka.
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 – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

Mgr. Dušan Tomčo přivítal hosta Mgr. Emila Šnaidaufa a požádal ho o představení jeho
působení a práce. Doplnil, že v jeho aktivitách vidí mnoho paralel s fungováním
destinační agentury a že na ně můžeme navázat s novými společnými projekty. Pozval
ho proto, že se dlouhé roky stará o životní prostředí v oblasti Berounska, které zná velmi
dobře. Vydal několik publikací a pořádá exkurze.
Mgr. Emil Šnaidauf sdělil, že působil jako učitel a nyní je v důchodu. Celý život vyvíjí
edukační činnost. Je členem Českého svazu ochránců přírody v Berouně, na Berounsku
(CHKO Český kras a Křivoklátsko) vytvořil zhruba 17 naučných stezek a nespočet
informačních panelů. Jeho „dítětem“ je Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR
v obci Křivoklát. Dále jako lektor vytváří různé exkurze pro pedagogy. Přítomným
ukázal brožury na vzdělávací výlety. A také doplnil, že se specializuje i na pracovní listy.
Na fotografiích čápů černých a ledňáčků dokumentoval, jak se zvířata adaptují na
člověkem modifikovanou krajinu – v tomto případě na regulovaný tok horské říčky
Litavky.
Pamatuje si na Bohemia Centralis, což bylo příliš široké uskupení. Velice ho potěšil
vznik destinační agentury Berounsko a je mu sympatické, jak jsme provázaní a jak
spolupracujeme.
Dále probíhala diskuze o dílčích projektech.
Mgr. Dušan Tomčo poděkoval a nastínil, že spolupráci vidí ve dvou okruzích:
1. Obnovování konkrétních panelů či naučných stezek.
2. Tvorba obsahu – výlety, publikace atp.
Eliška Švandová k tomu doplnila, že již s Mgr. Dušanem Tomčem diskutovala možnost
obnovy panelů v duchu propůjčení vizuálního stylu agentury nové podobě panelu
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(+ uhrazení nákladů na grafiku) s tím, že ta která obec by si pak zafinancovala panel
a jeho potisk. Přítomným se nápad líbil.
Mgr. Emil Šnaidauf doplnil, že spolupráce s ním je 3 v 1, neboť je schopný napsat texty
(a nechat je gramaticky zkontrolovat), dodat fotografie a kresby (které konzultuje
s dalšími odborníky).
Josef Antoniv řekl, že pro Králův Dvůr je takováto spolupráce smysluplná a město se
určitě zapojí.
Ing. Jiří Bouček informoval, že s Mgr. Emilem Šnaidaufem již spolupracuje na vzniku
infocentra ve Svatém Janu pod Skalou, které by mělo mít také edukační funkci. Turisté
ve Svatém Janu vždy budou a je potřeba, aby tam pro ně byly vytvořeny důstojné
podmínky.
Mgr. Emil Šnaidauf informoval, že 1. října se chystá s exkurzí učitelů na Tetín. Vojtěch
Hrdlička navrhnul, ať navštíví muzeum, a předal kontakt na vedoucí muzea Lenku
Viezanovou.
Mgr. Dušan Tomčo poděkoval Mgr. Emilu Šnaidaufovi, který se rozloučil a opustil
jednání.
Předseda pokračoval v projednání úvodních informací, předložil představenstvu
upravenou mapu území, a seznam obcí, o které bylo rozšířeno. Nyní území rovnoměrně
pokrývá CHKO Český kras a CHKO Křivoklátsko a lépe tak splňuje požadavek
Kategorizace organizací destinačních managementů na kulturní a geografickou
homogennost turistické destinace.
Eliška Švandová k tomu dodala, že vymezení není dogmatem, že turistické destinace
jsou živým organismem, nicméně pro certifikaci a další aktivity musíme vědět, kde
přesně působíme nebo chceme působit.
Proběhla diskuze o obcích, zda byly osloveny všechny. Eliška Švandová informovala, že
v minulém roce byly rozesílány e-maily a obce objížděla (dle své kapacity), často se ale
setkávala s nezájmem o cestovní ruch a destinační management.
Doplnila, že vymezené území bylo konzultováno z CzechTourismem a bylo předloženo
Středočeskému kraji.
Proběhla krátká diskuze o Bohemia Centralis a jejím rozpadu.
Dalším dílčím tématem, které Mgr. Dušan Tomčo otevřel, byl videospot. Předpokládaná
vynaložená částka na realizaci měla být 100 000 Kč vč. DPH. Z hlediska obsahových
a technologických požadavků na videospot je potřeba tuto částku navýšit o DPH
na 121 000 Kč. Mgr. Dušan Tomčo a Eliška Švandová toto doporučují, nicméně dle
platných předpisů spolku je nutné, aby o výdajích vyšších než 100 000 Kč rozhodovalo
představenstvo.
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Josef Antoniv poznamenal, že ve videospotu by neměl chybět Králův Dvůr, zámek
či fresky uvnitř. Eliška Švandová informovala, že předložený koncept je k diskuzi a bude
se ještě ladit. Je to materiál, který předložila firma Scope Production.
Josef Antoniv navrhnul využít již natočené materiály, Králův Dvůr si pravidelně pořizuje
videodokumentaci akcí. Mgr. Dušan Tomčo vysvětlil, že toto možné není vzhledem
k odlišnostem v technologiích.
Nikdo nevstoupil dále do diskuze, a proto předseda přešel k usnesení.
Usnesení: Členové představenstva souhlasí s navýšením rozpočtu na videospot
na 121 000 Kč včetně DPH a berou na vědomí nově vymezené území Berounska.
Hlasování: Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

