MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

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

Praha 9. března 2016
Čj.: 17694/ENV/466/660/16

Vážení kolegové,

srdečně Vás zvu na 1. Workshop národních geoparků, pořádaný Radou národních geoparků
ve spolupráci s Národním geoparkem Podbeskydí.
Toto pracovně inspirační setkání se koná ve čtvrtek 7. dubna 2016. Jde o jedinečnou
příležitost se jedenkrát v roce potkat a probrat zásadní výzvy, problémy a zkušenosti
v naplňování poselství geoparků, jež spočívá především v poznávání, interpretaci
a prezentaci dědictví Země při co nejvyšší a nejaktivnější účasti veřejnosti, s cílem vytvořit
příznivé podmínky pro pochopení tohoto dědictví a ztotožnění se s ním. Workshop bude
rozdělen do dvou, po sobě následujících bloků: „Interpretace dědictví Země“ a „Financování
provozu, činnosti a infrastruktury geoparků“.
Za účelem zajištění bezproblémového průběhu akce Vás prosím o zaslání potvrzení o Vaší
účasti na adresu hajenka@centrum.cz., a to nejpozději do 25. března.
Rámcový program workshopu a praktické informace (ubytování, strava, parkování atd.)
o místě konání a kontaktní osobu naleznete na str. 3 a 4 této pozvánky. V případě dotazů
týkajících se vlastní náplně semináře, se neváhejte obracet přímo na mne
(martina.paskova@mzp.cz, 202 643 054).

Děkuji Vám za Váš zájem a těším se na brzké shledání.
S pozdravem
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Rámcový program:

6. dubna, 20:00 – večeře a společenské posezení v prostorách Hrstkovy chaty

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

– terénní exkurze (Naučná stezka Skotnice – Hončova hůrka –

spodnokřídový hlubokomořský vulkanismus, mineralogie)

Praktické informace

Místo konání, stravování, ubytování
Místem konání workshopu je město Štramberk, konkrétně Jaroňkova útulna 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.
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.
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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:
Během workshopu bude k dispozici zdarma běžné lehké občerstvení. Oběd si účastníci
workshopu hradí sami. Účastníci společenského večera 6. 4. uhradí příspěvek ve výši
140,- Kč (přímo na místě).

Registrace účasti na workshopu (zašlete, prosím, na adresu hajenka@centrum.cz)
Zúčastním se společenské večeře 6.4.

ANO

NE

Zúčastním se I. bloku workshopu 7.4.

ANO

NE

Zúčastním se II. bloku workshopu 7.4.

ANO

NE

Zúčastním se exkurze 7.4.

ANO

NE

vegetarián

diabetik

Jsem

běžný strávník

celiak

vitarián
………….

Místo workshopu:
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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