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Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s.
Vás v rámci projektu „Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV“
zve na seminář pro veřejnost s názvem

„Cestovní ruch a jeho vliv na rozvoj venkova“
aneb Křížem krážem Moštěnkou
Zajímá Vás historie našeho území?
Víte, jak je možné využívat památky našeho regionu pro rozvoj cestovního ruchu?
Chodíte rádi do přírody a znáte tematické a naučné stezky v našem okolí?
Kde a kdy se setkáme?

Horní Moštěnice, kulturní dům dne 23. 4. 2010 od 9:00 do 17:00
Forma semináře – workshop s moderátorem

Do vyprávění a diskuse se mohou zapojit všichni účastníci – pokud máte zajímavé fotografie
nebo jiné relikvie, přineste prosím s sebou
Pro koho je akce určena

Pro každého se zájmem o historii, regionální tradice, turistiku a cestovní ruch všeobecně
Jaká témata připravujeme do diskuse

Cyklostezka napříč Moštěnkou, tematické a naučné stezky přírodou, vodní mlýny podél
Moštěnky, větrné mlýny, hippostezky a agroturistika v našem regionu, kroniky našich obcí a
regionální muzea
Kdo se bude odborné diskuse účastnit
Bc. Naďa Klvaňová – plánovaný projekt ovocné stezky na Moravě
Ing. Hana Bělařová – významné krajinářské prvky se zastoupením ovocných stromů
Ing. Lenka Klimková – realizace projektu „Společně a každý zvlášť po stezkách“ (PRV IV.2.1.)
Mgr. Marek Foukal – vodní mlýny (historie a technické zajímavosti)
Miroslav Klimek – kroje našeho regionu a návrat k tradicím
Ing. Ladislav Foukal – plánovaná naučná stezka v okolí Dřevohostic
Milan Foukal – hippostezky napříč Moravou, projekt „Hyjé koně“, agroturistická centra
Jarmila Kajnarová – cyklostezka napříč Moštěnkou
kronikáři a historici

Co si můžete v průběhu dne prohlédnout?

zapůjčené kroniky obcí, kroje
Moderátor diskuse: Bc. Naděžda Klvaňová
Organizační zajištěni a přihlášky: Ing. Ivana Chytilová
Tel: 737 15 18 13,
e-mail: ivana.chytilova@smarv.cz
Všichni účastníci obdrží písemné materiály k dané problematice, prezentace budou k dispozici na webových stránkách
www.smarv.cz
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