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Okresní hospodářská komora Hodonín  
ve spolupráci se Společenstvem podnikatelů v cestovním ruchu 

okresu Hodonín 
 

Vás po ukončení turistické sezóny zvou na 

 

 

Druhou regionální konferenci cestovního ruchu Hodonínska 

  
 Vinné sklepy Skalák , 696 48 Skalka u Ježova 

Salonek s vyhlídkovou terasou na oblast Chřibů– první podlaží objektu  

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

 

úterý 4. prosince 2012 od 9 hodin 

 

Motto a hlavní cíl konference: "Podpora regionálního cestovního ruchu prostřednictvím gastroturistiky, 

s využitím regionálního zemědělství, místních produktů a dlouholetých tradic.“ 

______________________________________________________________________________________ 

Program konference: 

 

8.30 Prezence, společná snídaně s ochutnávkou čajů Sonnentor aneb „Tady roste radost“ 

 

9.00    Zahájení konference – představení OHK Hodonín 

Michal Švagerka, ředitel Okresní hospodářské komory Hodonín 

 

9.15 „Jídlo z blízka“ pro udržitelný rozvoj regionu 

Tom Václavík, Slow Food Brno 

 

9.35 Cestovní ruch a regionální produkty 

Zuzana Vojtová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Morava 

 

10.00 Gastronomický turismus a rozvoj pohostinného regionu 

Martin Hrabec, ředitel, Hospitality Training Institute 

 

10.30   Jak využít internet a média k propagaci regionálních gastronomických a turistických  

produktů 

 Jiří Pilnáček, ředitel portálu Turistika.cz, předseda České asociace novinářů a publicistů 

v cestovním ruchu 

 

10.50 Přestávka na kávu a čaj  

 

http://www.sklepskalak.cz/
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11.15 Tady roste radost – prezentace čajů a produktů firmy Sonnentor 

Robert Tichý, Sonnentor Čejkovice 

 

11.30 Pozvání do „Konopného údolí“ – jak využít konopí a výrobků z něj k cestovnímu ruchu 

Příklady z Dolního Rakouska, krátký film. Vystoupení hostů ze spřáteleného regionu 

Land um Laa a obce Hanfthal 

Hosty doprovází – Ludmila Nolčová, Rakouské podnikatelské centrum 

Překládá – Martina Komendová 

 

12.30 Fond malých projektů a možnosti financování spolupráce s Rakouskem 

Lenka Procházková, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 

 

12.45 Oběd  

 

Odpolední blok „Jak to máme u nás“  – spolupráce regionů, obcí, podnikatelů  

 

14.00  Trhy regionálních produktů a podpora místních tradic 

Jaroslava Kundratová, obec Milotice, Mikroregion Nový Dvůr 

 

14.15 Vůně a chuť krajiny – představení projektů česko-rakouské spolupráce a společné   

kuchařky obcí Blatnička a Falkenstein 

Jarmila Hrušková, obec Blatnička  

 

14.30  Obec jako relaxační zóna – turistické zajímavosti obce Hýsly a blízkého okolí 

Tibor Skalka, obec Hýsly, Mikroregion Moštěnka 

 

14.45 Diskuse k tématům 

 

15.00  Předpokládané ukončení konference, možnost prohlídky areálů Vinných sklepů Skalák  

 

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 telefonicky 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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