Zpráva z cesty do partnerského regionu – GAL Valle del Crocchio, Kalábrie
Termín : 20.-28.9.2010
Za MAS Český ráj se účastnili : Luděk Láska, ing. Tomáš Tomsa, Jarmila Lásková Soldátová
Průběh cesty :
20., 21.9. 2010
:
cesta, 2.230 km, 24 hod jízdy
22.9. 2010
:

dopoledne setkání s prezidentem GAL p. Franco Colosimo

odpoledne setkání se starostou obce Belcastro p. Ivanem Ciacci, za účasti p. Fr.
Colosimo
•
prohlídka renesanční radnice a historického středu obce (obec založena ve 12. stol,
původně zde byl římský vojenský tábor)
•
prohlídka pamětihodnosti obce – hrad Aquino (rodiště sv. Tomáše Akvinského, nyní
obec staticky zajišťuje zdivo a buduje vyhlídkový okruh),
•
prohlídka geologického fenoménu území – sedimentární útvary prehistorického moře
s výskytem fosilií (jedna z možných atraktivit budoucího geoparku)
23.9.2010:

dopoledne exkurze po hlavním geologickém fenoménu regionu Valli Cupe (údolí
říčky Cupe)
• Odborný průvodce : sl. Clelia Servino, za účasti p. Fr. Colosimo
• Prohlídka naučné stezky – dendrologický fenomén ( místní a introdukované dřeviny –
např. dub korkový, borovice halebská, eukalyptus, pistacchio, dub cesmínolistý,
atd.), zajímavé byliny (cyclamen), makety historických technologií – milíř na
dřevěné uhlí, primitivní pec na železnou rudu
• Prohlídka kaňonu Vali Cupe - hluboce zaříznuté koryto říčky v někdejších mořských
písčitých a slepencových sedimentech. Údolí je rozbrázděno četnými bočními koryty
v analogicky zaříznutých roklích
• V údolí žije řada endemických živočichů a rostlin (např. drobné žáby rodu Rana –
skokan), hnízdiště vzácných ptáků (sokol, krkavec)

Odpoledne návštěva v Národním parku SILA, za účasti p. Fr. Colosimo
• Piknikové areály (cílová místa víkendových výletů, vybavené herními prvky pro děti,
stoly, lavicemi, oplocené, udržované sekáním a spásáním)
• Lokalita jedněch z nejstarších sadů kaštanovníků jedlých (Castanea sativa) – stáří
význačných stromů cca 500 let
• Pastevectví v lesích
24.9.2010:

dopoledne exkurze do lokalit, jejichž průzkum a obnovu kofinancují fondy EU
• Capo Colona – nejvýchodnější mys Kalábrie, archeologické vykopávky z posledních 12
let finacované fondy EU, pozůstatky dórského chrámu bohyně Héry a římský
chrámový okrsek, památky na turecké výboje
• Castelo – středověký hrad, postavený proti tureckým výbojům, na základech řeckého
opevnění, rekonstruovaný za podpory fondů EU

Odpoledne exkurze v obci Cropani

•
•


•

•

•

Historický střed obce z 12 stol. (7 kostelů, historické jádro obce vystavěné v podhůří na
ochranu před nájezdy Turků a pirátů
Muzeum v odsvěceném kostele sv. Kateřiny, vybudováno za přispění fondů EU
(prostřednictví GAL), umístěny sbírky z archeologických vykopávek v okolí
(financovány prostřednictvím GAL) a komunitní obřadní sál
Jednání s představiteli GAL Valle del Crocchio
Jednání proběhlo za účasti představitelů GAL : Franco Colosimo , prezident,
Maria Teresa Salerno, Domenico Bellizi, Michaela Capellupo, Salvatore Taverna a
novinářky Fracesca Froio z místního deníku il Quotidiano
Byl projednán a odsouhlasen návrh projektu spolupráce :
 Projekt bude financován z Evropských zdrojů po získání dotace
 Technická část – brány do lokalit Geoparku Český ráj
 Projekt zaměřený na lidské zdroje – konference na téma geopark (v Kalábrii)
+ konference na téma oborová spolupráce mezi regiony (v Čechách)
 Bude uskutečněna stáž českých značkařů s cílem vyškolit italské odborníky ve
způsobu turistického a cykloturistického značení
 Uskuteční se vzájemná výměna regionálních výrobců, řemeslníků a producentů
regionálních potravin
Byl dohodnut postup prací
 Návrh smlouvy – během měsíce října
 Zpracování a odsouhlasení projektu – do konce listopadu
 Podání žádosti - únor 2011
 Schválení žádosti – předpoklad podzim 2011
 Realizace projektu 2012

25.9.2010

•
•
•
•
•

:
Poznávání Agriturismo Torre del golfo
Naučná stezka pro nevidomé
Stavby pro bird watching na břehu řeky Crocchio
Torre del golfo – zřícenina středověké strážní věže
Citrusové plantáže v biorežimu
Penzion (apartmán) Agroturismo - Serafino Colosimo, Cropani Marina, zrekonstruováno za účasti fondů EU /GAL

Setkání s českým malířem pracujícím v Itálii, p. Miroslavem Houštěm

Pracovní večeře s prezidentem GALu p. Franco Colosimo, prohlídka exponátů jeho
privátního muzea (vykopávky, podmořská archeologie, rodinné památky, sbírky z cest,
exponáty z misí UNICEF a expertních misí Evrop. komise,…)

26.9.2010 :

odpočinkový den

Z 27.9. do 28.9. 2010:

cesta zpět, 2 150 km, 20,5 hod jízdy, nonstop

Členům delegace bylo vyplaceno 45% z nárokové částky na kapesné a stravné, ze které bylo
hrazeno částečně ubytování a stravování.

