Zpráva z dvoudenní konference nazvané

Tvořivá konference – Geopark Český ráj
s podtitulem „7 let Geoparku Český ráj – očekávání a realita“,
která se konala ve dnech 31.5.-1.6.2012
Čtvrtek 31.5.2012
Ve čtvrtek se konference konala v kongresovém sálu Lázní Sedmihorky.
Konferenci zahájil úvodním slovem Luděk Láska, ředitel Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, která je
jedním z organizátorů této konference. Tato konference se konala v rámci mezinárodního projektu spolupráce
GEOPARK – POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ, který Obecně prospěšná společnost pro Český ráj v tomto
roce realizuje společně s dalšími třemi místními akčními skupinami, jsou to: MAS Přiďte pobejt!, o.s., MAS
Brána do Českého ráje, o.s. a GAL Valle del Crocchio (Itálie).
Po úvodním slovu Luďka Lásky vystoupil ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pan RNDr. František
Pelc s příspěvkem nazvaným „Rizika a přínosy geoparků vůči ochraně přírody a krajiny“. Poté se ujal slova
RNDr. Tomáš Řídkošil za Geopark Český ráj, o.p.s., člen Národní rady Geoparků a koordinačního výboru
Evropských Geoparků a seznámil přítomné účastníky s „rozvojem sítě národních a evropských geoparků v ČR a
přiblížil proces vyhlášení Geoparku Český ráj, budování jeho organizační struktury , získané zkušenosti a
budoucí očekávání.
Dále přijal pozvání Ing. Jan Mocek, vedoucí Správy CHKO Český ráj a přispěl do programu konference
tématem „Rozvoj Geoparku Český ráj jako nástroje destinačního managementu“.
V odpoledním programu konference vystoupila jako první Ing. Pavla Bičíková ze Sdružení Český ráj
s příspěvkem „Význam spolupráce při tvorbě turistické nabídky v regionu Český ráj“. Poté následovalo
představení činnosti a rozvojových aktivit místních akčních skupin (MAS), spojených s realizací této konference.
Jako první MAS se představila MAS Přiďte pobejt!, o.s. z Jilemnice, jejíž činnost přiblížila její manažerka Věra
Nosková. Dále vystoupila Ing. Alena Klacková, manažerka MAS Brána do Českého ráje, o.s. se svou presentací.
A nakonec přiblížil činnost Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj její ředitel a manažer v jedné osobě pan
Luděk Láska.
Po představení jednotlivých MAS vystoupili představitelé spolupracující MAS z Itálie. Nejdříve se ujal slova
prezident GAL Valle del Crocchio Franco Colosimo, a po té jeho kolega Domenico Bellizi, ředitel GAL. Oba
partneři přiblížili jejich území, které se nachází na jihu Itálie, v Kalábrii, činnost jejich společnosti a dosavadní
aktivity k získání statutu národního geoparku.
Celou konferenci moderoval a jednotlivé hosty uváděl Ing. Tomáš Tomsa, který je jedním ze členů koordinační
pracovní skupiny mezinárodního projektu spolupráce GEOPARK – POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ.
Po krátké přestávce se rozvinula zajímavá diskuse na téma geoparků jak u nás v ČR, tak v Itálii.

Pátek 1.6.2012
V pátek byla zahájena exkurzní část konference v Kamenářském domě Muzea Český ráj v Turnově, kde
promluvil Mgr. Aleš Hozdecký, ředitel Odboru turistického ruchu Ministerstva pro místní rozvoj na téma:
Význam geoparků pro rozvoj cestovního ruchu ČR.
Ředitelka Muzea Český ráj v Turnově PHDr. Vladimíra Jakouběová seznámila účastníky konference
s nejnovějšími poznatky etnografického výzkumu Českého ráje.
Pro účastníky konference byl připraven autobus, aby se vydali na exkurzi v území Geoparku Český ráj. Jejich
průvodcem byl geolog Ing. Jan Mertlík. Účastníci v rámci exkurze navštívili řadu geologických fenoménů
v území, jako Příhrazské skály, Drábské světničky, Kostecko.
Pro účastníky exkurze byl v Libošovicích v hotelu Ort připraven oběd a po obědě přejeli do Nové Paky.
V Městském Muzeu v Nové Pace je přivítal starosta Města Nová Paka JUDr., Ing. Rudolf Cogan a promluvil
k tématu geoparků. Slova se ujal samozřejmě také ředitel muzea Mgr. Robert Novotný a správce muzea Mgr.
Václav Mencl. Účastníci si prohlédli expozici geologického vývoje území a „Klenotnici drahých kamenů“
Městského Muzea Nová Paka. Účastníky exkurze se stali také hosté ze Švédska z LAG DalÄlvarna (LAG-Local
action group = místních akční skupina v ČR).
Dvoudenní konference k tématu „geopark“ byla odbornou exkurzí ukončena.

