ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ
SONDERAUSGABE

Vážení přátelé,

Sehr geehrte Freunde,

vzájemné česko – saské návštěvy jsou hezkou tradicí v našem euroregionu. Nejenže nám zprostředkují turistické
zajímavosti v obou jeho částech, ale upevňují také kontakty našich odborníků v cestovním ruchu. Znalosti turistických atraktivit se na obou stranách dostávají stále více do
povědomí ale i běžných návštěvníků, kteří již nyní běžně
navštěvují zajímavá místa za bývalými hranicemi, taková
místa, která rozhodně stojí i za vaši návštěvu. Poznáváme
ale nejen turistické pozoruhodnosti, ale setkáváme se
i s lidmi, poznáváme je a vznikají další přátelství.

die gegenseitigen sächsisch-tschechischen Besuche sind
eine schöne Tradition in unserer Euroregion geworden.
Sie vermitteln nicht nur touristische Sehenswürdigkeiten
in beiden ihren Seiten, aber sie verstärken auch Kontakte
unserer Fachleute im Reiseverkehr. Kenntnisse touristischer Attraktivität auf beiden Seiten dringen aber immer
mehr auch in das Bewusstsein der normalen Besucher,
die schon jetzt ganz einfach besuchen interessante Orte
hinter der ehemaligen Grenze, solche Orte, die bestimmt
auch für Sie eine Reise wert sind. Wir erkennen nicht nur
die touristischen Sehenswürdigkeiten, aber wir treffen
auch Leute, wir kennen sie lernen und davon entstehen
neue Freundschaften.

S myšlenkou projektu Česko-saské návštěvy přišla před
časem OHK Most a jsme rádi, že můžeme, jako Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge, tento projekt podpořit v rámci
Fondu malých projektů, který euroregion spravuje. Rádi
jsme se do něho také zapojili. Na workshopech odborníků
jsme si mohli udělat představu o organizaci cestovního
ruchu v obou částech euroregionu a uvědomili si nejen
význam vzájemné prezentace turistických cílů, ale i prospěšnost koordinace jednotlivých partnerů v této oblasti.
Pro českou stranu je zajímavá zastřešující role Krušnohorského turistického svazu a pro saskou role našich destinačních agentur. Dá se říct, že tímto právě realizovaným
projektem jsme se zase dostali o kus dál ve vzájemné
propagaci turistických cílů, ale i v rozsáhlejší spolupráci.
Za 25 let trvání euroregionu se v oblasti cestovního ruchu udělalo nemálo pro vzájemnou propagaci památek,
přírodních krás, pro setkávání lidí, ale jak je vidět, přece
jenom zůstává do budoucna i nadále co zkvalitnit, prohloubit, propojit. A právě tento projekt k tomu nemalou
měrou přispěl.
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Mit der Idee des Projektes „Sächsisch-tschechischen
Besuche kam vor einiger Zeit die Wirtschaftskammer
Most und wir sind froh, dass wir als die Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří das Projekt im Rahmen des von der
Euroregion verwaltete Kleinprojektefonds unterstützen
können. Gern haben wir uns in das Projekt angeschlossen. Bei den Workshops konnten wir uns eine Vorstellung über die Organisation des Reiseverkehrs in beiden
Teilen der Euroregion machen und konnten nicht nur
die Bedeutung gegenseitiger Präsentationen der touristischen Ziele einschätzen, aber auch die Nützlichkeit
der Koordinierung einzelner Partner in diesem Bereich.
Für tschechische Seite ist die Dachorganisation, der
Touristische Verband Erzgebirge sehr interessant, und
für die sächsische Seite die Rolle unserer Destinationsagenturen. Man kann sagen, dass mit dem gerade umgesetzten Projekt gelangen wir wieder um ein Stück
weiter in gegenseitigen Präsentationen der touristischen Ziele, aber auch in einer mehr umfangreichen
Zusammenarbeit. In den 25 Jahren des Bestehens der
Euroregion wurde viel im Bereich des Reiseverkehrs
für die gegenseitige Werbung der Denkmäler, Naturschönheit, für Begegnung der Leute gemacht, aber wie
man sieht, es bleibt doch für die Zukunft auch weiterhin was zu verbessern, vertiefen, vernetzen. Und gerade
das Projekt hat dazu nicht in kleiner Maß beigetragen.

