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Zpráva ze zahraniční exkurze 
 
Za inspirací do Walesu 
 

V polovině října jsme se vydali na pro zkušenosti do Walesu. Devět zástupců informačních center, 

neziskových organizací a místních akčních skupin se zúčastnilo připravených exkurzí po zajímavých 

projektech využití místního dědictví pro cestovní ruch a konference zaměřené na inovativní projekty na 

podporu turismu. Vedle partnerů z Walesu jsme se zde opětovně potkali se zástupci MAS z Finska, 

Skotska a nově také z Francie. 

Naše letadlo se z letiště Václava Havla Praha odlepilo přesně v 22.00, aby za necelé 2 hodiny přistálo 

v Bristolu. Přílet nám zpestřilo dohledávání fotoaparátu jednoho z kolegů, který ho zapomněl v letadle. 

Ale i tak jsme už za půl hodiny po přistání seděli v příjemně vytopeném mikrobusu, který nás převezl do 

Saudersfoot, městečka na západním pobřeží Permbrokeshire. I přes hodinový posun zpět jsme se do 

postele dostali až po půl třetí ráno. 

Pondělní program začal přímo v hotelu Marlenwood, kde jsme byli ubytovaní. Nejprve jsme se 

seznámili s historií městečka, jeho úpadkem po útlumu těžby uhlí i renesanci jakožto přímořského 

letoviska.  Dozvěděli jsme se o místních kulinářských soutěžích a vánočních trzích, které lákají tisíce 

návštěvníků i o železných mužích, kteří se zde v rámci celosvětově známé soutěže noří do vln. 

Prvním cílem naší celodenní exkurze byla kontrolní věž v Carew, komunitou provozované museum na 

bývalém letišti z 2. světové války. Ještě dnes tu pamětníci (provozovatelé areálu) vzpomínají na statečné 

československé letce! 

Po stylovém obědě v místní restauraci jsme navštívili místo zaniklého hradu Nevern Castle, kde 

probíhá intenzivní archeologický průzkum a oživování místa se, zapojením místních komunit a škol. 

Velice zajímavou byla návštěva Castell Henllys se školicím střediskem a replikou vesnice z doby železné, 

kde probíhají výukové program pro školní děti. 

Navštívili jsme také tzv. Coach House, dnes komunitní centrum, muzeum a informační centrum 

s prodejnou a kavárnou v jednom, které vzniklo na popud komunitního plánování rozvoje obce. Tento 

zajímavý dům, který slouží i jako zázemí pro nově pořádané farmářské trhy v obci, stojí u ruin bývalého 

kláštera zrušeného králem Jindřichem VIII. 

Druhý den jsme strávili částečně v prostorách muzea v Narberth, kde jsme se v dopoledních hodinách 

účastnili konference o cestovním ruchu. Seznámili jsme se s konceptem „Sense of Place“ - turismu 
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podporovaného komunitou, dále s možnostmi tzv. digitálního turismu a sociálních médií, fenoménem 

místních ambasadorů – dobrovolných poradců, informátorů a průvodců a systémem jejich proškolování,  

s marketingem turismu v pobřežním národním parku v Pembrokeshire, s historií muzea v Narberth a 

v neposlední řadě také s aktuálními projekty dalších přítomných partnerů. 

V Narberth jsme navštívili také sídlo PLANED, budovu bývalé školy, kde dnes pracuje asi 15 

zaměstnanců této místní akční skupiny. Odpoledne jsme se vypravili na další bývalé válečné letiště 

v Templeton, o které se stará a které provozuje místní skupina pro rozvoj místního dědictví. Den jsme 

společně zakončili v rybí restauraci v Saundersfoot, kde jsme si pochutnali na bohaté nabídce 

z každodenně dodávaných čerstvě ulovených ryb. 

Poslední den našeho pobytu jsme v Permbroke jsme navštívili zdejší zříceninu snad největšího 

welšského středověkého hradu s rozsáhlou expozicí historie a výstavou současných výrobků místních 

řemeslníků. 

Část odpoledne jsme strávili pobřežním národním parku, kde na blízkých ostrovech v létě hnízdí 

papuchalkové a alky, prošli si kus naučné pobřežní stezky a obdivovali mořské racky, jak zvládají poryvy 

větru. Moře je zde chladné, ale i tak využívané k četným radovánkám od surfování a plachtění, až po 

jízdu na koni po plážích a procházky. Netypicky krásné počasí nás provázelo až do St. Davids, městečka 

známého překrásnou katedrálou a opatstvím. Zde jsme se setkali s jedním z místních turistických 

ambasadorů. 

Ve čtvrtek po snídani nás čekal odvoz do Bristolu, kde jsme si ještě prohlédli Bristolskou katedrálu a 

Technické muzeum, proběhli přístavní částí města moderně a vkusně rekonstruovanou, ochutnali 

kuchyně snad všech kontinentů v proslulé multikulturní restauraci ZaZa Bazar a zbylé peníze utratili 

v nákupním centru města. K poznání všech tváří Bristolu byl tento den příliš krátký, protože už v půl páté 

jsme museli být na letišti. I tak jsme se domů dostali všichni až po půlnoci. 

 
zapsala: Zuzana Guthová 
20.10.2012 


