
 
 

Přednášející: 

 
Ing. Iveta Hamarneh, PhD. 

Dr. Kai Pagenkopf 
Doc. Ing. Pavel Krpálek 
Christina Ponader, M.A. 

Doris Scharnagl-Lindinger 
 

14.-15. listopadu 2019 

 
 

 

Zřizovatel 
 

EJF gemeinnützige AG 

Sozialakademie „ Haus Silberbach“ 

Sommerhauer Straße 1-5 

95100 Selb/OT Silberbach 

Tel. +49 (0) 9287 96 82 0 

Fax: +40 (0) 9287 60 61 6 

E-Mail mail@haus-silberbach.de 

Internet www.haus-silberbach.de 

 

Společnost Evangelisches Jugend- und 

Fürsorgewerk (EJF) je sociální zřizovatel s 

rozšířenou působností a křesťanským 

charakterem. Pod svou střechou EJF 

sjednocuje zařízení a nabídku v oblasti 

pomoci lidem s postižením, dětem, 

mladistvým, rodinám, seniorům a 

uprchlíkům a vzdělávací a poradenskou 

činnost. Společnost EJF doprovází a radí 

lidem všech věkových skupin a 

náboženských vyznání, kteří potřebují 

speciální osobní a sociální pozornost. 

Společnost EJF, která byla založena v roce 

1894, je dnes společností s tradicí a 

rozsahem, který přesahuje hranice.  

 

Člen organizace Diakonisches Werk     

 

Signatář iniciativy Transparentní občanská 

společnost 

 

 
 

Dárcovský účet 
 

EJF gemeinnützige AG 

Evangelische Bank eG 

IBAN: DE12520604100203993990 

BIC: GENODEF1EK1 

 

 

 
 

Cestovní ruch pro 
všechny: inkluze a lidský 

kapitál pro rozvoj regionů 
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Přihláška 
 

Sociální akademie „Haus Silberbach“ 
 

Cestovní ruch pro všechny: inkluze a 

lidský kapitál pro rozvoj regionů 

 
 

Termín:   14. - 15. listopadu 2019  
 

Příjmení 

  
 

Jméno 

 

Zaměst-
nání 

 

Ulice 

 

PSČ, 
místo 

 

Telefon 

 

Fax 

 

E-mail 

 

 
 
Datum 
 

Podpis 
 
 
 

Přihlášku vyplňte čitelně, abychom se vyhnuli 
nejasnostem a poté ji do  31.10.2019 zašlete  
 

e-mailem  milfait.rene@ejf.de 

 

či faxem  +49(0) 9287-60 616 

 

nebo případně i poštou   

Sozialakademie „Haus  Silberbach“ 

Sommerhauer Straße 1-5 

D 95100 Selb OT Silberbach 
 
Svým podpisem souhlasím s podmínkami účasti a 
ochranou osobních údajů EJF-Akademie (aktuální 
verze na www.ejf.de) 
 
Foto: unsplash.com 
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mailto:milfait.rene@ejf.de


 
 

TeT     Cílová skupina 

Tlumočená mezinárodní konference je 

určena pro zástupce subjektů cestovního 

ruchu (ubytovací a stravovací zařízení, 

cestovní kanceláře, turistická informační 

centra), samospráv, institucí 

zodpovědných za rozvoj a podporu 

cestovnícho ruchu, pro akademickou 

sféru a další zájemce. Zváni jsou 

samozřejmě lidé s postižením. 

 

Pozadí tématu 

Cestovní ruch a cestování je pro mnohé 

samozřejmou aktivitou a málokdy si 

uvědomujeme, jak a které překážky při 

tom překonáváme. Právě tyto bariéry a 

jejich neznalost mohou být pro osoby 

s handicapem (ale nejen pro ně) 

limitující a vysoce omezující. V dnešní 

době je kladen důraz na odstraňování 

bariér a právě tímto se snažíme podpořit 

dynamicky se rozvíjející trend 

"Cestovního ruchu pro všechny". 

 

Cíl 
Cílem této konference je přispět k inkluzi 

dané cílové skupiny na obou stranách i 

vzájemnému česko-německému soužití. 

Dále motivovat poskytovatele služeb 

cestovního ruchu i celé destinace k 

postupnému zpřístupňování jednotlivých 

atraktivit či celkového terénu. 

 

 

 

 

Tematické zaměření 

 Zmapování a zhodnocení 

bariérovosti/bezbariérovosti ve 

vybraných destinacích v České 

republice a Německu prostřednictvím 

různých metod 

 Zmapování oblasti nabídky i poptávky 

a prezentace konkrétních příkladů 

z obou zemí 

 Hledání odpovědí na otázky: 

jaké možnosti využití volného času 

mají návštěvníci s handicapem? Jak 

je možné získat informace o pobytech 

vhodných pro tyto osoby? Jaké 

konkrétní specifické požadavky mají 

tyto osoby v případě jejich zapojení 

se do cestovního ruchu? Jak na tyto 

specifické požadavky reagují subjekty 

cestovního ruchu? 

 

Vědecká rada 

Doc. Ing. Pavel Krpálek 

Ing. Iveta Hamarneh, PhD. 

Doc. PaeDr. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD., 

DBA, LL.M 

Doc. PaeDr. Ing. Roman Hrmo PhD., MBA, 

ING-PAED IGIP 

Ing Katarína Krpálková Krelová, PhD. ING-

PAED IGIP 

Ing. Roman Kořán 

Dr. Ing. René Milfait, Th. D. 

 

Další členové organizačního výboru 

Ing. Lucia Krištofiaková, Ph.D., ING-PAED 

IGIP 

PaeDr. Dáša Porubčanová, PhD. 

 

Zdravice zástupců samospráv 

Bc. et Bc. Karolína Vejmělková, 

předsedkyně Komise sociálních věcí a 

zdravotnictví, členka zastupitelstva města 
Mar. Lázně;  

Dorothea Schmid, 2. starostka města 

Selb 

 

Moderace 

Ing. Roman Kořán, VŠO v Praze, 

Vysoká škola DTI Dubnica, člen Komise 

lázeňství a cestovní ruch města Mar. 

Lázně. 

 

Partner 

 VŠO v Praze, 

  o. p. s. 

 
 

 

Termín 14.- 15. listopadu 2019 

 

Místo „Haus Silberbach“ 

  Sommerhauer Str. 1-5 

  95100 Selb OT Silberbach 

Čas 

 

Začátek 1. den v 18:00 hod. večeří (od 

16:00 registrace, ubytování) 

Konec 2. den v 18:00 hod. večeří 

 

Účastnický poplatek 

 

50,- euro 
Včetně 1 přenocování a stravy 

 

Žádáme účastníky, kteří nejsou 

zaměstnanci EJF, aby účastnický 

poplatek uhradili na místě. Akceptujeme 

platby kartou.  

 

Kontakt  

Dr. René Milfait 

Telefon  +42(0) 736678634  

E-Mail  rene.milfait@seznam.cz 
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Cestovní ruch pro všechny: 

inkluze a lidský kapitál pro 

rozvoj regionů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


