
  

REGIONTOUR 2015 – venkov, rozvoj regionů a prezentace partnerů CSV – 

závěrečná zpráva 

Termín konání: 15. - 18. 1. 2015 

Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a 

REGIONTOUR byl oficiálně zahájen ve čtvrtek  

15. 1. 2015 v pavilonu P přestřižením pásky, 

kterého se ujali ministryně pro místní rozvoj 

Karla Šlechtová, předseda Senátu Parlamentu 

ČR Milan Štěch, hejtman Jihomoravského kraje 

a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek, 

primátor města Brna Petr Vokřál, kardinál 

Dominik Duka, generální ředitelka agentury 

CzechTourism Monika Palatková, velvyslanec 

Maďarska Tibor Petö, starosta města Debrecín 

László Papp a generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš. Význam akce podtrhla 

přítomnost nejvyšších představitelů jednotlivých krajů i dalších významných hostů. 

Expozice CSV a partnerů Sítě návštěvníky zaujala 

   

Zaměření veletrhu určilo i základní obsah nabízených tiskových a prezentačních materiálů 

Celostátní sítě pro venkov (CSV) a jejich významných partnerů - Národní sítě Místních akčních 

skupin České republiky (NS MAS) a Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR). Návštěvníci na 

připravené expozici nalezli materiály, které byly směřovány na rozvoj regionů a prezentaci 

projektů programu rozvoje venkova s důrazem na cestovní ruch. 
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Čtyři dny v  pavilonu „P“ 

Zahajovací den veletrhu byla pro návštěvníky mimo jiné připravena prezentace projektu 

spolupráce místních akčních skupin (MAS) s názvem Poznejte zelené srdce Česka, který byl 

realizován z Programu rozvoje venkova.  

Aktivitu společně připravily Místní akční skupina Havlíčkův kraj  

a Místní akční skupina Hlinecko. Cílem projektu je zvýšit zájem 

návštěvníků o oblast rozkládající se na území CHKO Žďárské 

vrchy, které je přezdíváno „zelené srdce Česka“.   Netypickou 

formou propagace by mělo dojít k zapojení rodičů a dětí do 

putovní hry, která zájemce zavede na mnoho nezvyklých míst 

regionu a nabídne prostřednictvím pověstí a pohádek poznání 

atraktivních, ale zatím méně navštěvovaných míst v kraji. 

Součástí prezentace byl také program na hlavním pódiu, který 

byl spojen se křtem knihy  stejného jména. Kniha je prvním hmatatelným výstupem projektu, 

v rámci kterého bude v letní sezóně 2015 odstartována velká motivační hra s putováním a 

poznáváním regionu Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. 

  

Dalším zajímavým knižním výstupem, který byl na připravené 

expozici prezentován, byla publikace Tvář venkova 2014. Již 

čtvrtý ročník knihy, která se zabývá architekturou na venkově, 

byl v prostoru stánku za přítomnosti významných hostů pokřtěn 

předsedou Senátu Parlamentu ČR Milanem Štěchem. 

 

Pro vzácné hosty bylo na stánku připraveno občerstvení z regionálních produktů. „Potravinové 

výstupy“ z regionálních farem a potravinářských provozů ochutnali členové Stálé komise Senátu 

pro rozvoj venkova, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj (včetně 1. náměstkyně Kláry 

Dostálové a náměstka Zdeňka Semoráda), hejtmani, starostové, členové místních akčních 

skupin a další návštěvníci a partneři CSV. V prostoru expozice proběhlo ve čtvrtek i setkání a 

diskuse koordinátorů CSV z jednotlivých krajů ČR. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mashlinecko.cz/indexx.php?id=projekty_zelene


  

V pátek otevřel veletrh své brány převážně zástupcům škol. Studenti oborů regionálního rozvoje 

a cestovního ruchu se zajímali o nové programové období, agroturistiku, regionální značení 

potravin a možnosti spolupráce subjektů na venkově. „Za vystavovatele jsem byla příjemně 

překvapena navýšeným zájmem o odborné informace oproti minulým ročníkům. Publikace 

zabývající se komunitně vedeným místním rozvojem a programovým obdobím 2014-2020 byly 

rozdány téměř během prvních dvou dnů veletrhu“, informovala tajemnice NS MAS Olga Špiková. 

Na ploše veletržního pavilonu se se po celou dobu některé odborné školy i prezentovaly a 

probíhala řada odborných soutěží pro žáky odborných škol a učilišť.  

 

 

 

Sobota a neděle patřila tradičně na Výstavišti rodinám s dětmi.  I pro tuto skupinu návštěvníků 

byla na expozici CSV připravena zajímavá ukázka realizovaného projektu PRV. Zástupci klubu 

vojenské historie KRALKA na stánku aktivně představili projekt revitalizace vojenského muzea, 

který umožnil rozvoj pevnostní turistiky v sudetské oblasti a připomenutí událostí z dob II. světové 

války. Projekt byl podpořen v rámci LEADER. 

Prezentaci expozice NS MAS, CSV a SPOV ČR si během čtyř dnů prohlédlo na 30 tisíc 

návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti.  

Příští ročník veletrhu REGIONTOUR se uskuteční 14. – 17. ledna 2016.  

 


