WWW.PARTNERSTVI-OPS.CZ
Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno, telefon: +420 515 903 111
e-mail: partnerstvi.ops@nap.cz

Vážená paní starostko/Vážený pane starosto,
rádi bychom rozšířili spolupráci s Vámi při rozvoji a propagaci Moravských vinařských stezek, a proto
Vám navrhujeme připojit se ke 23 stávajícím partnerským městům/obcím: Božice, Bzenec, Čejč,
Čejkovice, Drnholec, Horní Bojanovice, Hrádek, Hustopeče, Kurdějov, Kyjov, Lužice, Mikulčice,
Moravská Nová Ves, Mutěnice, Šardice, Šatov, Strachotín, Uherské Hradiště, Valtice, Velké Pavlovice,
Vlkoš, Vracov a Znojmo.
Statut partnerského města/obce Moravských vinařských stezek je dán podpisem Memoranda o
rozvoji Moravských vinařských stezek, případně Smlouvy o partnerství a spolupráci, jejichž návrh
naleznete na webových stránkách www.stezky.cz v sekci Partnerské obce. V případě Vašeho zájmu se
s Vámi k projednání jednotlivých bodů smlouvy rád sejdu osobně.
Níže Vám podáváme následující přehled námi realizovaných a plánovaných aktivit ve spojení
s Moravskými vinařskými stezkami:
Aktivity realizované v roce 2012




zprovoznění nového webu www.vinarske.stezky.cz (v období
1.6.-30.9.2012 navštívilo stránky 30 504 uživatelů, kteří si
prohlédli celkem 95 388 stránek)
vytvoření profilu partnerských měst a obcí na webu
www.vinarske.stezky.cz s uvedením turistických zajímavostí a

služeb v obci


pasport aktuálního stavu značení Moravských vinařských stezek



propagace (cyklo)turistických a vinařských akcí v rámci
Kalendáře akcí na vinařských stezkách



spolupráce při přípravě společné cyklomapy Jižní Morava –
Weinviertel, vydané Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava




aktualizace informací o sklepních uličkách na webových stránkách www.vinarske.stezky.cz
pořádání seriálu KRAJEM VÍNA 2012, tj. 4 cykloturistických akcí ve 4 vinařských podoblastech
na vinařských stezkách:
– Květen 2012 – Májové putování Modrými horami a okolím (Velkopavlovicko)
– Červen 2012 – Po vinařských stezkách s Českým rozhlasem Brno (Mikulovsko)
– Červenec 2012 – Letní putování po vinařských stezkách (Kyjovsko)
– Září 2012 – Tour de burčák (Znojemsko)



Spolupráce při pořádání a propagaci akcí – Na kole vinohrady (Uherskohradišťsko), Krajem
kvetoucí révy (Velké Němčice a okolí), Otevírání Lichtenštejnských stezek (Břeclav a Lednickovaltický areál) atd.



udělení grantů v celkové hodnotě 201.160,- Kč obcím a občanským sdružením za účelem
rozvoje lokálních projektů na Moravských vinařských stezkách



propagace v médiích (75 zmínek – Česká televize, MF Dnes, Právo, Metro, Novinky.cz atd.) a
na veletrzích cestovnho ruchu (Regiontour Brno, Holidayworld Praha, For Bikes Praha atd.)



rozvoj kvality služeb pro cykloturisty na vinařských stezkách prostřednictvím rozšiřování
národní certifikace ubytovacích a stravovacích zařízení a turistických cílů Cyklisté vítáni
(aktuálně 175 zařízení na vinařských stezkách)
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Aktivity plánované pro rok 2013


propagační kampaň ve spolupráci s Czech Tourism



vydání průvodce po Moravských vinařských stezkách



kontrola a opravy značení a informačních panelů ve
spolupráci s jednotlivými obcemi



setkání se starosty obcí v rámci pracovního semináře
ve věci dalšího rozvoje vinařských stezek



udělování grantů obcím a občanským sdružením pro
rozvoje lokálních projektů



propagace (cyklo)turistických a vinařských akcí
v Kalendáři akcí na vinařských stezkách 2013



aktualizace informací na webových stránkách www.vinarske.stezky.cz



pořádání seriálu KRAJEM VÍNA 2013, tj. 4 cykloturistických akcí ve 4 vinařských podoblastech:
Májové putování Modrými horami a okolím (18.5., Velkopavlovicko), Po vinařských stezkách
s Českým rozhlasem Brno (8.6., Strážnicko), Letní putování po vinařských stezkách (3.8.,
Valticko), Tour de burčák (21.9., Znojemsko)



Spolupráce při pořádání a propagaci akcí – Na kole vinohrady (Uherskohradišťsko), Krajem
kvetoucí révy (Velké Němčice a okolí), Otevírání Lichtenštejnských stezek (Břeclav a LVA) atd.

Nabídka pro partnerská města/obce pro rok 2013








zdarma certifikaci Cyklisté vítáni jednoho obecního zařízení ubytování, stravování, kempu nebo turistického cíle (informační
centrum, památka, muzeum, sportoviště atd.)
zdarma texty, mapky, fotky a loga vinařských stezek pro Váš web,
letáky, brožury, informační panely nebo propagační videa atd.
vzájemnou výměnu odkazů (umístění znaku obce x loga
vinařských stezek) na webové stránky
obnovu původních informačních panelů za nový typ (viz. obrázek
vedle), který obsahuje informace o obci, zkrášluje prostranství
v obci a poskytuje turistům místo k posezení
profesionální zpracování žádostí o dotace, dotační management,
zpracování studií a projektů v oblasti turistiky (vinařské, cyklo atd.)

Těším se na naši spolupráci v letošním roce.
V Brně 1. ledna 2013

Luboš Kala
manažer Moravských vinařských stezek, Nadace Partnerství
tel.: 777 184 172, e-mail: lubos.kala@nap.cz
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