ZÁPIS
z 4. jednání valné hromady spolku Berounsko, z. s.
konaného od 16.00 dne 13. prosince 2021 ve Společenském
domě Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice.

Přítomní členové
Mgr. Dušan Tomčo (město Beroun), Mgr. Přemysl Landa (město Zdice), Ing. Martin
Hrdlička (obec Tetín), Ing. Bohumil Stibal (Dvůr Všerad), Josef Antoniv (Králův Dvůr), Janis
Sidovský (Karlštejn), Ing. Vojtěch Matějček (Beroun Golf Club, Beroun Forrest).
Ing. Jiří Bouček (obec Svatý Jan pod Skalou) zplnomocnil Ing. Martina Hrdličku
k zastupování. Mgr Jiří Prošek (fyzická os.) zplnomocnil Mgr. Dušana Tomča
k zastupování.

Přítomní partneři
RNDr. Jaroslav Obermajer, RNDr. František Pojer (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR).

Za destinační agenturu Berounsko přítomna Eliška Hochsteigerová.

Navržený program
1.
2.
3.
4.

Zahájení a úvodní informace
Volba člena dozorčí rady
Akční plán a rozvoj produktů 2022
Diskuze a ukončení
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1. Zahájení a úvodní informace
Mgr. Dušan Tomčo zahájil jednání valné hromady v 16:00 a dále jej vedl. Úvodem
poděkoval hostiteli Mgr. Přemyslu Landovi za možnost konat valnou hromadu
ve Společenském domě Zdice.
Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná v počtu 10 hlasů (8 členů přítomno,
2 udělená zplnomocnění). Upozornil, že hlasují pouze členové, partneři mají na valné
hromadě poradní hlas a očekává se jejich příspěvek do diskuze.
Předseda navrhl zapisovatelku Elišku Hochsteigerovou a ověřovatele Ing. Vojtěcha
Matějčka.

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. souhlasí s ustanovením zapisovatelky
a ověřovatele.
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

Mgr. Dušan Tomčo informoval, že program byl dán na zaslané pozvánce. Vznesl dotaz,
zda má někdo návrhy na úpravu programu. Nikdo nevystoupil a bylo přistoupeno
k hlasování.

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. schvaluje program jednání.
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

V rámci úvodních informací byly Eliškou Hochsteigerovou představeny vybrané aktivity
za druhé pololetí 2021.
▪
▪
▪
▪
▪

Memorandum o spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).
Rozšiřování spolupráce v obcích – jednání s MAS Jihozápad, MAS Mezi Hrady.
Zářijový závod dračích lodí, kterého se zúčastnila posádka Berounska.
Realizace obnovy naučné stezky, venkovních map u členů a partnerů a tištěné
trhací A3 mapy.
Probíhající certifikace nových informačních center (Tetín, Svatý Jan pod Skalou,
Karlštejn).

Berounsko, z. s.

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

2

▪
▪
▪
▪
▪

Rozšiřování fotobanky, aktivní hledání nových fotografů – chceme nabízet nové
pohledy, tak aby se neopakovalo jen pár fotek.
Probíhající aktivita na sociálních sítích.
Letní prezentační akce ve stanu Berounska, úspěch zejména na Hrnčířských
trzích v Berouně a na Národní svatoludmilské pouti na Tetíně.
Jednání pracovní skupiny pro cestovní ruch při Regionální stále konferenci
Středočeského kraje (PS CR RSK).
Podání žádosti o dotaci na MMR, příprava žádosti o dotaci na Středočeský kraj.

K zmíněnému proběhla následující doplnění. Mgr. Dušan Tomčo vyjádřil potěšení nad
uzavření memoranda o spolupráci s AOPK. Janis Sidovský ocenil aktivitu na sociálních
sítích, která napomáhá sledovanosti účtů jednotlivých členů a partnerů.
Ing. Martin Hrdlička při této příležitosti poděkoval všem za účast na oslavách 1100. výročí
od zavraždění kněžny Ludmily na Tetíně.

2. Volba člena dozorčí rady
Předseda Mgr. Dušan Tomčo informoval o listopadové rezignaci předsedy a člena
dozorčí rady Ing. Jiřího Chalupeckého, který v orgánu působil za společnost Berounská
sportovní, a. s. Považuje proto za vhodné využít dnešní jednání valné hromady k volbě
nového člena, tak abychom neohrozili fungování rady v příštím roce, kdy hned z počátku
bude nutno řešit účetní závěrku.
Dále předseda uvedl, že se aktivně snažil najít vhodného kandidáta, tak aby svým
profesním působením přispěl k činnosti dozorčí rady. Navrhuje proto Mgr. Pavla Hynka,
nar. 19. 10. 1976, bytem Lidická 394/49, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun. Mgr. Pavel Hynek
se dnes nemohl zúčastnit jednání a proto 10. 12. 2021 předložil písemný souhlas
s kandidaturou.
Mgr. Dušan Tomčo představil dále kandidáta. V Berouně vede advokátní kancelář. Stojí
za projektem BIKE HERO,1 přítomným byly rozdány letáčky, které projekt blíže
představují. Jedná se o vytyčenou trasu pro nadšené cyklisty, kterou lze absolvovat
v rozmezí 1 až 3 dnů. Janis Sidovský vyjádřil zaujetí trasou.
Eliška Hochsteigerová uvedla, že projekt zaštiťuje spolek, tedy nezisková organizace.
Mgr. Pavel Hynek je členem statutárního orgánu této organizace.
Mgr. Dušan Tomčo se přítomných dotázal, zda někdo navrhuje jiného kandidáta.

