ZÁPIS
z 16. jednání představenstva spolku Berounsko, z. s.
konaného od 15.00 dne 27. ledna 2021 prostřednictvím
on-line platformy Skype.

Přítomni
Mgr. Dušan Tomčo, předseda představenstva (město Beroun), Mgr. Přemysl Landa,
místopředseda představenstva (město Zdice), Josef Antoniv (město Králův Dvůr), Ing. Jiří
Bouček, člen představenstva (obec Svatý Jan pod Skalou), Mgr. Vojtěch Hrdlička (obec
Tetín), Eliška Hochsteigerová (DMO Berounsko).
Ing. Martin Hrdlička (obec Tetín) zplnomocnil Mgr. Vojtěcha Hrdličku k zastupování.

Omluveni
Janis Sidovský, člen představenstva (městys Karlštejn), Ing. Vojtěch Matějček (Beroun
Golf Club), Ing. Martin Hrdlička, člen představenstva (obec Tetín).

Navržený program
1.

Zahájení a úvodní informace

2. Vyhodnocení akčního plánu 2021
3. Rozpočet a akční plán 2022
4. Jmenování ředitelky
5. Prezentační stan Berounska na akcích 2022
6. Diskuze a ukončení
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1. Zahájení a úvodní informace
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Dušan Tomčo, který přivítal přítomné členy
představenstva. Konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné v počtu
5 přítomných členů ze 7. Zapisovatelkou určil Elišku Hochsteigerovou, ověřovatelem
stanovil Ing. Jiřího Boučka.
Předseda konstatoval že vzhledem k epidemiologické situaci a nařízeným karanténám
se jednání musí konat on-line, avšak doufá, že příště se již potkáme osobně.
Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. souhlasí s navrženým programem.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

Mgr. Dušan Tomčo sdělil, že nyní bude následovat přehled nedávných aktualit a předal
slovo Elišce Hochsteigerové.
Eliška Hochsteigerová sdělila, že v prosinci byla podána žádost o dotaci na podporu
rozvoje DMO ze Středočeského kraje. Žádost je formálně v pořádku, bude ji projednávat
rada a následně zastupitelstvo kraje. Vyhodnocení žádosti o dotaci od MMR, která byla
podána v září, zatím není dostupné, původně mělo proběhnout v listopadu minulého
roku.
V prosinci byly dokončeny venkovní a tištěné mapy. Mgr. Dušan Tomčo se zeptal
přítomných na zpětnou vazbu. Ing. Jiří Bouček sdělil, že je nadšen z venkovních map,
tištěné jsou také podařené, ve Svatém Janu pod Skalou jsou k dostání v infocentru. Mgr.
Přemysl Landa ocenil tištěné mapy a dle svých zkušeností předpokládá,
že v infocentrech o ně bude rozhodně zájem.
V prosinci bylo DMO kontaktováno Sdružením turistických oblastí České republiky, z. s.
Jedná se o oborovou organizaci, která prosazuje zájmy oblastních DMO
(www.turistickeoblasti.cz). Mgr. Dušan Tomčo k tomuto sdělil, že se návrhu spolupráce
budeme věnovat, ve sdružení se platí členský příspěvek, který v minulém roce činil 2 000
Kč.
Dále Eliška Hochsteigerová představila dva projekty, s nimiž byla DMO oslovena.
1.

SmartGuide
▪ Jedná se o mobilní turistickou aplikaci, Print Screeny aplikace přítomní obdrželi v emailu. Cílem provozovatele aplikace je vytvořit mobilní platformu pro poskytování
cestovatelských informací, obdobnou jako je Booking.com pro poskytovatele
ubytování. Velkou přidanou hodnotou pro DMO může být, že do aplikace by mělo
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▪

▪

být možné integrovat systém návštěvnické karty a DMO by tak nemusela budovat
vlastní technologii.
Mgr. Dušan Tomčo se zeptal, zda má někdo zkušenosti s aplikací. Ing. Jiří Bouček
reagoval, že zkušenosti nemá, nicméně si myslí, že získat postavení jako
má Booking.com nebude lehké, protože turisticky zaměřených aplikací vzniká
hodně.
Mgr. Dušan Tomčo řekl, že je potřeba tomu dát čas, o spolupráci bychom mohli
uvažovat dle jejich dosažených výsledků a nejdříve od příštího roku. Integrace
návštěvnické karty určitě stojí za zvážení. Eliška Hochsteigerová dodala, že je možno
pozvat zástupce SmartGuide na jednání, aby osobně aplikaci představili.

