Informace o činnosti svazku v roce 2016
- udržitelnost projektu ROP „Královská věnná města známá, ale nepoznaná…“
1) Administrativa svazku
- oběh dokladů, měsíční výkazy, objednávky, fakturace apod.
- audit:
1. 4. 2016 - přezkoumání hospodaření svazku Královská věnná města za rok 2015
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
7. 10. 2016 – dílčí přezkoumání hospodaření svazku Královská věnná města za rok 2016
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- udržitelnost projektu ROP „Královská věnná města známá, ale nepoznaná…“:
5. 10. 2016 – odevzdána 3. monitorovací zpráva
- schválena
2) Prezentační akce - veletrhy, jarmarky, aj.
Veletrhy
26. – 28. 2. 2016
Veletrh cestovního ruchu Wroclaw
- v rámci expozice CzechTourism
- vysoká návštěvnost, pozitivní ohlasy na nabídku pro rodiny s dětmi, cykloturistiku
- doporučení zopakovat prezentaci v roce 2017

11. – 12. 3. 2016

Infotour a cykloturistika

Hradec Králové

- samostatná expozice 9 stánků umístěná v jednotném prostoru, obohacení doprovodného
programu veletrhu kostýmovanými postavami, interaktivními ukázkami, ochutnávkou apod. V
rámci doprovodného programu veletrhu proběhla fotoakce „Volba královny věnných měst“
- pozitivní ohlasy na nabídku jednotlivých měst
- návštěvnost cca 5000 aktivních návštěvníků
- doporučení zopakovat prezentaci v roce 2017

21. – 24. 4. 2016
Regiony ČR 2016 Lysá nad Labem
- akce s velkou návštěvností
- velký zájem o materiály a pozitivní ohlasy na nabídku
- návštěvnost 19.850 návštěvníků
- doporučení zopakovat prezentaci v roce 2017

Prostřednictvím jednotlivých měst:
14. – 17. 1. 2016 Regiontour Brno
- prostřednictvím města Hradec Králové
- stagnující akce
- doporučení pro rok 2017 - postačí prezentace v expozici Východní Čechy prostřednictvím
jednotlivých měst

18. – 21. 2. 2016 Holiday World Praha
- prostřednictvím města Hradec Králové
- stagnující akce
- doporučení pro rok 2017 - postačí prezentace v expozici Východní Čechy prostřednictvím
jednotlivých měst
4. – 6. 3. 2016
Dovolená a region, lázeňství Ostrava
- prostřednictvím města Dvůr Králové and Labem
- doporučení pro rok 2017 - postačí účast prostřednictvím jednoho města
18. – 19. 3. 2016
RegionPropag Pardubice
- prostřednictvím měst Hradec Králové a Chrudim
- celkově nízká propagace konání veletrhu
- doporučení pro rok 2017 - postačí účast prostřednictvím jednoho města
Jarmarky a další prezentační akce

22. - 23. 4. 2016
Chrudim - Brány památek dokořán

20. – 21. 8. 2016
Polička - Třicetiletá válka na Svojanově

2. – 3. 9. 2016
Hradec Králové - Slavnosti královny Elišky

4. 9. 2016
Trutnovský jarmark

10. 9. 2016
Městské slavnosti Vysoké Mýto

24. 9. 2016
Dvůr Králové nad Labem - Svatováclavské posvícení

11. 11. 2016
Hradec Králové – Martin na bílém koni pod Bílou věží

3) Inzerce a propagace
Radniční zpravodaje, weby a turistické noviny jednotlivých měst
-např. informační speciál Jaro, Léto 2016 v Hradci Králové, Královédvorské KDECO?,
Chrudimský zpravodaj, Radniční listy Trutnov, Vysokomýtský zpravodaj
- zveřejňování kalendária akcí, aktualit z královských věnných měst
Webové stránky - www.vennamesta.cz , www.dowrytowns.cz
- probíhala aktualizace obsahu českých i
anglických webových stránek
- byly průběžně doplňovány a aktualizovány
informace v sekci zprávy a kalendárium
- zvýšení četnosti aktualit
- návštěvnost webu zvyšována soutěžemi
- probíhá pravidelný monitoring Google Analytics
- návštěvnost za období leden – říjen 2016 :
návštěvy celkem - 11 759, z toho ČR 10 880 (92,5 %), USA 195, Spojené Království 126, dále
Německo, Slovensko...)
- návštěvy podle města - Praha 2 492 (21 %), HK 1 455 (12 %), města KVM, Pardubice 372 (3
%), Brno 259 (2 %)
- nejvyšší návštěvnost za měsíc: březen 4080 (volba královny), dále červenec 1353 (hlasování
výtvarný salon)
- zvýšila se průměrná doba trvání návštěvy webu o 32 %, mírné zvýšení počtu stránek na jednu
návštěvu
Facebook
- Královská věnná města nově na facebooku
od ledna 2016
- nutná podpora všech měst – udržování
aktivního obsahu, sdílení
- cca 170 fanoušků, převažuje Praha,
jednotlivá královská věnná města
- doporučení pro rok 2017 – větší propagace
facebooku

Prezentace v časopise History Revue (leden – říjen 2016)
- měsíčník, náklad 60.000 výtisků, prezentace hrazena z rozpočtu svazku
- celoroční prezentace v rozsahu 2x A4 v každém čísle
Harmonogram:
leden – Královská věnná města
březen – Vysoké Mýto
květen – Polička
červenec – Chrudim
září – Dvůr Králové n. L.

