
Okresní hospodářská komora Hodonín  

ve spolupráci se Společenstvem podnikatelů v cestovním ruchu 

okresu Hodonín 

 

Vás srdečně zve na 

5. regionální konferenci cestovního ruchuHodonínska 

 

Vinné sklepy Skalák, Skalka 85, Ježov 
Prostory vinného sklepa – přízemí objektu  

(Ježov – směr obec Skalka)    www.sklepskalak.cz 

ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 9 hodin 

Téma: Současné trendy v cestovním ruchu a jejich rozvoj 

Program konference: 

8.00 Prezence, společná snídaně s ochutnávkou čajů Sonnentor 

9.00 Zahájení konference– představení OHK Hodonín a SPCR okresu Hodonín 

Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín, www.ohkhodonin.cz, www.spcr.eu 
 

9.10     Cestovní ruch na jihu Moravy, společné projekty a novinky CR pro rok 2016 

Zuzana Vojtová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, www.ccrjm.cz 

9.30     Marketing  21. století - jak přilákat nové návštěvníky, jak je udržet a přimět přijet znova 

Tomáš Jindříšek, ředitel reklamní a digitální agentury  Dark Side, www.dark-side.cz 

 

10.00 Era pomáhá regionům, příklady a zkušenosti z řízení projektu na podporu regionům 

Dominik Hrodek, zástupce ředitele agentury Dark Side, www.erapomaharegionum.cz 

 

10.30  -- 10.45   Přestávka na kávu a čaj 
 

10.45  Jak plánují čeští turisté své dovolené, cesty a výlety 

Jiří Pilnáček, ředitel portálu Turistika.cz ,www.turistika.cz 

11.05 Zdravá Firma 

Rostislav Nyč , wellness coach, Institutu rozvoje služeb a wellness, www.irsw.cz 
 

11.25 Vinařská turistika v praxi 

  Lukáš Lukáš, obchodní a marketingový ředitel, Templářské sklepy Čejkovice 

 www.templarske-sklepy.cz 
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11.40 Sluneční čaje a bylinkový ráj – prezentace partnera konference  

Mokrušová Daniela, zástupce firmy Sonnentor Čejkovice, www.sonnentor.cz 

 

11.50 Přírodní vinné mošty s vůní a chutí odrůdových vín – prezentace partnera konference 

Magdalena Válková, majitelka Slovácké moštárny, www.slovackamostarna.cz 

 

12.00  Alimpex, distributor potravin pro VO – prezentace partnera konference 

Milan Nožička, zástupce firmy Alimpex Food, www.alimpex.cz 
 

12.10 – 12.30   Diskuse k dopolednímu bloku 

 

12.30 – 13.30  Oběd– kulinářské umění týmu kuchařů Vinných sklepů Skalák  

 

Odpolední blok - ohlednutí za turistickou sezónou našeho regionu – příklady dobré praxe 

13.30 Vodní cesta Baťův kanál – novinky a informace 

Vojtěch Bártek, ředitel Baťův kanál o.p.s., www.batakanal.cz 

 

13.45 Památník Mikulčice v novém – ohlédnutí za 55. turistickou sezónou 

František Synek, vedoucí národní kulturní památky Slovanské hradiště vMikulčicích, 

www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice 

14.00 Top výletní cíle jižní Moravyz pohledu veřejnosti 

Miroslava Bočková, zástupkyně kastelánaStátního zámku Milotice, www.zamekmilotice.cz 

Jaroslava Kundratová, projektová manažerka obce Milotice, www.milotice.cz 

 

14.15 Změny, které vás budou bavit 

Jaromír Šalé, programový ředitel J.D.Production - TV Slovácko, www.tvslovacko.cz 

14.30 – 15.30  Neformální výměna kontaktů a zkušeností 

 

Na setkání se těší  

Michal ŠVAGERKA 

ředitel Okresní hospodářské komory Hodonín 

 

 

Účast na konferenci je bezplatná. 

 

 

Svoji účast, prosím, potvrďte pomocí přihlašovacího formuláře, který naleznete na tomto odkazu.  

Nebo na níže uvedeném kontaktu: 

Tomáš Synek, GSM: 724 613 020, e-mail: info@ohkhodonin.cz 

 

 

Tato akce je spolufinancována Jihomoravským krajem.  
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