
 

 
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY PODZVIČINSKA 
Dne 13. 6. 2019, v 17:00 hod. 

Městské muzeum Hořice 
 

Přítomni dle prezenční listiny. Přítomno celkem 15 členů. 
Hosté: Ing. Vlasta Kratochvílová, úsek cestovního ruchu, KHK 
            Mgr. Ondřej Špaček, spol. KROKEM s.r.o. 
 
S ohledem na nesplnění podmínky účasti nadpoloviční většiny vyplývající se Stanov spolku, bylo 
jednání Valné hromady řádně zahájeno po uplynutí doby 30 minut. 
 
Body jednání: 

1. Zahájení 
2. Vznik Krajské destinační společnosti 
3. Aktualizace Stanov Podzvičinska 
4. Projekty a aktivity v roce 2019 
5. Volba Dozorčí rady 
6. Hospodaření v roce 2018  
7. Různé, diskuze 
8. Závěr 

 

1. Zahájení 

Předseda spolku, pan Ivan Doležal, přivítal přítomné na zasedání Valné hromady Podzvičinska 
v prostorách nově zrekonstruovaného Městského muzea včetně hostů, Ing. Vlasty Kratochvílové 
z KHK a Mgr. Ondřeje Špačka z agentury KROKEM s.r.o. Poté v krátkosti představil česko-polský 
projekt Cesta kamene včetně všech aktivit a zapojení spolku Podzvičinsko a následně členy Valné 
hromady pozval na prohlídku prostor muzea s Mgr. Václavem Horákem.  
 
Po prohlídce předseda spolku zahájil jednání krátkým představením jednotlivých bodů programu 
zasedání Valné hromady (dále jen VH) a nechal hlasovat o souhlasu s ním s tímto výsledkem: 
 
PRO: 15 
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 
Valná hromada schválila navržený program jednání. 
 
Následně předal slovo manažerkám spolku, Kateřině Karešové a Monice Benešové.  
 

 
 
 
 
 
 



      2. Vznik Krajské destinační společnosti 
 

V tomto bodě jednání bylo předáno slovo zástupkyni Královéhradeckého kraje, Ing. Vlastě 
Kratochvílové a Mgr. Ondřeji Špačku, ze společnosti KROKEM s.r.o., kteří informovali o záměru 
založení Krajské destinační společnosti. 
 

 Ing. Vlasta Kratochvílová na úvod sdělila, že k vzniku Krajské DMO proběhlo v tomto roce 
již několik jednání (Rada KHK - schváleno) a schůzek s oblastními Destinačními 
společnostmi, při nichž se projednávaly především Stanovy.  

 Další jednání s DMO, členy SR, asociacemi, obcemi atd. se uskuteční dne 20. 6. 2019 od 
14:30 hod. na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v sále Jana Letzela (9-N2.906). 

 Zřízení krajské DMO je naplánováno k 1. 11. 2019; plné fungování od 1. 1. 2020. 

 V příštím roce je nadále počítáno s plošnou podporou 400.000,- Kč pro oblastní DMO, 
stejně jako v tomto roce. 

 

 Mgr. Ondřej Špaček členům VH představil záměr vzniku Krajské organizace destinačního 
managementu – viz přiložená prezentace. 

 Do budoucna by měli mít všechny oblastní DMO vlastní rozpočet 2 – 3 mil. Kč (dle 
příkladu ze zahraničí). 

 Proběhla živá diskuze především nad těmito body: počet komor, počet členů Správní rady 
včetně hlasování, téma (společné pro všechny, v tuto chvíli však není definováno!), 
poplatky pro jednotlivé členy komor – oblastní DMO 1. rok 1.000,- Kč (již v roce 2019), 
financování chodu Krajské DMO, a další. 

 
Na závěr tohoto bodu jednání bylo Valnou hromadou hlasováno o vstupu spolku Podzvičinsko 
(DMO Podkrkonoší) do Krajské destinační společnosti s tímto výsledkem: 
 
PRO:      15 
PROTI:       0 
ZDRŽEL SE: 0 

 

 

3. Aktualizace Stanov Podzvičinska 
 

Kateřina Karešová informovala členy VH o aktualizaci Stanov Podzvičinska, jejíž potřeba vzešla na 
jednání Správní rady spolku.  
 

 Stanovy naposledy upraveny v roce 2015 v souvislosti se změnou právní formy (sdružení → 
SPOLEK). 

 Stanovy obecné, některé informace bylo možné interpretovat několika způsoby 
(nejednoznačné) 

 Stanovy zpřehledněny a nově zaveden Jednací a volební řád. 

 Zásadní změny: vymezení činnosti VH a SR, volební období prodlouženo na 4 roky, Volební a 
jednací řád. 