2. Projednání návrhu analytické části Programu rozvoje
Eliška Švandová informovala, že zpracovatelský tým Vysoké školy obchodní (VŠO)
k 31. 8. odevzdal návrh analytické části. Dokument byl velice důkladně zpracovaný
a čítal cca 170 stran. Proto se s předsedou rozhodli nepředkládat materiál
představenstvu. Zpracovatelé dostali za úkol materiál zkrátit na 50 až 60 stran
a představenstvu bude předložen společně s návrhem strategické části, která má být
odevzdána do 30. 9., na jednání představenstva, které proběhne 8. 10.
Proběhla diskuze ke stěžejním akcím v destinaci, Eliška Švandová požádá e-mailem
o vytipování TOP akcí, které svým významem přesahují region.
Vojtěch Hrdlička informoval o finanční podpoře Svatoludmilské pouti od CzechTourism.
Podrobnosti pro zájemce pošle Elišce Švandové, která je předá členům a partnerům.
Mgr. Dušan Tomčo směrem k akcím zmínil závody dračích lodí a úspěch posádky
Berounska. Ing. Jiří Bouček vyjádřil spokojenost s akcí a možnost účastnit
se květnového závodu v Dobřichovicích/Letech.
Úkoly



Eliška Švandová zjistí přes e-mailovou s členy a partnery komunikaci TOP akce
v oblasti.
Vojtěch Hrdlička zajistí předání dokumentů k podpoře akcí od CzechTourism
(podmínky) Elišce Švandové, která je následně zašle členům a partnerům
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3. Dotace na rozvoj DMO od Středočeského kraje – 2. výzva
Eliška Švandová informovala, že Středočeský kraj vyhlásil 2. výzvu programu
na podporu rozvoje destinačních managementů. Možné je žádat až o 250 000 Kč s tím,
že nesmí být žádáno na takové aktivity, které byly uvedeny v 1. výzvě.
Eliška Švandová k tomu informovala, že by se dal vytvořit projekt na rozvoj turistických
produktů, které budou nyní vydefinovány na základě strategie cestovního ruchu a také
projekt na realizaci obnovy vybraných panelů naučných stezek a jiných infopanelů.
Přítomní souhlasili, předseda přistoupil k formulaci usnesení.
Usnesení: Členové představenstva souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu
na podporu rozvoje destinačních managementů.
Hlasování: Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

V 16:30 se omluvil Ing. Jiří Bouček a opustil jednání. Předseda konstatoval, že
představenstvo není již usnášeníschopné.

4. Personální zajištění aktivit spolku
Mgr. Dušan Tomčo, vzhledem k nízkému počtu účastníků jednání, sdělil, že tomuto
tématu se budeme věnovat detailněji příště.
Pro představu však informoval, že destinační agentura potřebuje svého zaměstnance.
Eliška Švandová je zaměstnankyní MěÚ a možné jsou v tuto chvíli dvě varianty.
1.

Rozdělení městského úvazku na půl, tj. půl úvazku by měl stále MěÚ a druhý půl
úvazek by byl na spolek.
2. Po splnění certifikace, o niž budeme žádat v listopadu, je možno Středočeskou
centrálu požádat (SCCR) o koordinátora, tj. zaměstnance SCCR, který by se půl
úvazkem věnoval záležitostem destinace.
Mgr. Dušan Tomčo doplnil, že preferuje variantu číslo 1 a závěrem dodal, že si přeje, aby
to do konce roku bylo vyřešené.
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5. Diskuze
Diskuze neproběhla.
Mgr. Dušan Tomčo poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil s tím, že další již
avizovaný termín jednání je 8. 10. 2020 od 15:00.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

zapsala

ověřil

předseda představenstva

Eliška Švandová

Ing. Jiří Bouček

Mgr. Dušan Tomčo
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