Destinační Agentura
Krušné hory 2018
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Destinationsagentur
Erzgebirge 2018
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Krušnohoří bez hranic přeshraniční akce
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Grenzenloses Erzgebirge grenzüberschreitende Aktionen
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Cyklotoulky

Radwanderung
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15 let
Podkrušnohorského
technického Muzea
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15 jahre
Untererzgebirgisches
technisches Museum
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Moldavská dráha
a Freiberská dráha

Moldauer Bahn und
Freiberger Bahn
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Turistický potenciál přeshraničních
linek Dopravy Ústeckého kraje
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Touristisches Potenzial grenzüberschreitender
Linien Verkehr der Region Ústí nad Labem (DÚK)
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Workshop Cestovní
ruch a doprava
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Workshop Tourismus
und Verkehr
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Jezero Most a jeho využití
pro cestovní ruch
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Der See Most und seine
touristische Nutzung
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Úspěšný projekt Okresní hospodářské komory Most
Erfolgreiches Projekt der Kreiswirtschaftskammer Most
Jakožto zástupce společnosti HIPO
DROM MOST a.s. jsem hrdý na to, že
si Okresní hospodářská komora Most
ve spolupráci s IHK Chemnitz vybrala
pro uspořádání Česko-saské návštěvy na
konci května právě náš areál.
Jelikož jsme společnost, která je na návštěvnících a divácích do jisté míry závislá, plně si uvědomujeme význam a řekl
bych nutnost podporovat rozvoj turistiky
v obou částech euroregionu a turistické
cíle vzájemně propojovat. V našem regionu se nachází spousta zajímavých míst,
které jsou dosud málo známy. Věřím
tedy, že právě projekt jako jsou Česko-saské návštěvy, může vést ke zlepšení
situace, především pak lepší informovanosti na obou stranách euroregionu.

Ich als Vertreter der Gesellschaft HIPO
DROM MOST bin stolz darauf, dass
die Kreiswirtschaftskammer Most in
Zusammenarbeit mit der IHK Chemnitz für die Veranstaltung des Projektes
„Tschechisch-sächsische Begegnungen“ Ende Mai gerade unser Areal ausgewählt hatte.

Und weil wir die Gesellschaft sind, die
von den Besuchern und Gästen abhängig
ist, sind wir uns der Bedeutung bewusst,
und man kann sagen, auch der Notwendigkeit, den Tourismus in beiden Teilen
der Euroregion zu entwickeln und die
gemeinsamen touristischen Ziele gemeinsam zu unterstützen.
In unserer Region befinden sich viele
interessante Orte, die bis jetzt wenig
bekannt sind.
Ich glaube also, dass gerade solche
Projekte wie das Projekt „Tschechisch-sächsische Begegnungen“ zur Verbesserung der Situation führen können,
vor allem zur besseren Information auf
beiden Seiten der Euroregion.
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Česko - saské návštěvy
Tschechisch - sächsische
Besuche

