V prvním kvûtnovém t˘dnu roku 2011 se âesko doãkalo tﬁetího EDENU, tﬁetí destinace, která získala titul European Destinations of Excellence. Z rekordního poãtu ‰estadvaceti regionÛ, které se snaÏily obhájit svoji kandidaturu na téma „Obnova
hmotného dûdictví“, bylo obtíÏné vybrat pût finalistÛ a mezi nimi jednoho nejlep‰ího. Nesnadná a odpovûdná práce odborné komise byla zavr‰ena a 5. kvûtna jsme mohli blahopﬁát novému drÏiteli titulu EDEN 2011 pﬁi slavnostním ceremoniálu
v Náv‰tûvnickém centru PlzeÀského Prazdroje.

EDENEM 2011
JE SLOVÁCKO
Více jak sto účastníků ceremoniálu přivítal moderátor
Václav Žmolík a po krátkém úvodu předal slovo generálnímu řediteli CzechTourism Rostislavu Vondruškovi a
poté ředitelce Odboru cestovního ruchu MMR ČR Jitce
Fatkové. Oba, kromě pochvalných slov na adresu všech,
kdo se do soutěže EDEN aktivně zapojili, poslali našim
regionům významný vzkaz – i kdyby se Evropská komise v důsledku všech krizových jevů rozhodla další ročníky klání o titul EDEN zastavit, MMR ČR a CzechTourism
v této tradici budou pokračovat. Třetí ročník potvrdil smysluplnost soutěže a skutečnost, že v Česku je stále co objevovat.
Protože EDEN může mít jen pět finalistů a jednoho vítěze, bylo rozhodnuto, že letos se budou udělovat i zvláštní ceny. Ty sice nejsou
honorovány tak jako EDEN, ale i společenské ocenění má nezanedbatelný význam. To nám nakonec potvrdili všichni, kdo si pro cenu
na pódium přišli. Cenu za unikátní projekt získala Dolní oblast Vítkovice a přebíral ji výkonný ředitel Ing. Petr Koudela, Cenu za profesionalitu pro Plzeňsko si odnesl náměstek primátora města Plzně Martin Zrzavecký, Cena za mimořádné partnerství v regionu
a udržitelnost byla udělena Regionu Poodří – Moravské Kravařsko a převzal ji starosta obce Vražné Ing. Vladimír Nippert. Broumovsko
získalo Cenu za kulturní identitu, kterou převzala Markéta Hanušová z Agentury pro rozvoj Broumovska, paní Hana Marková z TIC
Jáchymov si přišla pro Cenu za regeneraci technického dědictví a svého ocenění se dočkalo také Litoměřicko – Cenu za vynikající
práci destinačního managementu převzal ředitel Centra cestovního ruchu Litoměřice Kamil Soukup.
A pak už jsme potleskem blahopřáli pětici finalistů:
Mikroregionu Kahan – Rosicko – Oslavansko, Orlickým
horám a Podorlicku, Turistické oblasti Králický Sněžník, Žatecku a mezi nimi novému držiteli ceny EDEN
2011 – Slovácku. Cenu za vítěze převzali Ing. Stanislav
Gregůrek, člen správní rady sdružení Regionu Slovácko se
sídlem v Uherském Hradišti, tajemník sdružení Mgr. Josef
Hapák a manažer DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova
kanálu a vodní cesty na řece Moravě Ing. Jiří Durďák.
Připojujeme se k dlouhé řadě gratulantů a přejeme destinaci Slovácko další úspěšnou turistickou sezonu a vás
všechny zveme do tohoto kraje krásných krojů, veselé
muziky, výborného vína, dobrých jídel a pohostinných lidí.
Soutěži European Destinations of Excellence pak úspěšný vstup do dalšího ročníku a
všem, kdo se rozhodnou do ní
aktivně zapojit, hodně zdaru.
Zástupci regionu Slovácko – vítěze v soutěži EDEN 2011 – zprava: tajemník sdružení Regionu
Držitel titulu je sice jen jeden,
Slovácko se sídlem v Uherském Hradišti Josef Hapák, člen správní rady sdružení Stanislav
ale zvítězili všichni, kdo se zúGregůrek, paní Marta Ondrová, ředitel Baťova kanálu o.p.s. Vojtěch Bártek a manažer DSO
častnili.
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Jiří Durďák.
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