ZÁPIS Z PORADY PORADNÍHO SBORU
DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
Datum:
Přítomni:

Program:

5. 2. 2019 ve 14 hodin
Petra Vojtěchová – obec Rybniště, Jan Kolář – město Krásná Lípa, Marek Kny –obec
Jetřichovice, Richard Nagel – Správa NPČŠ, Iveta Krupičková – zámek Děčín, Emil Bláha Penzion Balnika, Jaroslav Novotný – EventTime, Libuše Hlinková – město Rumburk, Matěj
Kudla - Usedlost Na Stodolci, Markéta Laková – magistrát Děčín, Václav Doleček - město
Česká Kamenice, Ivana Lukešová - město Šluknov, Jitka Vogelová - obec Srbská Kamenice,
Sven Czastka - CK Enthusia, Daniela Simandlová - Nobilis Tilia, Jan Srb – Pivovar
Falkenštejn, Veronika Paříková – Hotel Lipa Resort, p. Mareš – obec Hřensko, Jaroslav
Suchánek – Resort U Fořta, Tomáš Veselý, Jiří Rak, Dana Štefáčková (ČŠ o.p.s.)

1. Téma: Návštěvnická karta ČŠ
2. Téma: Zimní nabídka v ČŠ 2019/2020

Produkt Návštěvnická karta:
Produkt byl poprvé představen v roce 2018. Nyní je připraven k testování pro sezonu 2019 u
ubytovatelů/členů DF. Vyhodnocení zajistí ČŠ o.p.s. do podzimního setkání PS vč. nastavení
pravidel pro 2020. Karta bude od roku 2020 dodávána partnerům v počtu dle jejich požadavků
za CZK ( 0,50/ks). V zaváděcím roce 2019 partneři obdrží zdarma 400,-/ks, resp. 800,-/ks (dle
výše příspěvku dle DF .
T: Vyhodnocení do 30. 11. 2019

Zimní nabídka v ČŠ 2019/2020
České Švýcarsko o.p.s. představila koncept aktuální zimní nabídky v Českém Švýcarsku – viz
https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/zima-v-ceskosaskem-svycarsku a otevřela tím diskusi k dalšímu
rozvíjení a námětům pro nadcházející období.
Vyhodnocení a další zabezpečení aktivit projednaných k tématu Zimní nabídka v ČŠ:
Marketing zimní nabídky:
 ČŠ o.p.s. připravila na svých webových stránkách nabídku pro zimu 2019. Tuto nabídku
rozšíří pro zimu 2020 včetně vizuálu webu (léto/zima).
 P. Srb představil rámec projektu Zimní nabídky s pracovním názvem Krásnolipsko
pivovaru Falkenštejn, města Krásná Lípa a dalších nejmenovaných podnikatelských
subjektů.
 Ze strany Poradního sboru bylo navrženo vytvořit akční skupinu, která se bude zabývat
tématikou Zimní nabídka. Zájemci, přihlaste se do 15. 2. Pak bude stanoven termín
první schůzky, ČŠ o.p.s. navrhuje termín do 28. 2. 2019

Otevírací doba Soutěsek u Hřenska v zimě: ČŠ o.p.s. domluví se členem správní rady ČŠ o.p.s.
a se členem zastupitelstva obce Hřensko panem Parohou možnost zajištění otevírací doby
soutěsek v zimním období (za jakých podmínek, rozsah, cena)a bude informovat o výsledku
Poradní sbor.
Otevírací doba Pravčické brány v zimě: Pan Suchánek (Resort U Fořta) předjedná s majitelem
areálu PB možnost stabilní rozšíření otevírací doby v období listopad – březen, informuje ČŠ
o.p.s. do 28. 2. 2019. ČŠ o.p.s. bude na základě výsledků jednání dále komunikovat
s majitelem PB, o výsledku bude informovat členy PS.
Turistická doprava v Českém Švýcarsku:







pan Kudla (Usedlost Na Stodolci) do 22.2. znovu požádá KÚÚK formou otevřeného dopisu
(dopis bude podpořen i některými dalšími členy DF CŠ) o rozšíření provozu pro turistický
autobus 434, potom informuje ČŠ o.p.s. o odpovědi ze strany KÚÚK
ČŠ o.p.s. bude nadále souběžně urgovat přímo na KÚÚK ve spolupráci s p. Kolářem,
starostou Krásné Lípy úpravu provozu na této lince
paní Lakomá, magistrát města Děčína, projedná možnost zajištění sběrné linky shuttle
busu z vybraného parkoviště v Děčíně, který by zajistil rychlý svoz návštěvníků do
oblasti Hřenska a informuje ČŠ o.p.s. do 28.2.
ČŠ projedná po obdržení informací od výše jmenovaných partnerů možnosti zajištění - - rozšíření provozu těchto spojů s dopravci a podá informaci členům PS

Otevření sezony:
Členové poradního sboru požádali o dřívější zahájení sezóny. Téma je nutné opět otevřít a
projednat na dalším zasedání PS (z důvodu nedostatečného projednání na stávajícím jednání
PS).
Letos je zahájení letní sezony zajištěno v tomto rozsahu:
1.3.
19.3.
23. 3.
30.3.
29.3.
březen
6.4.
9.4.
13.4.
4.5.
5.5.

zahajuje rozšířený provoz infostřediska v Domě Českého Švýcarska v Krásné
Lípě
školení infostředisek regionu v Domě ČŠ v Krásné Lípě s informacemi
k novým aktivitám v sezoně
KČT/ Jarní sraz turistů v Dolní Poustevně
obec Hřensko / otevření sezony - Soutěsek
zahájení provozu infostředisek Saula a Jetřichovic
v rámci otevření sezony se uskuteční 2 cestovatelské přednášky v Domě ČŠ
v Krásné Lípě (polovina března/ladíme s přednášejícími).
zahájení sezony v Saském Švýcarsku/Tourismusbörse v Bad Schandau
Odborná jarní exkurze DF v Saském Švýcarsku
město Děčín - zahájení sezony v Děčíně a v Dolním Žlebu
město Krásná Lípa a ČŠ o.p.s./ otevření výletních okruhů
ČŠ o.p.s. / představení trasy Hřebenovky Českým Švýcarskem

Prosíme členy PS, aby případné připomínky k zápisu dodali do pátku 15.2. Pak bude zápis
považován za schválený.

V Krásné Lípě dne 8.2. 2019
Zapsala: Dana Štefáčková

