Zápis se setkání DSVČ a zástupců turistických oblastí Pardubického kraje
3K PLATFORMA

Místo setkání: Pardubice
Datum setkání: 19. prosince 2018 od 14:30 hodin

Zástupci jednotlivých TO z Pk se sešli na společném jednání se zaměstnanci DSVČ.
Hlavní témata:
Certifikace destinačních managementů DSVČ, ČMP, OHP, TO Pardubicko již certifikovány,
Chrudimsko-Hlinecko žádali a nyní čekají na rozhodnutí, TO Králický Sněžník dosud nežádal, zvažují
žádost o certifikaci.
Plán prezentačních akcí a veletrhů na rok 2019 – DSVČ nabídla znovu účast na plánovaných
veletrzích a prezentačních akcích, nutné co nejdříve nahlásit, hlavně u veletrhů, kde soutěžíme
expozice (RegionTour, Holiday World, Infotour Hradec Králové a For Bikes), s TO Pardubicko se
domluvila společná účast ve stánku DSVČ na „Koně v akci“
Petra Plisková a Tomáš Černý ze zapsaného spolku Chrudimsko-Hlinecko spolu s Jiřím Zámečníkem
z Českomoravského pomezí poukazovali na komplikace související se sběrem statistických dat
návštěvností a výzkumů spokojenosti, je potřeba si za každou oblast definovat, od jakých subjektů se
budou žádat statistiky návštěvnosti, oslovit jednotlivé instituce, navázat spolupráci nejlépe napsat
email a pak ještě zatelefonovat a připomenout se.
Premiérově se jednání zúčastnila nová ředitelka zapsaného spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech
Markéta Krátká, která ostatním přítomným představila plány spolku pro příští rok. Zástupce TO
Králický Sněžník Miroslav Beran informoval o aktuální situaci v řízení oblastního destinačního
managementu v souvislosti se změnami po podzimních komunálních volbách v Králíkách a ostatních
obcích této oblasti.
DSVČ k Podpoře činnosti filmových kanceláří, v červnu bude location tour pro filmaře, byl vznesen
požadavek, aby zástupci TO zasílali průběžně elektronickou cestou Lucii Ondráčkové tipy ohledně
zajímavých, nevšedních a méně známých lokalit, hlavně místa se souhlasem k natáčení ze strany
majitele.
Proběhla i diskuse k myšlence vydání ucelených cyklo map, respektujících rozložení podle oblastí.
Aktuální mapy nabízené Klubem českých turistů toto nerespektují a vzniká problém, že jedna oblast
je na více mapách (ČMP) nebo jako u Chrudimska neukazuje další část vysočiny. Toto je
problematické téma.
Redakční rada pro letní vydání TN se uskuteční na veletrhu v Brně.
Začátkem ledna 2019 je potřeba poslat novinky na jaro a léto za jednotlivé oblasti. Každá TO si
prosím zpracuje tyto informace (případně s odkazy) a pošle do 10. ledna na email
p.stumrova@vychodnicechy.info
Zhodnocení spolupráce za rok 2018 a rozloučení před koncem roku.