1

www.bikehero.cz
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Nikdo nevystoupil, pouze Ing. Martin Hrdlička podotkl, že by bylo určitě přínosem, aby
spolek, který Mgr. Pavel Hynek zastupuje, vstoupil do DMO jako člen.
Předseda přistoupil k hlasování.
Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. volí Mgr. Pavla Hynka za člena dozorčí
rady.

Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

3. Akční plán a rozvoj produktů 2022
Mgr. Dušan Tomčo informoval, že podklady přítomní obdrželi e-mailem. Eliška
Hochsteigerová dodala, že návrhy pro akční plán mohli členové a partneři zasílat
v listopadu, ty pak byly následně zapracovány.
Eliška Hochsteigerová přistoupila k stručné prezentaci. Akční plán vychází
ze strategického dokumentu, který zpracovala Vysoká škola obchodní v Praze (VŠO) a
který valná hromada projednávala v listopadu 2020 a následně jej schválila v červnu 2021.
Akční plán kopíruje priority strategického dokumentu, jsou celkem 3.
Priorita č. 1 – Destinační management
V rámci této priority je stěžejní zaměřit se na rozvoj členské a partnerské základny
s důrazem na vstup nových členů. Výhody spolupráce budou sepsány do e-brožury
a zároveň bude v rámci e-brožury uvedeno, v čem je členství výhodnější.
V březnu bude podána žádost o recertifikaci dle Kategorizace organizací DMO. Bude
zřízen pracovní ½ úvazek ve spolku.
Důležitá bude také kontinuální činnost 3K platformy a zpřehlednění e-mailové
komunikace vůči členům a partnerům.
S VŠO byla letos navázána partnerská smlouva, pro příští rok je rozjednána možná
studentská praxe pro spolek a realizace kvalitativního šetření návštěvníků dle metodiky
CzechTourism. Členům bude přednostně nabídnutou, zda se se svojí lokalitou chtějí
zapojit, pak by jim byly poskytnuty izolované výsledky. Samozřejmostí je také průběžný
sběr dat stanovený Kategorizací či vlastním strategickým dokumentem.
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Priorita č. 2 – Nabídka cestovního ruchu
V rámci této priority je cílem v příštím roce navázat strategická partnerství s Národním
památkovým ústavem, prostřednictvím Středočeské centrály cestovního ruchu,
a s Klubem českých turistů.
Důležitým tématem je cyklostezka Po stopách českých králů a její rozvoj. Zapracován byl
podnět starosty Roztok Mgr. Martina Vostatka iniciovat jednání na úsek mezi Nižborem,
Roztoky a Křivoklátem.
Přítomní se shodli, že v akčním plánu by rozvoj cyklostezky měl být uveden obecně
a ne jen se zaměřením na zmíněný úsek (bude zapracováno do plánu). Mgr. Přemysl
Landa sdělil, že Zdice mají pozemky vykoupené, Janis Sidovský informoval,
že na Karlštejně jsou pozemky problémem, doposud nejsou vykoupeny.
Dále přítomní diskutovali obecně síť cyklotras a cyklostezek, DMO by se tím měla
zabývat. Ing. Bohumil Stibal zmínil krajskou koncepci k cyklistice. Ing. Martin Hrdlička
uvedl, že by měla proběhnout revize situace. Přítomní souhlasili (bude zapracováno
do plánu). V rámci diskuze se dále přítomní věnovali projektům infrastruktury, resp.
přípravě projektů.
Záměrem pro rok 2022 je také hnědé dopravní značení – zmapování situace, vytipování
míst a informování kraje (aktivita v rámci PS CR RSK). Ing. Bohumil Stibal informoval
o zkušenosti Dvoru Všerad se značením, mezi přítomnými proběhla diskuze. Ing. Martin
Hrdlička doporučil místní firmu PPU spol. s.r.o. Eliška Hochsteigerová sdělila, že co se týče
dálnice, tak je v realizaci Tetín, záměr ceduli na dálnici umístit má také Beroun
a Levandulové údolí. Případně bude snaha o pozměnění znění Jeskyně Českého krasu
(přidá se i Dům přírody Českého krasu).
V rámci priority se také budeme věnovat dopravnímu spojení v sezóně k atraktivitám,
jako jsou např. Koněpruské jeskyně. K tomu proběhla diskuze o doplatcích obcí
na autobusovou dopravu. Mgr. Dušan Tomčo zmínil např. zastávku u Koněpruských
jeskyních a také v rámci nově navázané spolupráce s AOPK hovořil o výletech s průvodci.
Přítomní zástupci AOPK sdělili, že toto je v plánu v rámci fungování Domu přírody
Českého krasu.
Pro návštěvníky z Prahy budou připraveny a komunikovány výlety na Berounsko
za využití veřejné dopravy.
Priorita č. 3 – Destinační marketing + produkty
V rámci této priority proběhnout již běžné aktivity jako je budování značky Berounska,
akce k zahájení turistické sezóny, vydávání tištěných materiálů členů a partnerů, vydání
turistických novin a map, pokračování aktivity na sociálních sítích atd.
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Dále dojde ke zkvalitnění webové prezentace, vytvoření statických jazykových mutací
a realizace interaktivního formuláře pro vkládání akcí.
Důležitým úkolem je také realizovat focení s figuranty, abychom získali fotografie s lidmi,
dnes nestačí jen místa. Přítomnost lidí na fotografiích vyvolávají emoce.
Hlavním produktem – vlajkovou lodí – je návštěvnická karta Berounska, kterou budeme
připravovat již po třetí. Mgr. Dušan Tomčo informoval o přetrvávajícím zájmu kartu
převést do podoby aplikace, o pomoci jednáme s Nadací Tipsport.
Je plánováno k třem produktům, které prioritizovala marketingová skupina, vydat
produktové brožury (již se na nich pracuje). Jedná se o Krajem Berounky dětskýma
očima, Berounsko všemi smysly, Po stopách českých králů.
Zároveň byly v tomto roce upraveny webové stránky tak, aby mohly jednotlivá
produktová témata reflektovat. Vznikla sekce na homepage, kde bude mít každé téma
vlastní stránku (nyní tam je např. Rok sv. Ludmily). Záměrem je pro příští rok stránky
témat naplnit obsahem a následně to provázat komunikačně na sociální sítě.
Nově připravovaným (mezidestinačním) produktem je poutní turismus, na kterém
budeme spolupracovat s DMO Brdy a Podbrdsko. V plánu je vydání mapy a on-line
komunikační aktivity.
Mezi přítomnými proběhla diskuze k poutnímu turismu, přítomní se shodli, že je nutno
domapovat méně známá místa – drobné sakrální památky, stavebně zajímavé kostelíky
atp.
Mgr. Přemysl Landa zmínil, že s DMO Brdy a Podbrdsko spolupracuje (Městské kulturní
centrum Hořovice), doporučil spolupráci rozšířit např. i v rámci distribuce tiskovin
Berounska do informačních center v Brdech a Podbrdsku.

