Pozývame Vás na
Cezhraničný workshop
Využívanie kultúrneho dedičstva v cestovnom ruchu
s dôrazom na turistiku a cykloturistiku
11.5. – 12.5.2018 – Martin
Program aktivity – projektu s názvom „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“,
kód ITMS2014+: 304031C555
Piatok 11.5.2018
12:00 hod. - spoločný obed vo Welness Penzióne Ferrata - v Martine
13:00 hod. – 17:00 hod. - workshop
Branislav Zacharides (RA ŽSK) – otvorenie podujatia
Peter Mráz (ŽSK) – Príprava výstavby kostrovej siete cyklotrás Žilinského kraja
Anna Mikošková (MAS Rožnovsko) - Cyklostezka Bečva a její využití
Eva Klimová (ŽSK) – Cyklotrasa spájajúca dva považské hrady
Ján Pavlík – budovanie cyklotrás na hornom Liptove
Ivana Bobrovská (Mesto Martin) – Rozmer kultúrneho dedičstva pri podpore rozvoja cykloturistiky v meste
Martin
Dušan Kubička (TBS JUS) – Budovanie tematických cyklotrás v regióne Turiec
Jiří Krist, Petr Chroust (MAS Opavsko) – Mobilní turistický průvodce
19:00 hod. - večera

Sobota 12.5.2018
7:00 – 8:30 hod. – raňajky
9:00 – 14:00 hod. – tematická cyklotúra „Po stopách Čechov v Turci“, obed

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR
v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

Tematická cyklotúra
Po stopách Čechov v Turci
Že to bolo práve v Martine, kde Slováci pred 100 rokmi verejne deklarovali svoju vôľu vytvoriť spolu s Čechmi
spoločný štát, asi viete. Ale vedeli ste, že letným sídlom T. G. Masaryka aj s rodinou bola malá obec Bystrička
pri Martine? A že najmä Masarykova dcéra Alica sa zaslúžila o to, že ústredie Československého červeného
kríža sídlilo v Martine? A nielen to. Vďaka nej tu bola vybudovaná župná stredná škola pre sociálnozdravotnú starostlivosť, nazývaná tiež Štefánikov ústav. Množstvo významných budov v meste projektovali
českí architekti, pôsobili tu českí umelci i vedci. Prvý hmotný prejav vzájomnosti Čechov a Slovákov sa tiež
nachádza v Martine. K mnohým z týchto prvkov a aj mnohým iným povedú kolesá našich bicyklov na
cyklotúre, na ktorú Vás všetkých pozývame.
Zraz na Stráňach, na konečnej zástavke autobusov 40 a 41 o 9:00 hod.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR
v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

