ZÁPIS
z Fóra cestovního ruchu
konaného 12. února 2015 v Sázavě, Huť František
Přítomni:
ALTUM HR > Jan Hruška, Lucie Zemanová, Jolana Štefková; Cesty skla o.p.s. > Martina Kulhavá, Dagmar
Petrovická; Česká televize > Adam Komers; ČSOP Vlašim > Tereza Ptáčková; Historický klub o.s. > Zuzana
Němcová; Hotel Akademie > Marek Škvor; Hotel Samechov > Miluše Puškařová; Hrad Český Šternberk >Kateřina
Řeháková, Zuzana Míková; IC Stříbrná Skalice > Miroslav Košťál; Klášter Sázava > Slávka Matoušová, Lenka
Barciová; Město Benešov > Petra Orsáková, Markéta Pazderová; Město Sázava > Petr Šibrava; Město Týnec nad
Sázavou > Martina Höhnová; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR > Bc. Monika Bajerová, Rostislav Hošek; Mlýn
Brejlov > Ivana Matějovská; Miroslav Němec; MKC Votice > Petra Čiperová, Jana Hejhalová; Moje země >
Martina Kobzová; Ochrana Fauny ČR > Miloslava Mackeová, Jitka Kocíková; Penzion Korálek > MUDr. Anna
Greyerová; Pivovar Ferdinand > Václav Vyvadil; Podlešanský mlýn > Jan Kuba; Posázaví o.p.s. > Jaroslava
Tůmová, Václav Pošmurný, Denisa Cibulková, Bohuslava Zemanová, Zuzana Matoušková, Iva Horáčková;
Posázavský Pacifik > Jaroslava Čeňková, Ing. Miroslav Tvarůžka; Půjčovna lodí Samba > Eliška Diblíčková;
Regionální muzeum Jílové u Prahy > Mgr. Jan Stachura, Galina Breburdová; Špejchar Vojkov > Ing. Bohumír
Krampera; Ubytování Blaník > Zdeněk Otradovec; Včelařské muzeum Louňovice > Antonín Zrno; Včelí svět Hulice
> Jarmila Pavlicová.

Přivítání, úvodní slovo – ředitelka společnosti Cesty skla o.p.s. Martina Kulhavá, starosta města
Sázava Petr Šibrava a ředitel společnosti Posázaví o.p.s. Václav Pošmurný.
Aktivity Posázaví o.p.s. a systém financování cestovního ruchu
Marketingové plány Posázaví o.p.s. v roce 2015
Představení projektu a záměru jednotlivých účastníků
Diskuse:
Ing. Rostislav Hošek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR:
> V řadě destinací nefunguje partnerství. Posázaví bylo od začátku motorem, příkladem dobré praxe. Zná ho 10
let, tráví tu hodně času, váží si, kolik se tu udělalo věcí – pro koňáky, geopark Kraj blanických rytířů… Teď jsme
v novém programovacím období, jedná se o strategiích regionů, očekává se tvrdý konkurenční boj i v regionální
politice.
> V roce 2013 šlo na cestovní ruch 28 miliard Kč, to už nikdy nebude, na roky 2014–2010 má cestovní ruch stop
stav, řada destinací bude muset vracet dotace, protože nedodrží udržitelnost projektů (hlavně dotace na
golfová hřiště apod.).
> Podle ministryně se musí cestovní ruch vrátit ke své podstatě. Kraje proto dostaly za úkol vytvořit stálé
managementy řízení regionu, které stanoví priority cestovního ruchu, ty se pak propojí s regionální politikou.
IROP – hlavním motorem v dalším období bude kulturní dědictví a památky, půjde na ně 7 mld. Kč, prioritou
jsou mimo jiné památky „na spadnutí“. Je třeba zvážit, které objekty jsou v kraji nejdůležitější, ty by pak
hejtmanství mělo zařadit na seznam TOP priorit daného kraje.
> Odliv ruských klientů by měli nahradit turisté z Číny a Jižní Koreje, teď se finalizuje přímá linka Šanghaj –
Praha.
> Bylo by dobré, aby MAS pozvala náměstkyni ministra kultury, která by mohla prozradit, co chtějí v regionu
opravovat, zatím se tyto informace nedaří z ministerstva kultury dostat.

Václav Pošmurný:
Podpořit prezentaci turistických zajímavostí založenou na příbězích, například Špýchar Vojkov a kachlová
kamna.

Mgr. Tereza Ptáčková, Vodní dům u Želivky nedaleko Hulic
Návštěvnické středisko evropsky významné lokality buduje ČSOP Vlašim, bude prezentovat vodu jako biotop a
jako nenahraditelnou surovinu, otevřít by se mělo na podzim 2015.

Jitka Kocíková, Ochrana fauny ČR
Ochrana fauny ČR se vrátila do Votic, otevřela tu Záchrannou stanici pro živočichy, pořádá vzdělávací programy
pro školy, chce vytvořit odpočinkové centrum pro celé rodiny, vymýšlí nový velký projekt – motýlárium.

Mgr. Jan Stachura, Regionální muzeum a město Jílové u Prahy
> Stálé expozice o zlatu.
> V březnu ve spolupráci se sdružením Montanika zpřístupní veřejnosti štolu Václav z 19. století.
> Pořádají výstavy, přednášky, velký zájem je o komentované vycházky.
> Nabídl půjčení výstav na banerech – například o rekonstrukci tvrzí.
> Muzeum spolupracuje se střední uměleckoprůmyslovou školou v Praze – v létě uspořádají v Jílovém řezbářský
plenér a výstavu oboru malba.
> 4. 7. se v muzeu uskuteční 10. ročník Trampského potlachu – celodenní festival trampských kapel + výstava o
trampingu a pytláctví
> Další tradiční akce: 14. 2. Jílovský masopust, 6. 6. Jílovský běh, 12. 9. Jílovské jeviště – festival pouličního
divadla.

Václav Pošmurný, Posázaví o.p.s.:
Záměr Posázaví spolupracovat s regionem kolem Banské Štiavnice – společné téma hornictví a sokolnictví (je
tam jediná škola, která vyučuje sokolnictví, a to podle učebnice, kterou sepsal majitel hradu Český Šternberk
pan Zdeněk Sternberg).

Ing. Miroslav Tvarůžka, Posázavský Pacifik:
> Zajišťuje nostalgický provoz regionálních drah, připravuje oslavy regionálních tratí – loni 120 let Olbramovice
– Sedlčany, letos 120 let Vlašim – Benešov (29. 8.), pojede i parní vlak.
> Připravuje projekt opravy unikátních nákladních vozů, kterými se přepravovali trampové, chce zachránit
výtopnu v Ledečku.
> Cílem je zajistit pravidelný provoz parního vlaku v Posázaví.

Martina Kobzová, časopis Moje země
Dvouměsíčník distribuovaný po celé ČR nabízí prezentaci zajímavých akcí i míst.

Prohlídka Hutě František – Centrum sklářského umění, káva, volná diskuse
Benešov, 12. 2. 2015

