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Registrační číslo žádosti: 18/000/1931b/232/000001 

Název žadatele:   MAS Pošumaví, z.s. (KMAS) 

    MAS Železnohorský region, z.s. (SMAS1) 

    MAS Region Kunětické hory, z.s. (SMAS2) 

Název projektu:   Venkov 21. století 

Opatření  PRV:   19.3.1. Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupin 

 

Údaje MAS Železnohorský region, z.s. (SMAS1) 

IČO/RČ:   27009076 

Adresa žadatele:   Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Dny Železnohorského regionu 

11. 4. 2019 od 9:00 do 17:000 hodin 

v Zámecká Restaurace Choltice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Heřmanově Městci, dne 12. 4. 2019
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V rámci rozšíření nabídky tradičních i nových aktivit a atraktivit, zlepšení propagace 

nových projektů, akcí, zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu, podpory místního 

patriotismu a zefektivnění spolupráce infocenter v souvislosti se zkvalitněním systému 

podpory regionálního turistického ruchu, se uskutečnila v rámci projektu spolupráce 

Venkov 21. století osvětová akce Dny Železnohorského regionu. Akce proběhla 11. 4. 

2019 od 9:00 do 17:00 v Zámecké restauraci Choltice, která byla určena pro širokou 

veřejnost a v rámci které proběhlo představení celého projektu, jeho výstupů a 

odborných témat. 

Akce vedla k výměně zkušeností se zvyšováním kvality udržitelného cestovního ruchu, jako 

rozvojového potenciálu pro ekonomický růst venkova 21. století.  Tyto zkušenosti byly 

předávány nejen odborníky řešeného projektu, ale i vzájemným setkáváním potenciálních 

uživatelů systému. 

Všichni účastníci akce obdržely podkladové materiály a pomůcky, které představují 

realizovaný projekt, jednotlivá odborná témata a partnerské regiony. Výukový materiál 

ohledně zvyšováním kvality udržitelného cestovního ruchu, jako rozvojového potenciálu pro 

ekonomický růst venkova 21. století, který je určen, jak pro účastníky osvětové akce, tak pro 

širokou veřejnost a subjektům činným v cestovním ruchu. Materiály jsou v současné době 

k dispozici v turistických informačních centrech v území MAS.  Krom výukového materiálu 

všichni účastníci obdrželi tužky a bloky s názvem projektu. 

V rámci akce proběhly odborné prezentace lektorů na tato témata: 

1) Informace o současných trendech v cestovním ruchu – Leona Turynová Fortelková 

2) Cestovní ruch na venkově – Anna Cimburková 

3) Zapojení veřejnosti do podpory cestovního ruchu ve venkovských obcích a městech – 

Kateřina Korejtková 

4) Zkušenosti s cestovním ruchem v bavorském příhraničí – Simona Fink 

5) Zkušenosti s cestovním ruchem v partnerských MAS  

o MAS Železnohorský region – Martin Písař 

o MAS Pošumaví – Markéta Janotová Baštařová 

o MAS Region Kunětické hory – Ivana Řehořová 

Akce se zúčastnili i bavorští lektoři z VHS Regen, kteří účastníků předali jejich zkušeností 

s cestovním ruchem v bavorském příhraničí, které je v této problematice na mnohem vyšší 

úrovni. Pro MAS Železnohorský region bylo toto téma klíčové, protože LAG Arberland 

Regen i VHS Regen se dlouhodobě věnují problematice cestovního ruchu a mají za sebou 

velké množství úspěšných projektů v tomto odvětví. Účastníci akce se tak dostali 

k informacím, ke kterým se běžně nemají možnost dostat. Účastníci mohou pak tyto příklady 

z Bavorska realizovat i na území MAS Železnohorský region. Z tohoto důvodu byl na akci 

i tlumočník, aby všichni účastníci požadovanému tématu rozuměli a mohla se rozvinout 

přínosná oboustranná diskuze, zároveň všichni účastníci dostali přeloženy veškeré materiály. 

Přítomní široce diskutovali na téma rozvoje cestovního ruchu a forem spolupráce. 

Poděkování za spolupráci na přípravě a zajištění Dnů Železnohorského regionu patří všem, 

kteří se na nich aktivně podíleli.  

 

Za tým MAS Železnohorský region: Martin Písař 
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