Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí
Tel.: +420 499 405 744
E-mail: info@krkonose.eu
www.krkonose.eu

Tisková zpráva
Gruzínci ve Vrchlabí
Regionální turistické informační centrum Krkonoše navštívila delegace z Gruzie. Město
Vrchlabí je partnerem a realizátorem mezinárodního projektu „Podpora udržitelné turistiky
v Gruzii“ vedeného pod taktovkou české neziskové organizace Agora Central Europe. Agora
CE byla založena za účelem upevňování demokratických principů ve společnosti. Usiluje o
zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou
veřejností a dalšími subjekty.
Experti Agora CE se podílejí buď na organizaci a vedení seminářů anebo přímo konzultují jednotlivé
participační projekty. Své zkušenosti v oblasti zkvalitňování veřejné správy předávají mj. v
postsovětských zemích procházejících transformačním procesem. Od roku 2008 rozšířili svůj záběr i
na Gruzii. Projekt se zaměřuje na těžko dostupné horské oblasti Tusheti, Khevsureti a Pshavi.
Prvními aktivitami projektu byla setkání Jana Sobotky, starosty Vrchlabí a ředitelky Agory CE Ivany
Bursíkové, s představiteli municipalit Dusheti a Akhmeta. Dalším krokem byly dva semináře
českých expertů na turismus. Semináře představovaly možnosti rozvoje turismu a výroby drobných
dárkových předmětů pro malovýrobce z obou oblastí. Zúčastnění měli možnost předkládat drobné
projekty a požádat o podporu. Tříčlenná komise projekty posoudila a z každé oblasti vybrala tři,
které byly podpořeny malým grantem a jejichž předkladatelé se zúčastnili studijní cesty do ČR.
Studijní cesta v ČR, resp. v Krkonoších, ve Vrchlabí, proběhla začátkem října. K tomu Jan
Sobotka, starosta Vrchlabí, zrekapituloval. „Při rozhovorech s Gruzínci jasně zaznělo, že vidí
cestu rozvoje svého národního hospodářství hlavně v podpoře turismu. Projekt jednoznačně uvítali a
vyhodnotili jako perspektivní začátek. Gruzie je země zemědělská, se samoživiteli a množstvím
samovýrobců. Své území propojuje prašnými silnicemi s absencí železnice. Je bohatá na tradice,
místní produkty a neposkvrněnou přírodu.“
Spolupráci budeme podporovat
„O konzultaci s námi, na téma spolupráce s Gruzií, má zájem Svaz měst a obcí ČR a představitelé
Senátu ČR. Náš stát má, dle mého názoru, mylnou představu o společných, například investičních
projektech“, uvedl dále Jan Sobotka. „Nebudeme schopni v Gruzii stavět třeba školu. Výměna
zkušeností a vzájemná mezilidská setkávání i podpora získávání zkušeností jsou v této fázi to
nejdůležitější, co Gruzínci potřebují. Chceme spolupráci podporovat na úrovni státu, snažíme se, aby
hodně viděli, pochopili souvislosti, zachovali tradice a svoji originalitu, aby neudělili neuváženou
chybu. Země, vizuálně připomínající Švýcarsko, má obrovský potenciál a otevřenou budoucnost.“
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Klára Hančová, ředitelka Regionálního turistického informačního centra Krkonoše ve
Vrchlabí, která skupinku Gruzínců také doprovázela, svými postřehy doplnila: „Všichni
účastníci studijní cesty byli drobní výrobci upomínkových rukodělných předmětů. Jeden z nich
vystudovaný umělec, který bude mít na konci října výstavu v Praze ve Vodičkově ulici. Paní učitelka
a dáma vlastnící penzion s ubytováním. Zajímali se o cestovní ruch, který by měl být pro Gruzii
časem zřejmě stěžejní. V té souvislosti navštívili některá informační centra - Regionální ve Vrchlabí,
Veselý výlet v Horním Maršově a v Peci pod Sněžkou - především z hlediska spolupráce s
regionálními výrobci upomínkových předmětů a široké nabídky suvenýrů na prodej v infocentrech.
Zajímalo je zemědělství, které je v našem regionu ale „vidět“ výrazně méně než v Gruzii. Všichni
byli velmi přátelští a vděční za příležitost poprvé vycestovat z vlastní země a poznávat zahraničí“,
shrnula Klára Hančová.
Říjen 2016. Zpracovala: D. Palátková.