únor – Hradec Králové
duben – Jaroměř
červen – Trutnov
srpen – Mělník
říjen – Nový Bydžov

Paseo Group
- balíček Podpora turistiky v regionech
Internetový portál Kdykde.cz (Paseo Group)
- propagace konání 17. výtvarného salonu
královských věnných měst

PR článek na www.vyletnik.cz (Paseo Group)
„Královská věnná města v srpnu“

Hypertextová reklama na www.vyletnik.cz
„Cestujte do královských věnných měst – získejte
sérii turistických vizitek a zlatou samolepku
zdarma.“

City light vitríny
– propagační kampaň v období březen – duben 2016 (20 ks) v pražském metru a na zastávkách
MHD v Hradci Králové
- současně probíhala soutěž „Čekáme na vaše selfie!“ na webu a facebooku

4) Propagační materiály
Kalendář akcí v roce 2016
- náklad 20.000 ks
- distribuce 4.300 ks v informačních centrech královských věnných měst, na veletrzích
cestovního ruchu
- distribuce v síti Adjust Art: v pražském metru období leden – březen 2016, 9 míst, počet
letáků 13.500 ks, na povrchu atraktivity v Praze/mimo Prahu v období únor – duben 2016,
32 míst, počet letáků 2.200 ks

Kalendář akcí v roce 2017
- náklad 20.000 ks

Aktualizovaný dotisk mapy královských
věnných měst v DE/PL mutaci
- náklad 20.000 ks
- distribuce v informačních centrech
královských věnných měst, na veletrzích a
propagačních akcích

5) Propagační předměty
Turistické vizitky a turistická razítka
- prostřednictvím informačních center v královských věnných městech pokračuje prodej
turistických vizitek královských věnných měst i motivační program bonusových samolepek
(bronzová korunka za návštěvu 3 měst, stříbrná korunka za návštěvu 6 měst, zlatá korunka za
návštěvu všech 9 měst)

- v období leden – říjen 2016 bylo prodáno celkem 4900 turistických vizitek, vydáno 57
bronzových, 21 stříbrných a 11 zlatých bonusových samolepek
- porovnání za stejné období roku 2015: vizitky 3715, bronzové 76, stříbrné 17, zlaté 14

- v informačních centrech královských věnných měst lze i nadále
využít turistická razítka královských věnných měst

- papírové královské korunky využívány při
prezentačních akcích svazku

Kapesní kalendáříky 2017
- jednotný motiv věž s hodinami + letopočet první písemné zmínky o městě/založení města

6) Společné akce
Volba královny věnných měst
- proběhla formou internetového hlasování v návaznosti na fotoakci „Volba královny věnných
měst“ dne 11. – 12. 3. 2016 na veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové
- celkem 31 adeptek se vyfotografovalo v královské korunce, jejich snímky byly prezentovány
na webových stránkách www.vennamesta.cz a facebooku
- hlasování formou internetové ankety probíhalo do 30. 4. 2016
- celkem hlasovalo 1056 návštěvníků webu, což je 40% nárůst oproti loňskému roku
- vítězka Veronika Dostálková z Hořic (získala 145 hlasů) obdrží poukaz na víkendový pobyt
pro 2 osoby v královském věnném městě dle svého výběru – v Chrudimi
- vzhledem k těsným výsledkům hlasování byly oceněny věcnými dary kandidátky, které se
umístily na 2. a 3. místě (získaly 133 a 117 hlasů)

17. výtvarný salon královských věnných měst
28. 6. – 31. 7. 2016, Infocentrum Hradec Králové, téma: Bitvy, souboje, zápasy
- výstava výtvarných prací žáků deseti ZUŠ královských věnných měst
- díla hodnotila odborná porota složená ze zástupců Unie výtvarných umělců Hradec Králové a
Impuls Hradec Králové
- všechna díla vystavena v elektronické podobě na
multimediálních panelech, díla vyhodnocená odbornou
porotou jako nezdařilejší vystavena také fyzicky
- vytištěn katalog a oceněni laureáti v kategoriích 5 –
10 let, 11 – 15 let a 16 – 18 let
- po celou dobu konání výstavy probíhalo internetové
hlasování na www.vennamesta.cz, celkem hlasovalo
471 návštěvníků webu

Výlety pro seniory do královských věnných měst
- pokračuje spolupráce s Chrudimskou besedou - komentovaná procházka historickým jádrem
měst a návštěva muzeí
- města poskytují průvodce, náklady spojené s výlety financuje Chrudimská beseda + účastnické
poplatky
- 3. 6. 2016 výlet do Trutnova

