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akce měsíce Workshop turistického ruchu 
v režii mas

a o čem že je projekt Venkov 21. století? Na území všech 
tří mas vzniknou tzv. infopointy, tedy odpočívadla vybave-
ná solárním panelem, nabíjecí stanicí pro mobilní telefony 
a infotabulí, která bude pomocí QR kódu napojena na 
interaktivní mapový portál a webové stránky s největšími 
atraktivitami v regionu. V Regionu kunětické hory se může-
te na infopointy těšit v sezemicích na cyklostezce za mos-
tem směrem na Pardubice u řeky Loučné a ve starých Ždá-
nicích mezi kostelem sv. Václava a obecním hostincem. 
Projekt Venkov 21. století je financován z Programu rozvo-

je venkova (reg.č. projektu 18/000/1931b/232/000001)
ale zpátky k workshopu. cílem bylo sdílet zkušenosti, pře-
dat si informace o dění v regionu a navzájem se zase troš-
ku blíže poznat. 

 Díky paní monice Pavlisové z kunětické zmrzky, která 
svou prezentaci zakončila ochutnávkou nanuků, všichni 
přítomní načerpali nejen nápady k dalším aktivitám, ale 
také energii. Následovalo milé pozvání na výstavu autí-
ček v Rokytně od Petry Vrbatové, starostky obce Rokytno, 
a pana Václava Blažka, majitele této úžasné sbírky mo-
delů autíček. O nových trendech v cestovním ruchu jsme 
se dozvěděli od markéty krátké, ředitelky destinační spo-
lečnosti Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Dále se po-
zornost přítomných upřela směrem k různým regionům – 
zazněly příspěvky od zástupců z Železnohorského regionu 
i Pošumaví a Bavorska. 

 Jedním z přínosů této a podobných akcí je rychlé šíření 
informací mezi všemi, kdo v regionu působí. Věříme, že 
každý si odnesl z workshopu inspiraci nebo podnět pro 
svou vlastní činnost – my v mas Region kunětické hory 
určitě. Ještě jednou děkujeme všem přednášejícím i účast-
níkům, že workshopu věnovali svůj čas a úsilí. Těšíme se 
brzy zase na viděnou!
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Namísto tradičního únorového setkání certifiko-
vaných producentů Kraje Pernštejnů jsme se le-
tos dali na pořádání trochu větší akce. Byl k tomu 
dobrý důvod – spolu s MAS Železnohorský regi-
on a MAS Pošumaví realizujeme projekt spolu-
práce Venkov 21. století. A tak jsme ve středu 
20. února 2019 v Sezemicích uspořádali v rámci 
tohoto projektu celodenní workshop Cestovní 
ruch v regionu. Účastníků se sešlo na 35. Byli to 
nejen již zmínění regionální producenti, protože 
cestovní ruch je s podporou regionální produkce 
neoddělitelně spjat, ale i další subjekty cestovní-
ho ruchu z našeho regionu i mimo něj – zástupci 
turistických cílů, kolegové ze spřátelených MAS 
a turistické oblasti Pardubicko nebo i představi-
telé obcí z našeho regionu.
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