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

IČO/RČ:   27009076 

Adresa žadatele:   Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Dny Železnohorského regionu 

16. 6. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin 

v Zámecká Restaurace Choltice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Heřmanově Městci, dne 16. 6. 2020  
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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 

Otevřená krajina osvětová akce Dny Železnohorského regionu. Akce proběhla 

v náhradním termínu 16. 6. 2020 (namísto původně plánovaného 16.4.2020) od 9:00 do 

13:00 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 zaměřením na spojení turistiky s bioekonomikou a osvětou, 

jak se šetrně chovat při návštěvě přírodních, kulturních a turistických zajímavostí regionu. 

Osvětová akce se nesla v tomto duchu a v propojení šetrné turistiky a enviromentální výchovy. 

Všichni účastníci akce obdržely podkladové materiály a pomůcky, které představují 

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

turistiky s bioekonomikou a osvětou, 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 zápisník s tužkou s názvem projektu. 

V rámci akce proběhly odborné prezentace lektorů na tato témata: 

1) Udržitelný cestovní ruch – Lucie Prokopová 

2) Jak vnímat krajinu – Tereza Šmídová 

3) Zdravý životní styl – Dana Šťastná 

4) Udržitelné zdroje a ekologická výchova – Šárka Trunečková 

5) Zkušenosti s cestovním ruchem v partnerských MAS  

o MAS Železnohorský region – Kateřina Korejtková 

o MAS Chrudimsko – Tomáš Černý 

 

Přítomní široce diskutovali na téma spojení turistiky s bioekonimikou a osvětou, jak se šetrně 

chovat při návštěvě přírodních, kulturních a turistických zajímavostí regionu. 

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 

  

http://www.zeleznohorsky-region.cz/


MAS Železnohorský region, z.s. – www.zeleznohorsky-region.cz 

MAS Chrudimsko, z.s. – www.maschrudimsko.cz 

   
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

 

 

http://www.zeleznohorsky-region.cz/

		2020-08-03T14:25:03+0200
	Josef Blažek




