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Zápis ze zasedání pracovní skupiny, č. 7 
 
Datum: 7. 12. 2009, 13:00 – 14:30, kancelář Hranické rozvojové agentury, z.s.  
Přítomni: Jana Černá (Město Hranice), Karel Galas (Potštát), Barbora Šimečková (ZAJ), 

Milan Bartoš (MKZ), Michaela Škrobánková (HRA), Jan Balek (HRA), Marcela 
Tomášová (HRA) 

Omluveni  Djamila Králíková (SM-SCR), Eva Větrovcová (Lázně Teplice nad Bečvou), Lenka 
Ličmanová (MIC) 

Program: Turistické infobody 
  Představení balíčků zážitků (mlynářský, adrenalin/sport) 
 Koncepce rezervačního systému 

Pokračování Destinačního managementu  
 Kalendář kulturních akcí 2010 
 Regiontour 2010 
 
1) představení plánovaného vzhledu infobodů, drátěný program o dvě řady menší než 

stávající, který instalovalo Město Hranice. Logo Hranicko bude doplněno o webový 
odkaz www.hranicko.eu.  

Místa, kam by se měl nový drátěný program instalovat – Na Baště (Potštát), Na kopečku 
(Bělotín), U Čápa (Ústí), U Bagarů (Skalička), Vyšehrad (Hustopeče). Proběhnou osobní 
konzultace s majiteli, stanovení pravidel, nákup, označení provozovny logem Hranicko 
a instalace drátěného programu. 

Při distribuci a zásobování drátěného programu v okolních obcích může být využito 
spolupráce MKZ, které provádí měsíční výlep programu Zámeckého klubu po obcích 
regionu.  

Byl přednesen návrh jednoho centrálního distribučního místa propagačních materiálů – MIC, 
kde je ovšem problém s prostorem, není zde větší sklad. 

Malé infoboxy – návrh, který byl na pracovní skupině již projednáván nebyl zcela zavržen, ale 
pan starosta E. Kavala z Bělotína požádal o znovu provedení průzkumu mezi obcemi, 
které by o toto měly zájem. V malých boxech budou základní informace pro turistu 
nebo návštěvníka obce, budou umístěny na místech veřejně přístupných i ve svátky a o 
víkendech, nejlépe na stávajících infotabulích, které jsou instalované téměř již v každé 
obci. Informace budou formou obyčejných černobílých letáčků obsahující základní 
informace o místě, kde se turista nachází, co může v okolí vidět, kde se může najíst, 
ubytovat, kam dál se ještě může zajet podívat.  

 
2) Balíčky zážitků 
Mlynářský cyklo-víkend na Hranicku aneb mlynářským krajánkem za 3 dny – vysvětlení, jak 

by měl balíček fungovat, co obsahuje, které subjekty budou do organizace a realizace 
vstupovat. Do navrhovaného letáku bude doplněno, že kvůli zajištění ubytování a jeho 
garanci je třeba si balíček objednat minimálně 3 týdny před stanoveným termínem. 
Dále bude doplněno slovo „zkušený“ průvodce, aby nedocházelo k nedorozuměním, že 
se jedná o skutečného fyzického průvodce a ne tištěný text. Bylo doporučeno již zahájit 
přípravy na výběr průvodce – informovat se u paní ředitelky Městské knihovny a Ládi 
Ptáčka, zda jsou potřeba nějaké zvláštní požadavky.  
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DM bude kontaktovat partnery – okolní regiony – a nabídne jim možnost zařazení tematicky 
příbuzné nabídky do balíčků (např. motokáry a lanové centrum v Lipníku, lyžařské 
centrum v Tošovicích). Viz. partnerské smlouvy s Valašsko Meziříčskem, Oderskem a 
Lipenskem.  

Dále byl představen balíček (leták) nabízející Sport/Adrenalin. V této podobě zahrnuje golf, 
sjíždění řeky, pintball, létání a sportovní rybaření. Dračí lodě budou uvedeny jako 
samostatný balíček, převážně kvůli širokým možnostem a individuální nabídce, kterou 
můžeme pro návštěvníky a klienty zajistit.  

Na hranicko.eu bude vytvořena kompletní nabídka „hotových“ ucelených balíčků i možnost 
sestavení svého balíčku dle přání zákazníka.  

10. 12. proběhne schůzka se subjekty, které by měly vstupovat do organizace a hlavně 
realizace Mlynářského balíčku (MIC, majitelé mlýnů, poskytovatelé ubytovacích 
služeb).  

 
3) Koncepce rezervačního systému 
Viz příloha 
 
4) Pokračování destinačního managementu 

Viz příloha 
 
5) Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na Hranicku pro rok 2010 

Pracuje se na novém vydání, které je opět hrazeno z prostředků projektu. Obálka bude znovu 
celobarevná, vnitřek černobílý. Od obcí máme již seznam akcí na další rok, stejně tak od MKZ. 
Kalendář bude vydán před Regiontourem 2010. 

 
6) RGT + GO 2010 (14. 1. – 17. 1. 2009) 
Ročník 2010 je, stejně jako loňský, organizovaný Olomouckým krajem a účast je hrazena z prostředků 

projektu (Ol.kraje). Hranicko bude znovu sdílet stánek s Lipenskem, polský partner z Malej 
Panwi bude mít půl výstavního stánku s Opolským vojvodstvím. Partneři budou vyzváni 
k doručení svých propagačních materiálů, které by chtěli na RGT prezentovat.  

 
 
 
Zapsala: Michaela Škrobánková 
  Hranická rozvojová agentura, z.s. 
 
 