Eliška Hochsteigerová na závěr představení aktivit shrnula, že celkem navržený akční
plán obsahuje 35 aktivit (plus 1 nová vzešlá z jednání – revize cyklostezek, cyklotras).
Předseda se dotázal, zda má někdo ještě dotazy, nikdo nevystoupil a proto bylo
přistoupeno k usnesení.

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. bere na vědomí návrh akčního plánu
v upraveném znění.

Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO
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4. Diskuze a ukončení
Předseda se dotázal, zda má někdo příspěvek do diskuze.
Ing. Martin Hrdlička otevřel téma sdílených elektrokol. Proběhla diskuze o rozšiřování
sítě. Mgr. Dušan Tomčo informoval o dvou nových dokovacích stanicích v Berouně –
Zdejcina a u Finančního úřadu, dále se jedná o stanici u VAKu. Ve Zdicích fungují dvě
nové stanice, v Králově Dvoře plánují jednu novou stanici na Levíně (idea).
Ing. Martin Hrdlička uvedl, že by podpora rozvoje sdílených elektrokol mohla být
provázána na Národní program obnovy. Mgr. Dušan Tomčo v rámci MěÚ Beroun prověří
tuto možnost.
Dále se o slovo přihlásil RNDr. Jaroslav Obermajer, ředitel regionálního pracoviště AOPK
pro Střední Čechy. Poděkoval za trpělivou přípravu memoranda s tím, že společné
aktivity vypadají nadějně. Činnost DMO Berounsko kvituje, AOPK v této oblasti chyběl
partner pro cestovní ruch.
Dále RNDr. Jaroslav Obermajer zmínil přípravu koncepce práce s návštěvnickou
veřejností v CHKO Křivoklátsko (a existující koncepci pro Český kras), situaci ohledně
informačního střediska na Křivoklátu, Dům přírody Českého krasu ve výstavbě
a připravovanou dopravní studii k oblasti okolo Svatého Jana po Skalou. Všechna tato
témata/projekty/aktivity jsou průsečíkem činnosti AOPK s DMO. Proběhla krátká
diskuze.
Nikdo další již náměty do diskuze neměl. V závěru jednání Mgr. Dušan Tomčo poděkoval
všem za účast a jednání ukončil.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

zapsala

ověřil

předseda představenstva

Eliška Hochsteigerová

Ing. Vojtěch Matějček

Mgr. Dušan Tomčo
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