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Tiskové zprávy a fotodokumentace k projektu 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000518   

„Odhalte naše tajemství / Odkryj nasze tajemnice“ 

Veletrh - Chorzow 

Dne 2. 6. 2018 se zástupci z místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. vypravili do města 

Chorzów, Park Slaski na polský veletrh Targów 2017  Na společném stánku byl prezentován 

projekt „Odhalte naše tajemství“. Návštěvníkům a zájemcům byly nabízeny propagační 

materiály v českém i polském jazyce, které byly vytvořeny v rámci realizace projektu. 

Vedoucí i partneři projektu propagovali turistické atraktivity a cíle, polská místní akční 

skupina navíc prezentovala svou činnost. 

 

 

 

Vítání letní sezóny - Turawa 

V neděli 2.7.2017 se zástupci z místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. zúčastnili vítání 

letní sezóny u středního jezera Turawa. Na této akci měla LGD Kraina Dinozaurow 

informační a propagační stan, který byl připraven k prezentování projektu spolupráce 

„Odhalte naše tajemství“ a prezentování činnosti MAS. Návštěvníci získali informace o 

turistických balíčcích vydaných v rámci projektu. Zájemcům byly představeny turistické 

atrakce obou partnerů – jak z Rýmařovského okolí, tak z okolí Ozimku. Na stánku byla 

k dispozici spousta propagačních a informačních materiálů v obou mutacích.  
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Slavnostní otevření IC 

Na cestu za našimi partnery z LGD Kraina Dinozaurow jsme se vydali na víkend 28. – 

29.7.2017. Partneři v městě Ozimek slavnostně otevírali informační centrum, které bylo 

zřízeno v rámci projektu spolupráce "Odhalte naše tajemství". Slavnostní otevření IC 

probíhalo za účasti spousty partnerů polské LGD, v kvízu jsme si mohli ověřit znalosti o 

projektu a činnosti MAS a nechybělo bohaté občerstvení. V sobotu pro nás byl připraven 

bohatý program. Společně jsme si zahráli hru pétanque, navštívili muzeum, kostel a další 

zajémavosti. Odpoledne jsme se za příjemného slunného počasí plavili lodí po Turawském 

jezeře. Na závěr jsme navštívili agroturistiku, kde jsme ochutnali spoustu klasických bylinek, 

kávu ze žaludů a salát s květinami.  
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Běžecký závod přes Jurapark 

V sobotu 2.9.2017 v Polském Krasiejowě zástupci Rýmařovské MASky prezentovali 

společný projekt "Odhalte naše tajemství" v rámci konání běžeckého závodu pro zdatné 

sportovce v Juraparku. Na této akci měla LGD Kraina Dinozaurow informační a propagační 

stan, ve kterém byl propagován projekt spolupráce, turistické cíle na polské a české straně a 

činnost LGD. Zájemcům, kteří stan navštívili, byly nabídnuty propagační karty s tipy na 

výlety, brožury v polské a české mutaci a letáčky s různými atraktivitami území. Zástupcům 

místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. byla umožněna prohlídka dinoparku, projížďka 

vláčkem tunelem času a procházka pavilonem evoluce lidstva.   
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Polská grupa na Rýmařovsku 

Ve dnech 12.-13.9.2017 se na Rýmařovsko dopravila skupinka 25 osob z LGD Kraina 

Dinozaurow, která měla příležitost v rámci projektu „Odhalte naše tajemství“ odhalit 

zajímavá místa jak z hlediska cestovního ruchu, přírody, tak historie. Společně se česká a 

polská skupinka setkali nejdříve v Dolní Moravici na Vyhlídkové věži, odkud je za krásného 

počasí vidět hřeben Jeseníků, nám se bohužel nepoštěstilo. Dále jsme navštívili Schindlerovu 

Stodolu, Muzeum Turistických známek, Kapli v Lipkách. Ředitelka městského muzea nás 

přivítala v muzeu a IC a seznámila nás s jejich aktivitami. V sobotu se dopoledne uskutečnil 

výšlap na horu Praděd a na závěr jsme společně navštívili farmu ve Stránském. Manželé 

Křenkovi nám představili tradiční řemesla a proběhla i ochutnávka regionálních produktů. Za 

tyto dva dny vznikla mezi polskými a českými partnery projektu silnější vazba a byly 

prohloubeny partnerské vazby.  
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Česká skupina v Polsku 

19.-20.9.2017 českou skupinku 25 osob z místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 

hostila LGD „Kraina Dinozaurow“. Cílem pobytu bylo představení turistických zajímavostí 

českým návštěvníkům. Měli jsme možnost navštívit turistické, přírodní, historické a 

kulinářské atraktivity, které jsou zaneseny v kartách, které byly vytvořeny v rámci projektu 

„Odhalte naše tajemství“. Společně s polskými kolegy jsme navštívili Jurapark a pavilon 

evoluce lidstva v Krasiejowe. Ve městě Dobrodzien jsme v dílnách vyráběli podzimní věnce. 

V sobotu nám byly představeny další turistické atraktivity a to byla kanoistika na řece Malá 

Pánev, polesí Zawadzkie, mlýn Thiel a bohatá ochutnávka tradičních polských jídel na farmě 

Giprol. Výměna zkušeností s polskými partnery minimalizovala nejen jazykové bariéry, ale 

taky věříme, že projekt spolupráce podpoří cestovní ruch v oblastech obou partnerů.  
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