MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Martina Pásková, Ph.D.
Předsedkyně Rady národních geoparků

Praha 8. března 2016
Čj.: 16917/ENV/442/660/16

Vážení kolegové,

srdečně Vás zvu na zasedání Rady národních geoparků.
Jednání Rady proběhne v úterý 6. dubna 2016 ve Štramberku, na území Národního
geoparku Podbeskydí, v Jaroňkově útulně u paty Trúby.
Následující den, 7. dubna 2016, bude probíhat workshop národních geoparků, na kterém se
s Vámi také počítá. Jde o jedinečnou příležitost se jedenkrát v roce potkat a probrat zásadní
výzvy, problémy a zkušenosti v naplňování poselství geoparků a především seznámit
s činností, problémy a plány kandidátských geoparků i zájemců a kandidaturu. Workshop
bude rozdělen do dvou po sobě následujících bloků: „Interpretace dědictví Země“ a
„Financování provozu, činnosti a infrastruktury geoparků“.
Účast na společných aktivitách sítě národních geoparků (zasedání Rady národních geoparků,
konference či workshop národních geoparků, „Týden geoparků“ atd.) je mj. podmínkou pro
úspěšnou revalidaci národních geoparků a hraje roli i při evaluaci kandidátských geoparků.
Za účelem zajištění bezproblémového průběhu akce Vás žádám o zaslání potvrzení o Vaší
účasti na adresu hajenka@centrum.cz. Pokud se jednání zúčastnit nemůžete, informujte o
mne o tom, prosím, do 20. března (martina.paskova@mzp.cz, tel. 602 643 054).
Rámcový program zasedání a praktické informace naleznete na str. 3 a 4 této pozvánky.
V případě dotazů týkajících se místa konání (ubytování, strava, navazující konference atd.) se
neváhejte obrátit přímo na pracovníky geoparku (tel.: 604 526 114, email:
hajenka@centrum.cz).
Podklady pro jednání Rady včetně agendy jednání Vám budou zaslány do konce března.
Děkuji Vám za spolupráci a těším se na brzké shledání.
S pozdravem
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Dle rozdělovníku
Rozdělovník:
Členové RNG:
JUDr. Karel Komárek – Česká komise pro UNESCO
RNDr. Jiří Babůrek, Ph.D. - Česká geologická služba
RNDr. Jaroslav Hromas – Správa jeskyní ČR
Mgr. Jiří Adamovič, CSc. – Geologický ústav Akademie věd
Ing. Arch. Věra Kučová – Národní památkový ústav
RNDr. Karel Brodský – Národní centrum šetrné turistiky
Ing. Martin Šauer – Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
RNDr. Jiří Kvaček, CSc. – Národní muzeum
RNDr. Luboš Stárka – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
RNDr. Martin Hrubeš – MŽP, odbor geologie
Ing. Jiří Voves - MMR, odbor cestovního ruchu
Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. – Česká geologická služba
Mgr. Iveta Čtveráková – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Mgr. Jan Čermák – Globální geopark UNESCO a Národní geopark Český ráj
RNDr. Václav Mencl – Globální geopark UNESCO a Národní geopark Český ráj
Jiří Loskot – Národní geopark Egeria
RNDr. Jaromír Tvrdý – Národní geopark Egeria
Jan Florian – Národní geopark Geo Loci
Ing. Pavel Filipčík – Národní geopark Geo Loci
RNDr. Daniel Smutek – Národní geopark Železné hory
Mgr. Jan Doucek – Národní geopark Železné hory
Mgr. Kateřina Červenková – Národní geopark Kraj blanických rytířů
Doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr. – Národní geopark Kraj blanických rytířů
Ing. Dalibor Kvita – Národní geopark Podbeskydí
RNDr. Miroslav Bubík – Národní geopark Podbeskydí

