
 

 

ZÁPIS Z PORADY PORADNÍHO SBORU  

DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA 
 

Datum: 19. 1. 2020 ve 14 hod.  

 

Přítomni: Roman Forfera – obec Rybniště, Jan Kolář – město Krásná Lípa, Zdeněk Pánek – obec 

Hřensko, Václav Doleček – město Česká Kamenice, Vendula Fedorčáková – město Česká 

Kamenice, Markéta Lakomá – město Děčín, Ivana Lukešová- město Šluknov,  Tomáš Salov – 

Správa NPČŠ, Emil Bláha - Penzion Balnika, Jaroslav Novotný – EventTime, Sven Czastka –CK 

Enthusie, Martin Růžička – Nobilis Tilia, Jan Šmíd, Jiří Rak, Miroslav Kokta, Martina 

Janečková  

 

Omluveni: Matěj Kudla – Usedlost Na Stodolci, Marek Kny – obec Jetřichovice, Jitka Voglová – obec 

Srbská Kamenice, Vít Slezák – Northern Hikes 

  

Program: 1. Aktuální situace v OPS 

2. Nová struktura Destinačního fondu – nové úrovně členství 

3. Úprava textu deklarace  

4. Marketingová strategie pro rok 2021 + klíčová témata roku 2021 

5. Kůrovcová kalamita v NPČŠ 

6. Různé: Kniha o ČŠ 

7. Diskuze  

 

Poradní sbor Destinačního fondu Českého Švýcarska 

 

1. Informaci o aktuální situaci v České Švýcarsko o.p.s. 

2. Informaci o nové struktuře úrovní členství v Destinačním fondu. Jednotlivé kategorie, v jednoduchém 

přehledu, který zahrnuje kompletní nabídku služeb a spolupráce pro partnera a především společnou 

myšlenku a záměr o podpoře a spolupráci pro rozvoj celé destinace   

3. Informaci o zjednodušeném znění Deklarace, která základním významem hovoří o významu 

Destinačního fondu a popisuje základní význam a přínos fondu  

4. Informaci o nové marketingové strategii s důrazem na hlavní témata pro rok 2021  

5. Informaci o aktuální situaci v NP České Švýcarsko s ohledem na stav v kůrovcové kalamity, rozpad 

stromů, apod. Informace o současné situaci se zveřejňují na webu NPČŠ, MAPY.CZ 

6. Diskuze:  

- Logo Českého Švýcarska návrh umožnit pro všechny členy Destinačního fondu, vč. kategorie 

členství mini (p. Novotný,p. Bláha, p. Kolář, p. Růžička. P. Czastka, p. Salov). Diskuze o přínosu 

loga a prospěšnosti pro všechny členy a současně snaha o nezneužívání loga pro nečleny.   

- Možnost sdílené fotobanky pro členy, foto CD pravidla, obava odosobnění prostřednictvím 

nabídky možnosti členství přes eshop  (p. Novotný) 

- Podnět na kreditní systém, např. možnost rozhodnutí nákupu brožur různých tiskovin, služeb dle 

potřeb daného klienta, má možnost si volit, co si za určitý kredit nakoupí (p. Růžička) 

- Snaha o otevření části Divoké soutěsky 27.3.-7.11.2021 od Mezního můstku tam a zpět v jednání ( 

p. Pánek s NPČŠ)  



 

- Podnět na včasnou komunikaci na zvýšení poplatku obcím před čtvrtým čtvrtletím z důvodu 

přípravy zastupitelstva a schvalování rozpočtů (p. Kolář) 

 

Poradní sbor Destinačního fondu bere na vědomí a souhlasí s realizací bodů 2., 3., 4.,s tím, že 

ukládá  vedení o.p.s. ČŠ seznámit s novými opatřeními a úpravami partnery DF na výročním zasedání 

dne 18. 2. 2021, které bude probíhat on line formou s možností komentářů.  

 

 


