
 

 

 

 

Workshop a exkurze Geopark – šance pro region 

 

Vážení, 

MAS Brána do Českého ráje, o.s.,  Obecně prospěšná společnost pro Český ráj, MAS 

„Přijďte pobejt!“, o.s.  a švédký partner Leader DalÄlvarna  

si vás dovolují pozvat na dvoudenní workshop a následnou dvoudenní exkurzi 

s tématikou geoparku, jeho prezentace a využití pro rozvoj regionu. 

Akce se koná v rámci mezinárodního projektu spolupráce „Geopark – šance pro region“, 

který je spolufinancován z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1) 

Lektoři workshopu budou odborníci z partnerské MAS ve Švédsku. Konsekutivní překlad 

přednášek do Českého jazyka po celou dobu workshopu je zajištěn. 

 

Místo konání:     školící místnost Parkhotelu Skalní Město, Pařezská Lhota 34 

Termín:    3. - 4. 6. 2013,  9:00 - 15:00 – workshop se švédskými lektory  

      5. - 6. 6. 2013, 9:00 - 17:00 – exkurze po zajímavostech Geoparku Český ráj  
          

 

Podrobný program workshopu a exkurze je uveden v příloze. 

 

Vzhledem k omezenému počtu míst žádáme o nahlášení účasti (uveďte jméno a příjmení a 

termín, ve kterém se zúčastníte workshopu nebo exkurze). Přihlášku zašlete: e - mailem: 

masbcr@seznam.cz nebo telefonicky: ing. Klacková, tel.: 606 618 112 a to nejpozději do 

pátku, 31.5.2013. 

 

Workshop i exkurze jsou pro účastníky bezplatné včetně občerstvení a dopravy v rámci 

exkurze. 
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Příloha:  Program workshopu  

Pondělí  3.6.2013  

hodina Téma Lektor 

9:00 – 12:00 

„Prezentace o Leader Dalälvarna“ 

představení oblasti, kde Švédský partner působí, projekt Meteorum 
a nové možnosti švédského regionu 

Erik Berqvist 

„ Meteorum – Touch The Universe“ 
Projekt Meteorum,  jehož cíl je vytvořit první mezinárodní geopark 
ve Švédsku, značka projektu 

Thomas Jacobs 

„Jak se Dalarna stala největší švédskou turistickou oblastí“ 
Představení švédské krajiny, její charakter, folklór, tradice, 
konfrontace turisty s místními obyvateli 

Örjan Hamrin 

12:00 – 13:00 Přestávka, oběd  

13:00 – 15:00 

„Vize a strategie cestovního ruchu“ 
od regionálního po místní cestovní ruch 

Anna Tägström-
Viskonti 

„Jak změnit vlčí stopy na peníze, marketing, výběr cílových 
skupin a kvalitativní práce ve vlastním podniku“ 
Příklad jak menší podnik může využívat média pro marketing 

Anders Ståhl 

 

Úterý, 4.6.2013 

hodina Téma Lektor 

9:00 – 12:00 

„Péče a ochrana geologických hodnot“ 

Ochrana přírodního dědictví se zaměřením na geologické hodnoty 

Sara Johanson 

„ Dostupnost a invalidní přizpůsobení“ 
 

Agneta Arnesson-
Westerdahl 

12:00 – 13:00 Přestávka, oběd  

13:00 – 15:00 

„Metody interpretace a komunikace krajiny“ 
Seznámení s pojmem „interpretace krajiny“, metody a jejich použití 

Christina Lindfors 

„Rozvoj eko-turistiky pro britské seniory“ 
Příklad rozvoje produktu eko-turistiky pro Británii; jak udělat 
produkt prodatelný a trvanlivý 

Ilbäcks Erik 
Andersson 

„Spolupráce mezi různými společenskými sektory a jak 
můžeme najít modely spolupráce pro rozvoj“ 

Ingegerd Lindfors 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha:  Program exkurze  

Středa 5.6.2013  

9:00 – odjezd autobusem od penzionu Skalní Město 

Dopoledne:  Kozákov – nejvyšší hora Českého ráje, Riegrova stezka,  

Oběd (cca 12:30 – 13:00) 

Odpoledne:  Bozkovské dolomitové jeskyně 

 

Čtvrtek 6.6. 2013 

9:00 – odjezd autobusem od penzionu Skalní Město 

Dopoledne:  Zebín, Železnice: vrch Železný, vlastivědné muzeum v Železnici, mlýn Oldřicha Prášila 

Oběd (cca 12:30 -13:00) 

Odpoledne: Prachovské skály, muzeum přírody Český ráj  
 

 

Mapka s vyznačením místa workshopu a začátkem exkurze (Parkhotel Skalní Město, Pařezská Lhota 
34) 

 