Přizvaní hosté:
Mgr. Lenka Mrázová – kandidátský Geopark Ralsko
Mgr. Jana Sobotová – kandidátský Geopark Ralsko
JUDr. Libuše Růčková – kandidátský Geopark Broumovsko
Mgr. Michael Pondělíček – kandidátský Geopark Joachima Barranda
RNDr. Mirek Lupač – kandidátský Geopark Joachima Barranda
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Rámcový program:

6. 4. 2016 – Zasedání Rady národních geoparků
12:00 – neformální oběd formou rautu v místě jednání
13:00 – oficiální přivítání ředitelem geoparku
13:15 – 18:30 – jednání Rady
20:00 – večeře a společenské posezení v prostorách Hrstkovy chaty

7. 4. 2016 – Workshop národních geoparků
8:00 – zahájení workshopu
8:15 – 11:15 – blok „Interpretace dědictví Země“
11:15 – 12:00 – přestávka na oběd
12:00 – 15:00 – blok „Financování provozu, činnosti a infrastruktury geoparků“
15:00 – shrnutí výstupů a ukončení workshopu
15:15 – 18:00 – terénní exkurze

Praktické informace

Místo konání, stravování, ubytování
Místem konání zasedání Rady je město Štramberk. Zasedání Rady se bude konat v Jaroňkově
útulně v areálu hradu Štramberk (budova u paty věže Trúba), (Loc: 49.5922744N,
18.1160981E).
Vzhledem k rezidenčnímu systému parkování ve městě doporučujeme zaparkovat buď
v místě ubytování na vyhrazených parkovacích stáních ubytovací kapacity, případně na
záchytném parkovišti (Loc: 49.5856122N, 18.1243425E).

Ubytování:
Ubytování si účastníci hradí individuálně, doporučuje se proto, zajistit si ubytování předem
v ubytovacích zařízeních podle vlastních preferencí.
1. Ubytování pod Trúbou – (dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje) – http://www.suterovab.cz/ubytovani-pod-trubou/, 10 min chůze od místa jednání, – cena 300 – 500 Kč/noc
bez snídaně.
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2. Hotel Šipka (jedno, dvou a třílůžkové pokoje) –
http://www.relaxvpodhuri.cz/cs/ubytovani/hotel-sipka/cenik-ubytovani , cena 800 1590 Kč/noc včetně snídaně.
3. Hotel

Štramberk

–

(jedno

a

dvou

lůžkové

pokoje,

či

apartmány)

http://www.relaxvpodhuri.cz/cs/ubytovani/spa-hotel-stramberk/cenik-ubytovani cca
2 min chůze od místa jednání – cena 1640 - 2640 Kč Kč/noc včetně snídaně.
4. Penzion Jaroňkova pekárna - (jedno a dvou lůžkové pokoje, či apartmány)
http://www.relaxvpodhuri.cz/cs/ubytovani/penzion-jaronkova-pekarna/cenikubytovani – cena 940 - 1040 Kč Kč/noc včetně snídaně.
5. Apartmány

v historických

dřevěnicích

-

(jedno

až

tři

lůžka)

http://www.relaxvpodhuri.cz/cs/ubytovani v cenách 800- 1200 Kč/noc bez snídaní.
6. Ubytování u tety Janky - http://www.stramberk-ubytovani.cz/kontakt/ 250 Kč/noc
7. Hotel Gong - http://www.hotel-gong.cz/wp/ubytovani/ ceny 400 – 2300 Kč/noc
A mnohé další…

Stravování:
Vložným ve výši 350,- Kč bude kryt oběd a večeře 6. 4. a občerstvení během jednání po
oba dny.
Případné stravovací odchylky (vegetarián, vitarián, celiak, prána atd.) dejte, prosím,
vědět na adresu hajenka@centrum.cz.
Vložné bude uhrazeno na místě, případně po domluvě s kontaktní osobou Národního
geoparku Podbeskydí fakturou.

Místo jednání:
Jaroňkova útulna v areálu hradu Štramberk.
mapa: https://mapy.cz/s/un7F

Kontaktní osoba Národního geoparku Podbeskydí:
Ing. Dalibor Kvita
e-mail: hajenka@centrum.cz
tel. 604 526 114
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