 Stanovy a Jednací a volební řád zaslány všem členům VH s předstihem k případnému 
přípomínkování. 

 Připomínky: Mgr. Jana Saifrtová, starostka obce Trotina - Jednací řád – čl. 1, odst. 2 … plná 
moc při zastupování na VH; kdy se volí SR a jak lze navrhnout člena SR? Připomínky byly 
vysvětleny a upřesněny. 

 Aktualizavané Stanovy budou zaslány příslušnému státnímu orgánu a zveřejněny na webu 
www.podzvicinsko.cz. 

 
Valnou hromadou bylo hlasováno o změně Stanov spolku Podzvičinsko s tímto výsledkem: 

http://www.podzvicinsko.cz/


 
PRO:  15 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Valná hromada schvaluje změnu Stanov spolku Podzvičinsko. 
 

 
4. Projekty a aktivity v roce 2019 

V tomto bodě jednání byly představeny všechny projekty a marketingové aktivity včetně 
propagace na rok 2019. 
 
Marketingové aktivity 

 Turistické noviny Východních Čech (KHK + PK) – 1 celá strana věnována propagaci turistické 
oblasti Podkrkonoší + rubriky a Kalendář akcí (12 akcí) 
- distribuce v rámci Východních Čech i dalších do dalších krajů České republiky 
- zcela zdarma 

 Web, Facebook, Instagram 

 společný propagační materiál – spolupráce 9 subjektů CR v Podkrkonoší, vydáno z vlastních 
zdrojů (mimo projekt) pod společnou značkou Podkrkonoší 
 

Projekty 

 Podpora DM – KHK 
- plošná dotace 400.000,- Kč 
- Mzdy (50%) 
- Marketingové aktivity (50%) – nový web Podkrkonoší, Seminář k online marketingu 
v CR, statistická šetření, press trip, aktualizace fotobanky, Strategie rozvoje CR 
v Podkrkonoší 2020+ 
 

 Cyklobusy 2019 
- vedoucí partner SMO Krkonoše, Podzvičinsko pouze partner projektu 
- realizace – leden – listopad 2019 
- Cyklobusy v provozu od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2019  
- Začátkem roku proběhlo několik jednání o podobě trasy s KHK – skončil dotovaný 
projekt „Zážitky na dosah“ Arriva, podařilo se zachovat zastávku pouze na Kuksu. 
- zastávka na přehradě Les Království letos zrušena. 
- jízdní řád a TZ zaslány členům VH e-mailem, více informací na webu 
www.podkrkonosi.eu  
 

 Otevírání letní turistické sezóny na Zvičině 
- dar KHK 
- akce se uskutečnila v sobotu 4. 5. 2019 na vrchu Zvičina 
- Téma: 100 let výročí přehrady Les Království – pracovníci DDM1 Dvůr Králové připravili 
soutěže pro děti s touto tématikou. 
- Propagace celé turistické oblasti, Regionálních produktů Podkrkonoší, hudba. 
- Vyhlášena výtvarná soutěž „Podzvičinsko očima dětí“ 
- Odpoledne cíl „Memoriálu Václava Dobeše“ (Šárovcova Lhota – Zvičina) 
 

 5. Ročník Výtvarné soutěže „Podzvičinsko očima dětí“ 
- Vyhlášena 4. 5. 2019 (Zvičina), uzávěrka 28. 6. 2019 
- Téma: „100 let přehrady Les Království“ a „Krajina Podkrkonoší“ 
- spolupráce se ZŠ Bílá Třemešná a nově s MAS Podchlumí a MAS Královédvorsko 
 

 Press trip s KHK – polští novináři 

http://www.podkrkonosi.eu/


- realizováno ve dnech 10. – 12. dubna 2019 
- celkem 8 novinářů, navštívili: Dubenec, Pecka, Hospitál Kuks, Safari Park, Lázně 
Bělohrad, Lázně Bělohrad a.s., Hořice (Galerie plastik, Gothard) 
- polský návštěvník je pro naši oblast velkým potenciálem 
- s novináři navázaná a plánovaná další spolupráce 
- Výstupy z press tripu: 

Jerzy Dudzik:  
http://www.gazetasenior.pl/miasto-ktore-bylo-wianem-krolowej   
http://www.gazetasenior.pl/kuks-barokowy-kompleks-franciszka-hrabiego-sporcka  
http://www.gazetasenior.pl/horice-miasto-gdzie-powstaja-rzezby-z-piaskowca  