2. Bezkempu.cz
▪ Jedná se o platformu pro zprostředkování ubytování pro karavany a stany
na volném pozemku. Pozemek může nabízet skrze platformu, jak soukromník, tak
třeba i např. obec. Návštěvníci, kteří tuto platformu využívají jsou vázáni kodexem,
který zajišťuje slušné chování.
▪ Na území Berounska je pouze několik takovýchto míst, které nabízejí ubytování
skrze tuto platformu, jedním z nich je i Levandulové údolí, od něhož můžeme zjistit
zkušenosti.
▪ Mgr. Dušan Tomčo sdělil, že spolupráce by mohla být oboustranně výhodná. Jedná
se o zajímavou alternativu ubytování, se zástupci si naplánujeme osobní schůzku.
Dále Eliška Hochsteigerová informovala, že byla předjednána spolupráce s Národním
památkovým ústavem ze strany Středočeského kraje, v nejbližších dnech budeme
kontaktovat kastelány hradů, abychom domluvili vzájemnou spolupráci.
Předseda Mgr. Dušan Tomčo sdělil, že začneme připravovat zahájení turistické sezóny.
Rádi bychom přizvali ke spolupráci Klub českých turistů. Nabízí se také komunikaci akce
koordinovat s integrovanou dopravou Prahy a Středočeského kraje, abychom na akci
nalákali návštěvníky, kteří využijí veřejnou dopravu.
Mgr. Dušan Tomčo informoval, že je v plánu iniciovat jednání ohledně spojů, které by
mohly zastavovat v sezóně u turistických atraktivit. Proběhla diskuze o využití veřejné
dopravy pro návštěvy turistických cílů. Mgr. Přemysl Landa podotkl, že je to finančně
náročná záležitost. Ing. Jiří Bouček dodal, že některé linky jsou málo vytížené, pro Svatý
Jan pod Skalou se v prosinci 2020 změnilo autobusové spojení, již není přímé z Prahy, ale
je nutno přestupovat v Loděnicích. Vytížení místní autobusové linky je nyní velmi slabé.
Ing. Jiří Bouček si myslí, že je potřeba zaměřit se na marketing, aby lidé spoje využívali.
Eliška Hochsteigerová sdělila, že je záměrem komunikovat výlety na Berounsko
za využití veřejné dopravy, zejména směrem k obyvatelům Prahy. Nabízí se možnost
zadat tvorbu výletů s využitím veřejné dopravy studentům VŠO, o čemž bylo předběžně
jednáno.
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2. Vyhodnocení akčního plánu 2021
Eliška Hochsteigerová představila plnění akčního plánu pro rok 2021. Celkem bylo
naplánováno 40 aktivit, z čehož se 31 podařilo splnit, 3 částečně splnit a 6 bylo nesplněno.
Úspěšnost plnění plánu je tedy okolo 80 %. Nesplněnými aktivitami se budeme zabývat
začátkem tohoto roku, přičemž se předpokládají jejich úspěšná realizace (např.
ustanovení ½ pracovního úvazku ve spolku, navázání spolupráce s Národním
památkovým ústavem a Klubem českých turistů atd.).
Mgr. Dušan Tomčo podotkl že je nutno na každou aktivitu pohlížet jako na soubor dílčích
úkolů, akční plán byl opravdu nabitý a jeho plnění považuje za úspěšné.
Předseda se zeptal, zda má někdo dotazy. Ing. Jiří Bouček se zeptal na vyhodnocení
návštěvnické karty. Eliška Hochsteigerová sdělila, že ne každý zapojený subjekt poskytl
zpětnou vazbu, i přestože k tomu byli všichni vyzváni. U některých nebyl kupón využit
ani jednou. Mgr. Dušan Tomčo podotkl, že návštěvnická karta je zároveň formou reklamy
na daná místa, ne každý tam nutně kupón musí uplatnit.
Dále proběhla diskuze ke koordinátorovi, Eliška Hochsteigerová vysvětlila, že v minulém
roce byla realizována podpora Středočeské centrály cestovního ruchu v rámci stávajícího
personálního obsazení, nově od letošního roku poskytne Středočeský kraj finanční zdroje
navíc v rámci dotace na úvazek.
Další diskuze neproběhla a předseda přistoupil k usnesení.
Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. bere na vědomí vyhodnocení akčního
plánu 2021.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