Ohlasy konference Česko-saské
návštěvy 2018. Resonanzen der
Konferenz Tschechisch-sächsische
Besuche 2018
Zástupci z vinařství se účastnili obou letos
probíhajících setkání jak na Hipodromu v
Mostě tak na hradě Augustusburg. Na obou
projektových dnech byla skvělá atmosféra.
Při prvním projektu v Mostě jsme se seznámili s projekty, které nám tu v budoucích
pár letech vyrostou a vyrostly, k jednomu
jsem se i vydali historickým autobusem a
tím bylo jezero Most, tehdy dopadlo počasí
na výbornou.
I když v Německu jsme neměli, příznivé
počasí a lehce nám mžilo i tak jsme si zážitek z prohlídky hradu a projekt jsme si
užili, dozvěděli jsme se informace k různým
projektům pořádaný v Krušných horách a
pohraničí. Seznámili jsme se s celostátním
projektem cyklotoulky, které by nám mohly
pomoci zviditelnit krásy českého Středohoří a Krušnohoří. Jedinou věc, kterou bych
projektu vytknul je ta, že je to pro odbornou
veřejnost a nebál bych se projekt udělat jak
pro širokou tak odbornou s tím, že diskuze
by se účastnila jen odborná veřejnost.

tagen war eine prächtige Atmosphäre.
Beim ersten Projekt in Most machten wir
uns mit den Projekten bekannt, die hier
in den künftigen Jahren angebaut werden
oder welche schon angebaut worden sind.
Zum einem fuhren wir mit einem historischen Bus an den See Most und das Wetter
war ideal. Auch wenn wir das ideale Wetter
in Deutschland nicht hatten, es nieselte ein
wenig, so war die Besichtigung des Schlosses ein schönes Erlebnis und uns hat das
Projekt gefallen.
Wir erhielten viele Informationen zu den
verschiedenen im Erzgebirge sowie im
Grenzgebiet durchgeführten Projekten.
Wir machten uns mit dem gesamtstaatlichen Projekt Radwanderungen bekannt.
Das Projekt könnte uns helfen, die Schönheiten des Böhmischen Mittelgebirges und
Erzgebirges zu präsentieren. Die einzige
Sache, die ich bei der Umsetzung des Projektes hervorheben würde, ist die Zielstellung nur für das Fachpublikum.

Petr Malina
Provozní manažer
JOHANN W - Zámecké vinařství Třebívlice
s.r.o.

Ich würde mich nicht scheuen, das Projekt
nicht nur fürs Fachpublikum, sondern auch
für die breite Öffentlichkeit zu machen, jedoch sollten sich an der Diskussion nur die
Fachleute beteiligen.

Vertreter aus dem Weinbau nahmen an
dem in diesem Jahr stattgefundenen Treffen im Hippodrom Most, sowie auf Schloss
Augustusburg teil. An den beiden Projekt-

Petr Malina
Betriebsmanager
JOHANN W – Schloss-Winzerei - Zámecké
vinařství Třebívlice s.r.o.

Dne 24. 5. 2018 navštívili Podkrušnohorské technické muzeum o. p. s. čeští a němečtí odborníci z oblasti cestovního ruchu.
Samotné prohlídce předcházela prezentace
Zbyňka Jakše – ředitele muzea, ve které
přítomné stručně seznámil s historií muzea. Na prohlídce, která byla přijata s kladným ohlasem, byly vysloveny četné dotazy
týkající se činnosti muzea a hornictví.
Do budoucna budeme určitě rádi za opakování akce. V dnešní době je důležité nejen
současnou, ale i budoucí generaci seznamovat s hornictví, které bylo a je nedílnou
součástí života na Mostecku.

Am 24. 05. 2018 besuchten das Technische
Untererzgebirgische Museum tschechische
und deutsche Tourismusexperten. Noch
vor der Besichtigung fand die Präsentation des Herrn Zbyněk Jakš, Leiters des
Museums statt, der die Teilnehmer über
die Geschichte des Museums kurz informierte. Bei der Besichtigung, die eine positive Resonanz fand, äußerten die Besucher
häufige Fragen zur Tätigkeit des Museums
und des Bergbaus.
In Zukunft werden wir gewiss froh sein,
solch eine Veranstaltung wiederholen zu
können. Heutzutage ist es wichtig, nicht
nur die gegenwärtige Generation, sondern auch die künftige, mit dem Bergbau
bekannt zu machen, weil der Bergbau ein
unteilbarer Bestandteil des Lebens in der
Region Most war und weiterhin ist.
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