 
Jakub Juszyński: 
https://tymrazem.pl/szpital-kuks-miedzy-brzegami-zycia-i-smierci/  
https://tymrazem.pl/zamek-pecka-polaczenie-muzyki-z-
podrozami/?fbclid=IwAR11PawUmk84s6SE_uLMiGnvjNJctYQpNksweKU396Ig8xfsCdsTE2CygiE 
 
Ewelina Gac:  
https://wposzukiwaniu.pl/2019/05/07/dvur-kralove-atrakcje-zamki-zoo-jedzenie/  
 

 Veletrhy 2019 
- Propagace CR na území Podkrkonoší a členů spolku 
- Společná expozice Východních Čech – cykloturistika 
- Brno, Praha HW, HK, Opole a Wroclaw – zároveň propagace projektu Cesta kamene 
Brno Regiontour  17. – 20. 1.   
Praha Holiday World  22. – 24. 2.  
Hradec Kr. Infotour a cykloturistika  8. – 9. 3.  
Jablonec n. Nisou Euroregiontour  15. – 17. 3.  
Praha For Bikes  29. – 31. 3.  
Opole 24. – 26. 5. – velký zájem o náš region! 
Wroclaw 7. – 9. 6. – velký zájem o Cestu kamene 
 

 Zavírání lení turistické sezóny 2019 
- uskuteční se v sobotu 12. října 2019 
- V rámci akce plánován Festival regionálních produktů (propagace RP Podkrkonoší) 

 
Česko – polské projekty 

 I malé je krásné 
- projekt ukončen v únoru 2018 
- úvěr splacen v únoru 2019 (z vlastních zdrojů) 
- Velká prodleva na straně polského partnera z hlediska kontroly (1. Připomínky k ZZ až 
v lednu 2019) 
- 9. 4. 2019 – podána Souhrnná zpráva a Žádost o platbu za všechny partnery 
Podzvičinskem (vedoucí partner) – schváleno bez výhrad a připomínek 
- proplacení dotace srpen 2019/září 2019 
 

 Cesta kamene 
- realizace do konce června 2019 
- propagace na veletrzích CR – Brno, Praha, Hradec Králové, Opole, Wroclaw 
- probíhající aktivity: osazování infotabulí a mobiliáře, propagační předměty, tisk letáků a 
map – následně proběhne distribuce do území 

 

5. Volba Dozorčí rady 

V tomto bodě jednání následovala volba členů Dozorčí rady Podzvičinska. Navrženi byli tito 
kandidáti: 

http://www.gazetasenior.pl/miasto-ktore-bylo-wianem-krolowej
http://www.gazetasenior.pl/kuks-barokowy-kompleks-franciszka-hrabiego-sporcka
http://www.gazetasenior.pl/horice-miasto-gdzie-powstaja-rzezby-z-piaskowca
https://tymrazem.pl/szpital-kuks-miedzy-brzegami-zycia-i-smierci/
https://tymrazem.pl/zamek-pecka-polaczenie-muzyki-z-podrozami/?fbclid=IwAR11PawUmk84s6SE_uLMiGnvjNJctYQpNksweKU396Ig8xfsCdsTE2CygiE
https://tymrazem.pl/zamek-pecka-polaczenie-muzyki-z-podrozami/?fbclid=IwAR11PawUmk84s6SE_uLMiGnvjNJctYQpNksweKU396Ig8xfsCdsTE2CygiE
https://wposzukiwaniu.pl/2019/05/07/dvur-kralove-atrakcje-zamki-zoo-jedzenie/


 
Lenka Šedivá, DiS. – starostka obce Úhlejov 
Petr Baudyš – starosta obce Bílé Poličany 
Ing. Iva Gracíková – starostka obce Třebihošť 
 
PRO:          11 
PROTI:        0 
ZDRŽEL SE: 0 
Valná hromada schvaluje bez výhrad navržené členy Dozorčí rady Podzvičinska. 
 

  

6. Hospodaření v roce 2018 

Bylo předloženo hospodaření za rok 2018.  
 
Valná hromada byla informována o stavu hospodaření spolku za rok 2018 a bere tuto skutečnost 
na vědomí s tímto výsledkem: 
 
PRO: 11  
PROTI:   0    
ZDRŽEL SE:  0  
Valná hromada schvaluje hospodaření za rok 2018. 

 

7. Různé, diskuze 
V průběhu jednání Valné hromady proběhla diskuze především nad 2. bodem jednání Vznik 
Krajské destinační společnosti – viz předložený zápis bod jednání 2. 

 

8. Závěr 
Termín, místo konání a program dalšího jednání Valné hromady Podzvičinska bude včas 
upřesněn. 
 
 

 
 

Zapsala dne 13. 6. 2019  

Monika Benešová, Kateřina Karešová      

  

        DM Podzvičinsko 

 

 