3. Rozpočet a akční plán 2022
Eliška Hochsteigerová představila akční plán. Dokument byl poprvé projednán
na setkání představenstva v říjnu 2021, členové a partneři byli osloveni, aby zaslali své
náměty, které byly následně zapracovány. Návrh akčního plánu dále projednávala valná
hromada v prosinci 2021, připomínky týkající se analýzy a rozvoje cyklotras a cyklostezek
byly zapracovány.
Mgr. Dušan Tomčo k rozpočtu sdělil, že koresponduje s akčním plánem a běžnými výdaji,
kterými spolek zajišťuje provoz. V rámci plnění akčního plánu je počítáno s tím, že
některé produkty a služby mohou zdražovat vzhledem k rostoucí inflaci. Spolek se bude
samozřejmě snažit i nadále vybírat nejvýhodnější dodavatele, tak aby byl maximalizován
efekt zejména marketingových aktivit.
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Předseda se dotázal, zda má někdo k rozpočtu a akčnímu plánu dotazy či připomínky.
Ing. Jiří Bouček kvitoval téma poutní turistiky a navrhnul jako téma do letošních
turistických novin připomenutí historického propojení Tetína a Svatého Jana pod Skalou,
nyní symbolizované například vztyčenými kříži. Mgr. Vojtěch Hrdlička souhlasil.
Přítomní se shodli, že akční plán bude ve veřejné podobě vyvěšen na webu.
Mgr. Dušan Tomčo sdělil, že usnesení k tomuto bodu bude přijato v rámci bodu
následujícího, s nímž souvisí.

