
Zápis ze Setkání členů a partnerů DMO Moravský kras a okolí 

22. listopadu 2022, Zámek Blansko 

 

Mimořádná členská schůzce 9.00 – 10.00 
Přítomní: Ivo Stejskal (Město Blansko), Petra Krylová (manažerka DMO), Miloslava Luňáčková (Město 
Boskovice), Karel Kamba (Agrocentrum Ohrada), Tereza Tesařová (Dům přírody Moravského krasu), Ivo Dobiášek 
(Olberg tour), František Dvořák (S.M.K), Roman Šebela (obec Rudice), Roman Malach (Muzeum regionu 
Boskovicka), Pavlína Komínková (Muzeum Blanenska), Zdeněk Toul (Svazek obcí Malá Haná), Petra Švancarová 
(Městys Černá Hora) – k přítomným členům přizváni Jana Vintrová (TIC Blansko), Lea Štulpová (TIC Boskovice) a 
Anna Kaderková (Město Velké Opatovice) 

1. Představení účastníků Mimořádné členské schůze a zvolení předsedy (Ivo Stejskal), zapisovatelky 
(Petra Krylová) a ověřovatele zápisu (Karel Kamba). Mimořádná členská schůze je schopna přijímat 
rozhodnutí (přítomno 11 členů ze 17). 

2. Hlasování o přijetí nových členů – Město Velké Opatovice (PRO 11 členů, PROTI 0 členů, ZDRŽEL SE 
HLASOVÁNÍ 0 členů) a Městské kulturní středisko Letovice (PRO 11 členů, PROTI 0 členů, ZDRŽEL SE 
HLASOVÁNÍ 0 členů). Výsledek – přijati 2 noví členové DMO Moravský kras a okolí. 

3. Prezentace ředitele DMO Ivo Stejskala k finančnímu hospodaření v roce 2022. Seznámení členů 
s příjmy a výdaji DMO, včetně výhledu hospodaření na rok 2023.  

  



Setkání se členy a partnery 10.00 – 12.00 
Přítomní: výše uvedení členové a hosté, Pamela Fleková (Správa jeskyní MK), Marie Horáková (Chalupa u 
Šrámků), Jaroslav Zeman (Hotel Stará škola), Petra Synková (Penzion Rech), Václav Rech (Penzion Wendy 
Jedovnice), Věra Šustáčková (Do světa s dětmi), Blanka Veselá (MKS Letovice), Tomáš Pléha (MKS Letovice), 
Dagmar Hamalová (Město Boskovice), Pavla Komárková (Město Blansko) 

1. Představení účastníků Setkání členů a partnerů DMO Moravský kras a okolí. 

2. Prezentace ředitele DMO Ivo Stejskala – představení činnosti DMO za období 1/22 až 6/22. Založení 
DMO, nabytí právní moci, složení a schůzky Pracovní skupiny, vypsání výběrového řízení na post 
manažera. 

3. Prezentace manažerky DMO Petry Krylové za období 7/22 až doposud. Informace o získání 
certifikace ze strany Czechtourismu a následné podání žádosti na Jihomoravský kraj o dotaci 
individuální (za uplynulé období) a pro činnost certifikované DMO (na období 7/22 - 6/23). Obeznámení 
účastníků s komunikačními kanály DMO, plánované změny v poplatcích za partnerství v roce 2023, 
prezentace PR činnosti a on-line propagace (web, facebook, instagram). Představení vizuálu nového 
propagačního letáku turistické oblasti Moravský kras a okolí a možnosti pracovat s hromadnými daty 
poskytovanými DMO ze strany Českého statistického úřadu.  

4. Návrh klíčových projektů DMO pro následující rok. 

Karta pro Moravský kras a okolí – přijat návrh vytvoření „karty“ (pravděpodobně spíše forma letáku 
s odtrhovací částí) pro ubytované hosty v partnerských ubytovacích zařízeních. Turisté prostřednictvím 
této karty budou oprávněni čerpat benefity u zapojených subjektů (poskytovatelé turistických služeb). 
Kartu vydá a distribuuje DMO, zapojení členové a partneři si zvolí poskytovaný benefit samostatně. 
Předpokládá se vytvoření webové prezentace se seznamem ubytovatelů a benefitů. 

„Prostírání“ (A3 list s omalovánkou) pro děti – přijat návrh vytvoření grafického „dětského“ zpracování 
mapy turistické oblasti Moravský kras a okolí, kterou si děti budou moci vybarvit. Možnost prodeje 
reklamy na babyfriendly restaurace/instituce na zadní straně. DMO zpracuje návrh a tisk, zapojení 
členové a partneři si budou moci tuto omalovánku zakoupit.  

Vzdělávání pracovníků TIC a recepcí – návrh DMO zorganizovat poznávací cestu po méně známých 
turistických cílech v destinaci pro klíčové osoby v cestovních ruchu. Možnost přizvat novináře. Cena a 
termín stanoveny na základě zájmů členů a partnerů. 

5. Diskuze mezi členy a partnery. Jako nejpalčivější problém rovnoměrné distribuce turistické 
návštěvnosti v celé destinaci byla označena nevyhovující doprava. Vznesena žádost směrem k DMO o 
komunikaci s odpovědnými institucemi pro zlepšení stávající situace. Rovněž vyslovena žádost o 
včlenění dopravy do Karty pro MK a okolí.   

6. Poděkování všem účastníkům Setkání a následná volná diskuze a výměna dobré praxe.  

Vypracovala: Petra Krylová, manažerka DMO 

Schválil: Ivo Stejskal, ředitel DMO 


