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Memorandum o rozvoji Moravských vinařských stezek
Podepsáním memoranda o rozvoji Moravských vinařských stezek se připojujeme k dlouholetému úsilí Nadace
Partnerství, obcí spojených vinařskými stezkami, regionů, vinařů, podnikatelů a institucí, které se na
jejich vzniku a podpoře doposud podíleli, především Jihomoravského kraje, Centrály cestovního ruchu
jižní Moravy, Vinařského fondu, Národního vinařského centra a Nadace České spořitelny a zasloužili se
tak o jejich dobré jméno, kterým nás reprezentují za hranicemi našeho kraje.
Moravské vinařské stezky chápeme jako
náš společný projekt zachování a prezentace tradic a kulturního dědictví, spojeného s vinařskou krajinou,
vinicemi, sklepními uličkami, životem vinařů a géniem loci vinařských obcí;
pracovní příležitosti pro místní lidi v malých rodinných firmách, vinařstvích i větších společnostech,
působících v cestovním ruchu, poskytujících ubytování, stravování, dopravu a další potřebné služby;
turistický produkt, který reprezentuje náš kraj na turistických veletrzích v evropských zemích a z mnoha
katalogů a internetových stránek zve k návštěvě jižní Moravy cyklisty a milovníky vína z celého světa;
síť cyklistických tras a stezek, vybavených tisíci směrovými značkami, stovkami informačních panelů
a desítkami odpočinkových míst, které činí z Moravských vinařských stezek jeden z nejlépe
vybudovaných cykloturistických produktů v celé České republice i sousedních regionech za hranicemi ČR;
společnou šanci pro rozvoj šetrných forem cestovního ruchu, posílení aktivní, kulturní, poznávací
i gastronomické turistiky a tím zlepšení prosperity občanů, obcí i celého Jihomoravského kraje.
Podepsáním Memoranda o rozvoji Moravských vinařských stezek rovněž deklarujeme, že chápeme význam
vzájemné spolupráce všech potenciálních partnerů a nutnost podílet se na opatřeních pro trvalé
zlepšování vybavenosti a nabídky služeb na vinařských stezkách. Vyjadřujeme tímto závazek:
přispívat v rámci svých kompetencí a územního vymezení k zachování a zlepšení všech prvků, které tvoří
informační systém a vybavenost Moravských vinařských stezek;
zahrnout zlepšování stavu stezek, jejich vybavenosti a kvality navazujících služeb do svých krátkodobých
a dlouhodobých plánů a záměrů a to v investičních i neinvestičních opatřeních;
podávat informace o vinařských stezkách a šířit jejich prezentaci v materiálech a elektronických médiích
vydávaných pro potřeby turistů a návštěvníků naši obce, regionu a kraje;
pečovat o Moravské vinařské stezky jako o „svůj vlastní projekt“ a šířit jeho dobré jméno.
Přistupujeme k Memorandu o rozvoji Moravských vinařských stezek a na důkaz připojujeme svůj podpis.
Název (instituce/organizace/obec):

…………………………………………………………………………………………………………

Adresa (ulice, č.p., obec):

…………………………………………………………………………………………………………

Oprávněný zástupce (jméno):

…………………………………………………………………………………………………………

Kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail): …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Podpis oprávněného zástupce:

………………………………………………………………………………………………………….

Děkujeme a prosíme o zaslání vyplněného Memoranda na: Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno
Kontakt: Ing. Juraj Flamik e-mail: juraj.flamik@nap.cz, tel.: 606 763 117