4. Jmenování ředitelky
Předseda Mgr. Dušan Tomčo k bodu sdělil, že k tvorbě pracovního místa v rámci spolku
bylo směřováno již od začátku, neboť MěÚ Beroun neměl v záměru hradit plné pracovní
místo na odboru školství a volnočasových aktivit (Eliška Hochsteigerová) na dobu
neurčitou.
Předseda informoval, že je připraven návrh rozdělení pracovního úvazku Elišky
Hochsteigerové. Byla zpracována pracovní smlouva se všemi náležitostmi. Předseda
navrhuje, aby Eliška Hochsteigerová byla dle organizačního řádu jmenována ředitelkou
spolku. Rozsah úvazku bude poloviční, tj. 20 hodin týdně. Předseda navrhuje finanční
ohodnocení ve výši 22 000 Kč (hrubá mzda).
Středočeský kraj nově upravil dotační podporu, která byla navýšena o finance na úvazek
pracovníka DMO. Dotace pokryje zhruba 80 % úvazku včetně všech odvodů.
Mgr. Dušan Tomčo se dotázal, zda má někdo připomínky či návrhy k předloženému.
Přítomní souhlasili s navrženým, a tak bylo přistoupeno k souvisejícímu usnesení
a následně k usnesení z předchozího bodu.
Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. jmenuje Elišku Hochsteigerovou,
nar. 9. ledna 1993, bytem Toufarova 2953/6, 155 00 Praha 5, ředitelkou spolku.
Představenstvo spolku Berounsko, z. s. stanovuje měsíční mzdu při polovičním
pracovním úvazku ve výši 22 000 Kč.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. schvaluje rozpočet a akční plán 2022.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO
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5. Prezentační stan Berounska na akcích 2022
Mgr. Dušan Tomčo otevřel bod s tím, že v minulém roce jsme se s prezentačním stanem
zúčastnili na několika akcích. Nově jsme v minulém roce počítali (od srpna) počet
návštěvníků, kteří ke stanu zavítali.
Eliška Hochsteigerová sdělila, že na 6 akcích to bylo zhruba 1500 návštěvníků. Menší
ohlas stánku byl na akcích sportovních, naopak více jsme návštěvníky zaujali
na kulturních akcích.
Předseda zdůraznil, že by bylo vhodné začátkem roku připravit itinerář, kde se letos stan
objeví s ohledem na logistiku. Prezentace ve stanu s sebou nese zajištění brigádníků,
dopravy, stavby stanu. Na druhou stranu můžeme také na akce dodat materiály, banner
i roll-up a prezentovat se v minimalističtější formě.
Proběhla diskuze o termínu 10. 9. 2022. Mgr. Přemysl Landa sdělil, že ve Zdicích jsou
městské slavnosti. Josef Antoniv upozornil na konání festivalu Berounské Letorosty
v Králově Dvoře a Dušan Tomčo informoval o konání Hrnčířských trhů a závodu dračích
lodí v Berouně.
Ing. Jiří Bouček informoval o Svatojánské pouti, která se bude konat 25.–26. 6. 2022. Mgr.
Landa ještě sdělil, že na konci září proběhne oslava 700 let města Hořovice.
Eliška Hochsteigerová připraví tabulku akcí 2022 s termíny a formou prezentace a pošle
nabídku primárně členům. Mgr. Vojtěch Hrdlička požádal, ať je na Tetín tabulka zaslána
i koordinátorce akcí Lence Viezanové.
Mgr. Vojtěch Hrdlička se dotázal na veletrh cestovního ruchu, který se koná v pražských
Letňanech. Eliška Hochsteigerová informovala, že by měl být v březnu a DMO by měla
mít možnost prezentovat se na stánku Středočeské centrály cestovního ruchu.
Mgr. Vojtěch Hrdlička také řekl, že by nemuselo být špatné prezentovat se na některých
akcích v Praze. Mgr. Dušan Tomčo doplnil, že by se muselo jednat o akci, kde bychom si
to na základě kontaktů vyjednali tak, abychom nemuseli za prostor pro stánek platit.
Mgr. Přemysl Landa upozornil na oficiální akce Středočeského kraje.
Přítomní se shodli, že prezentační stan dělá velice dobrou reklamu tím, jak je výrazný.
Máme také co nabídnout i po obsahové stránce.
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6. Diskuze a ukončení
Předseda se dotázal, zda má někdo něco do diskuze.
Mgr. Vojtěch Hrdlička informoval o pokračování činnosti spolku Svatá Ludmila 1100 let,
jednou z aktivit bude „České nebe“, které bude připomínat pozapomenuté světce
a poutní místa. Více informací poskytne Mgr. Miroslava Janičatová. Dále se připravuje ve
spolupráci s Muzeem Českého krasu v Berouně koncert „poděkování sv. Ludmile“
na 16. 9. 2022.
Ing. Jiří Bouček informoval, že infocentrum ve Svatém Janu pod Skalou bylo
certifikováno. Aktuálně se hledá pracovník, který by zajistil provoz, bude rád za případná
doporučení a tipy, kdyby někdo o někom věděl.
Mgr. Dušan Tomčo poděkoval všem za účast a jednání ukončil.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

zapsala

ověřil

předseda představenstva

Eliška Hochsteigerová

Ing. Jiří Bouček

Mgr. Dušan Tomčo
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