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Výroční zpráva za rok 2014 

 
Společenstvo podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín  

Nádražní 1217, 696 03 Dubňany  

IČ: 266 57 783 

Registrováno v registru občanských sdružení vedeném MV ČR pod č.j. VS/1-1/56763/04-R 

 

Valná hromada – 8. ledna 2014  
 
Na 3 roky byly zvoleny nové orgány SPCR  
Předseda představenstva – Bc. Jiří Chytil 
Místopředsedkyně – Hana Habartová 
Členové - Stanislav Hřiba ml., Lukáš Pilát, Zbyněk Kopeček  
Revizní komise - Josef Ščepko, Mgr. Petr Antoš, Zdeněk Machalínek 
 
Na VH hromadě dále bylo odsouhlaseno, že za rok 2013 nebudou vybírány členské příspěvky. 
Na VH byla schválena finanční zpráva za rok 2013. 
 

Veletrhy CR 2014 
 
Účast zástupců na stěžejních veletrzích cestovního ruchu, propagační materiály distribuovány 
prostřednictvím informačních center měst Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou  
16. – 19. 1.  GO a Regiontour Brno  
30. 1. – 2. 2.  Slovakiatour Bratislava 
20 – 23. 2.  Holiday World Praha 

Spolupráce s Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy, která měla na starosti prezentace a  
stánek Jihomoravského kraje.  
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Regionální konference cestovního ruchu Hodonínska 
 
3. prosince 2014 proběhla tradiční konference CR na Skaláku, letos již čtvrtáv pořadí, na téma 
„Rozvoj regionálního cestovního ruchu s využitím informačních a komunikačních technologií 

jako další stupeň pomoci podnikatelským aktivitám“ . 

Na konferenci bylo registrováno a přítomno 76 účastníků z řad podnikatelů, zástupců měst a 
obcí, informačních center, MAS, lázní a ZOO. 
Na akci proběhla nabídka společných nákupů kvalitních českých surovin od firmy Alimpex a 
nealko nápojů od firmy PEPSI, které nabízí výhodnější ceny, než při samostatném nákupu + 
možnost finanční podpory SPCR prostřednictvím kreditu jejich členů. 
 

 

Udržitelnost příhraničního projektu z fondu malých projektů jižní Morava – Dolní 
Rakousko“Slovácko a Land um Laa společně“ 
 

Cílem projektu byla/je podpora a zkvalitnění cestovního ruchu na území Slovácka a Land um 
Laa, vzájemné spolupráce, vzájemné informovanosti, společného marketingu a intenzívnější 
spolupráce všech zainteresovaných stran za účelem pozitivního ovlivnění cestovního ruchu 
v příhraničním regionu. 
Sledovaný výstup www.spcr.eu byl v daném období udržitelnosti v nepravidelných intervalech 
aktualizován v souladu s výše definovaným cílem. Ke stálým (statickým) částem projektové 
sekce se přidávaly aktuality, které nabízely různé chystané kulturní akce, konané na území 
Slovácka a Land um Laa (tzv. dynamická část webu). 
Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám, které by ovlivnily naplňování cílů projektu. 
 

Průběžné aktivity  
 
Během roku průběžně zasílány e-mailem akce členů, předávány informačním centrům 
regionu, rozesílány kulturní přehledy jednotlivých měst a regionů, rozesílány pozvánky na akce 
členů a jiných subjektů, informace HK ČR a OHK Hodonín, jejímž je SPCR členem, ukládány 
akce na web SCRC, web OHK a facebook OHK.  
Členům pravidelně zasílán časopis Komora a newsletter OHK Hodonín 
možnost distribuce letáků CCR JM, RS UH mezi členy SPCR 
. 

  

 

http://www.spcr.eu/
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Další činnost  

1/  Budou-li vyhlášeny dotace - využít dotace JMK + případně i MMR na destinační 
management (bývalý RS HO), zájem stále také trvá ze strany RS UH, v okr. HO jim chybí 
partner 
2/ V návaznosti na nově vznikající zákon o cestovním ruchu příprava jednání s ÚP o dotaci na 
nové pracovní místo pro SPCR, aby byla zabezpečena agenda a mohla se činnost 
společenstva rozvíjet ve společné propagaci, služby pro členy byly na lepší úrovni. 
3/ Jednáno s MAS, JmK, Baťovým kanálem a mikroregiony o spolupráci a vytvoření 
destinačního fondu na společné propagaci regionu. 
 
 
 
 

 
 

Členská základna Společenstva podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín 
k datu 8. 1. 2014  
 

1. Hotel KRYSTAL Hodonín 
2. Hotel PANON Hodonín 
3. Penziony San Marco Mutěnice 
4. LIVI, s. r. o. Dubňany 
5. Vinárna U KONŠELŮ Dolní Bojanovice 
6. Vinařství Hřiba Čejkovice 
7. Vinný sklep u Jeňoura a Hotel Beatrice Prušánky 
8. Vinařský dům, Kobern s.r.o., Dubňany 
9. Zemědělská a.s. Čejkovice 
10. Vinařství Machalínek Zdeněk, Hovorany 
11. Svatoborský sklípek, Svatobořice - Mistřín 
12. CA Baťův kanál s.r.o., Veselí nad Moravou 
13. Víno Vín Morava, s. r. o., Strážnice 
14. Vodní doprava Strážnice 
15. Vinné sklepy Skalák, Skalka u Ježova 
16. Víno Hruška s.r.o., Blatnička 
17. Penzion u zámku Milotice 
 
 

Bc. Jiří Chytil, předseda představenstva 

 

 


