Zápis z Poradního sboru Destinačního fondu Českého Švýcarska o.p.s.
Termín:

2. září 2021 v Domě ČŠ

Zúčastněni:

Jaroslav Novotný Janov, Roman Forfera Rybniště, Emil Bláha Mikulášovice, Vít Slezák
Děčín, Martin Růžička Vlčí Hora, za o.p.s.: Jan Šmíd, Jiří Rak, Tomáš Adamov, Martina
Janečková

Účast přislíbili: Jan Kolář Krásná Lípa , Marek Kny Jetřichovice , Jiří Dužár Rumburk
Omluveni:

Markéta Lakomá Děčín , Sven Czastka Děčín , Jan Papajanovský Česká Kamenice

Témata:
Otevřený dopis členů Destinačního fondu k situaci s kůrovcovou kalamitou
Letní turistické noviny
Náměty Zimní Turistické noviny
Brožura Zážitky 2022/2023
Komunikační téma: Kolébka turistiky a lezení
Projednání návrhu složení členů Poradního sboru

Letní turistické noviny:
Na úvodní straně - více zvýraznit pozvánky a tipy na výlety, uvnitř je pěkný obsah a obálka o tom moc
nevypovídá. Líbí se grafika a náplň novin. Doporučení většiny, raději nezpoplatňovat.
Zimní turistické noviny:
Představení koncepce a náplně.
Tipy: okénka spojená s běžkami, kde se dá zastavit, najíst apod.
Jak vypadá turista do zimních novin, na koho cílíme? Dát víc nabídek na aktivity, výlety, aby se
podpořila ekonomika, ubytovatele, propojit s výlety. Ideál je, aby rodina přijela na týden.
Informace o mimosezoně a spuštění kampaně mimosezóny „Zimní kampaň“

Informace k připravované brožuře Zážitky 2022/23 a ohlédnutí za předchozím číslem a vyřešením
situace mezi roku, kdy nevyšlo nové vydání. Informace o možnostech inzerce a zájmu ze strany členů

DF. Členové budou osloveni o možnosti inzerce. Koncept a texty budou pro toto číslo od jiného
autora.

Představen návrh konceptu na Komunikační témata: téma tradice.
Představení možnosti témat: lesní řemesla, turistika a lezení.
p. Novotný, stálo by za to, zamyslet se a propojit téma rovnou se zážitky, je tu spoustu témat, je
z čeho vycházet, tipy a nápady na oživení historie a místní kultury horolezectví. Hlavní je zaměření na
současného turistu a lezení okrajově, dodává p. Novotný.
Z pohledu historie a prvních výletů v kloboučcích na vyhlídky, vznik Köglerovi Naučné stezky, právě
ten důvod. Podstata vzniku Českého Švýcarska, panství a majitelé, např. Clary-Aldringenové, apod….
tuto historii, jak to tady bylo, na co navazujeme, co za poklady zde je.
Lezení je absolutně okrajová záležitost, ale velmi oblíbené jsou vyhlídky, výhledy a ideální spojit se
šlechtici, na sociálních sítích jsou oblíbené příspěvky o výletech na vyhlídky, lezení jako koření, naši
turisti o tom nevědí, že je to kolébka lezení. Máme rozhledny, výhledy. Skupinové téma.

Návrh obměny členů Poradního sboru na základě volby členů DF.
Pozvat členy do diskuse, chcete se stát členem poradního sboru? Přizvat je do diskuse, jsme otevření
novým členům, ob rok obměňovat složení ze třetiny členů? Proaktivní spolupráci a pro členy, kteří
mají zájem vstupovat do společných témat DF.
Destinační fond lépe propracovat na webu, odkazy, loga, v podnikatelský sféře je to málo, podnět
zveřejnit seznam členů s logy, jména apod., otevřít jména. Probíhá.
Udělejme PR na DF na nové členy, rozšiřme se, proaktivní nábor členů.
(V.Slezák), máme strategii? Už jste jako o.p.s. něco dokázali, tak udělejte pořádný PR.

Závěrečná diskuse, ukončení.

V Krásné Lípě dne 8.9.2021
Zapsala: Martina Janečková
Příloha: Prezenční listina

