Zápis ze schůzky pracovníků informačních center regionu Posázaví,
která se uskutečnila 25. května 2017 v Klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích
Přítomni:
Václav Pošmurný, Marie Škvorová, Zuzana Matoušková, Jaroslava Tůmová – Posázaví o.p.s., Lenka
Röschelová – Podblanické infocentrum Vlašim, Galina Breburdová TIC Jílové u Prahy, Blanka Kopková
– IC Neveklov, Jaroslava Pokorná, Petra Líznerová – IC Votice, Dita Moravcová – TIC Týnec nad
Sázavou, Eva Otradovcová – KIC Benešov
Zahájení: J. Pokorná (IC Votice), Václav Pošmurný
Prezentace regionu: Jarka Tůmová
 marketingový plán aktivit – účast na veletrzích cestovního ruchu v Brně a Praze, semináři pro
průvodce v pražském hotelu Jalta, na veletrhu Regiony v Lysé nad Labem, na veletrhu ITEP
v Plzni, v září v Bratislavě
 prezentace regionu na Skleněném jarmarku v Sázavě, na akcích Vojenského technického
muzea v Lešanech, Pivovaru Ferdinand v Benešově, Benešovském Běžeckém festivalu,
Zimním Blaníku … možnost dodat materiály pro prezentaci
 Komunikační strategie 2017 – vydání Zpravodaj Posázaví 2/2017
Propagace regionu Posázaví: Václav Pošmurný
smlouva o poskytování služeb destinačního managementu – 28 000 Kč bez DPH
 průvodce Posázaví + mapy – 2 stěžejní propagační materiály, v každé mapě bude popsáno cca
10 výletů pro pěší a cyklisty v daném regionu – poslat tipy
 webové stránky – překlápění redakčního systému, Kalendář akcí – v případě problémů volat
Jaroslavu Tůmovou nebo Zuzanu Matouškovou
 nové stránky www.rekasazava.cz – hlavně informace o projektech
 točíme reportáže z regionu, je možné dělat i on-line vysílání na facebooku a rozhovory ze
studia, k dispozici je kompletní TV virtuální studio, možno natočit přímé vysílání nebo ze
záznamu
 destinační management – Středočeský kraj znovu zřídil příspěvkovou organizaci Centrála
cestovního ruchu Středočeského kraje, ředitelkou je Nora Dolanská, bude zajišťovat marketing
Kraje jako celku a prezentaci v zahraničí, bude znovu otevřeno informační centrum v Husově
ulici v Praze, teď začínají nabírat lidi, propojování Kalendářů akcí na www.centralbohemia.com,
Kalendář akcí Posázaví se tam bude automaticky překlápět
 ve Středočeském kraji je 7 turistických destinací – Posázaví, Brdy a Podbrdsko, Bohemia
Centralis, Polabí, Český ráj, Toulava a Kutnohorsko, pod tím fungují oblastní destinační
managementy, například Ladův kraj, Kraj blanických rytířů, pak samostatně města
 předsedou pracovní skupiny Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci je Václav Pošmurný
 předpokládané financování: letos dá Kraj dotaci na každou oblastní turistickou destinaci
200 000 Kč – my to dáváme na propagační materiály – předpokládá se, že budou stát 900 000
korun (průvodce + mapy), část se vybere od obcí, města a podnikatelů v cestovním ruchu
 národní dotační program – dotaci dostal pouze Středočeský kraj, financuje z toho programování
stránek a propagační materiály – cca 4 miliony Kč
 systém přerozdělování finančních prostředků – Posázaví zvažuje, že by to bylo formou nákupu
služeb (platilo by se třeba za to, že se plní Kalendář) = úhrada věcí, které už v současnosti IC
dělají
 je dobré nechat certifikovat IC, snaha prezentovat centrálně pouze certifikovaná IC
 pozvat všechna IC z území destinace na příští schůzku
 2018 – destinační managementy budou muset splnit určitá kritéria MMR, aby byly podpořeny
 na pracovní skupině se snažíme prosadit podporu IC – zkvalitnění jejich služeb
 připravuje se certifikace Agroturistiky a venkovské turistiky – ubytování, služby na venkově
 cyklostezky – plánuje se např. lávka pro pěší a cyklisty na D3 přes Sázavu, byla by to nejvyšší
visutá lávka v 50 metrech
 Čistá řeka Sázava – Lidem není lhostejné, v čem žijí, dobrovolníci opět uklidili břehy od
pramene až do Pikovic
 Týnec nad Sázavou – 12. 5. 2018 – Den vody – Lodě na Sázavě – prezentace řeky a aktivit
kolem ní – dát možnost prezentace půjčovnám, aktivitám pro děti, kempům… celodenní akce
zakončená koncertem – uvítáme nápady! – navazovat by mohly aktivity na dalších řekách –
Blanice, půjčovny pramiček, rybaření, rýžování, lanový park…

Novinky: Jarka Tůmová
- Pivovar Ferdinand začal vyrábět bezlepkové pivo
- Hasičský den na Konopišti nabídne soutěže, ukázky techniky i koncerty
- Bisport – nová grafika, zkvalitnění služeb na Sázavě
- CESTY SKLA o.p.s. – změna vedení společnosti – místo Martiny Kulhavé novou ředitelkou Ing. Jitka
Pokorná
- 180. výročí sázavských skláren
- příprava oslav 700. výročí města Týnec a Vlašim – 2018
IC Týnec nad Sázavou / Dita Moravcová
- Zahájení sezóny Vojenského technického muzea v Lešanech 27. 5.
- Cena Posázaví 2017 – taneční soutěž
- Muzejní noc na hradě
- koncert pro RUAH – Pavel Šporcl
- 17. 6. Přehlídka dechovek
- Folk Týnec Fest, Rock Týnec Fest na zahradě Hotelu TÝNEC
IC Jílové / Galina Breburdová
- výstava Koruny a korunovace
- Staré školy
- nová expozice Ora et labora + stezka Sekanka
- akce: 12. muzejní potlach 1. 7. – trampské písně
- výstava Lajka
IC Votice
- 1. 6. zahájení sezóny v klášteře, Motýláriu, a ve věži Václavka
- 3. 6. výstava krajinomaleb Lucie Novotné
- 13. 6. výstava modelů autíček, která jezdila v 70. a 80. letech minulého století
- Noc kostelů
- Chystají hru „šipkovanou“ pro rodiče a děti
- 24. 6. Pivní slavnosti
IC Neveklov / Blanka Kopková
- Den dětí 4. 6.
- Neveklovské běhy 17. 6. – je tam i kategorie Běh starostů
- nová turistická známka Neveklova
- v nejbližší době bude IC certifikované
IC Vlašim / Lenka Röschelová
- 1. 6. Pohádka v zámeckém parku
- 7. 6. Muzejní noc
- 20. 6. Noc muzikálů
- sobotní pohádky v zámeckém parku v létě
- novinka: na nádvoří zámku bude 4. 9. Balada pro banditu
- Vostrovecké slavnosti se přesouvají na září
- pozvánka k prohlídce zámeckého parku, parazoo a zámku
- prohlídkové okruhy parkem i městem
- společná vstupenka Den ve Vlašimi (park, zámek, parazoo)
- novinka: společná vstupenka Vodní dům + Včelí svět + Zruč nad Sázavou
- cyklorytíř 3. 6.
- kynologické závody 27. 5.
IC Benešov / Eva Otradovcová
- 1. 6. Den dětí
- 17. ž. Tři sestry na Konopišti
- 23. 6. Tři tenoři
Setkání zakončila prohlídka kláštera sv. Františka z Asissi a motýlária.

