


Průběžná zpráva o realizaci projektu
pro projektové partnery  |  Etapa 5
HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu

Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického dědictví 
křesťanství na území České republiky ukončil k 31.10. pátou etapu realizace. 
V rámci etapy byly realizovány následující činnosti a výstupy:

✓ první část propagační a komunikační kampaně

✓ vydání knižní publikace Magni
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Záměr PR kampaně
Osobnosti, události a místa spojená s 
historií křesťanství a židovství sehrála 
mnohdy sehrála ve vývoji dějin klíčovou 
roli. Zájem o historická místa nejenom 
prohlubuje naše poznání, ale i pochopení 
současného evropského kontextu. I to je 
jeden z důvodů rozmachu takzvané 
„církevní turistiky“ zejména v západní 
Evropě bez ohledu na náboženské 
vyznání. 

Záměrem projektu s názvem Magni, 
Cesty s příběhem, který vznikl za 
podpory ministerstva pro místní rozvoj, 
Integrovaného operačního programu, 
agentury Czechtourism je nejen přiblížit 
českou historii, ale vtáhnout turisty co 
nejtěsněji po bok dějin. České dějiny jsou 
výrazně spojeny s křesťanstvím a 
židovstvím.  Většina našich obyvatel však 
možná ani netuší, kde všude se psaly 
jejich dějiny.

Záměrem kampaně je uvést značku 
Magni do povědomí u vybraných 
cílových skupin za pomoci organizace 
tematických akcí (eventů) pod značkou 
Magni, o kterých se následně mluví.  
Akce jsou doplněné o distribuci 
propagačních materiálů projektů 
(publikace, video, web) a inzerce. 

Úkolem PR je vytvořit celkový obraz 
o značce Magni a jejím obsahu u 
následujících cílových skupin:

‣ Církve
‣ Školy
‣ Města
‣ Turističtí průvodci
‣ Zahraniční návštěvníci 

Svým pojetím a způsobem oslovení a 
zainteresování cílových skupin si 
kampaň dále klade za cíl dát základ pro 
dlouhodobý rozvoj značky. Kampaň 
kombinuje aktivní i pasivní formu 
komunikace se záměrem motivovat 
cílové skupiny na její realizace a 

především motivovat k turistickým 
cestám a výletům do prezentovaných 
regionů a míst. 

Vzhledem k výstupům projektu (video, 
audio, web) byl marketing Magni pojat u 
oslovení vybraných skupin, zejména 
škol, interaktivně s využitím moderních 
technologií.  

Realizovány byly následující 
ucelené PR aktivity:

‣ Naše města, naše památky!
Propagační cesty do vybraných měst 
v krajích s cílem prezentace projektu 
a značky Magni, zároveň byl 
navštívenému městu udělen certifikát 
Magni.

‣ Vědomostní soutěž Magni
Prezentace Magni školám, učitelům a 
studentům, s cílem uvést značku do 
povědomí prostřednictvím interaktivní 
vědomostní soutěže s využitím 
animací realizovaných v rámci 
projektu.

‣ Tisková konference Magni
Tisková konference u příležitosti 
zahájení kampaně Magni, které se 
zúčastnili zástupci Czechtourism, 
Federace židovských obcí v ČR, 
Katolické církve, Kostnické jednoty a 
společnosti Mag Consulting. 

‣ Setkání se zástupci církví
Setkání k tématu církevní turistiky 
iniciované Českou biskupskou 
konferencí.

Bilaterální setkání se zástupci 
jednotlivých církví

‣ Setkání s turistickými průvodci

‣ Setkání s řediteli zahraničních 
zastoupení Czechtourism

Propagační a komunikační kampaň
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Cílová skupina: města

Propagační cesty do vybraných měst v 
krajích s cílem projednat zapojení měst 
do značky Magni. V rámci jednání byl 
zástupcům měst prezentován projekt 
Magni s možností spolupráce v 
dlouhodobém horizontu na prezentaci 
měst potenciálem pro rozvoj církevní 
turistiky v regionu. 

Při příležitosti setkání byla udělena 
zástupcům měst značka Magni.

Značka prezentuje místa s ohledem na 
kulturní a historické dědictví v regionech 
a městech spojených s významnými 
událostmi a osobnostmi duchovních 
dějin. 

V rámci návštěvy měst byl zajištěn 
doprovodný program pro veřejnost 
spojený s kulturním vystoupením 
místních pěveckých sborů a promítáním 
propagačních animací Magni. 

Akci byla udělena záštita primátorů a 
starostů měst Liberec, Brno, Hradec 
Králové, Opava, Litoměřice.

Do dnešního dne proběhly akce v těchto 
městech:

‣ 5.10. Magni v Liberci
‣ 19.10. Jihlava
‣ 20.10. Plzeň
‣ 26.10. Karlovy Vary

Více informací >>>
 http://magni.cz/blog/magni.html 

Propagační a komunikační kampaň
Naše města, naše památky!
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Foto Magni: Jakub Frey

http://magni.cz/blog/magni.html
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Cílová skupina: školy

Cíl
‣ Uvést do povědomí značku 

Magni u zástupců a studentů 
základních a středních škol na 
území vybraných měst 
spojených se značkou MAGNI 
pro účast ve znalostní soutěži.

‣ Atraktivní formou vzbudit zájem 
studentů o historii a památkách 
jednotlivých regionů v ČR jako 
základního motivu pro 
návštěvy památek a míst.

Obsah soutěže

Soutěž probíhala v měsíci říjnu 
formou interaktivního znalostního 
kvízu umístěného na 
internetových stránkách 
http://soutez.magni.cz.  

Soutěžící mohli získat až 100 
bodů a prokázat tím znalost a 
povědomí o českých dějinách. O 
ceny se hrálo ve dvou kategoriích 
– základní školy a střední školy. 

V rámci soutěže byly použity 
(distrubuovány) animace 
vytvořených v rámci projektu s 
tématy historických osobností Jan 
Amos Komenský, Jan Blažej 
Santini, Jan žižka, biskup Gorazd 
II., rabi Löw a Golem. 

Záštity a odborná garance
Záštitu nad soutěží převzal ministr 
kultury pan Jiří Besser. Odborným 
garantem obsahu kvízu byl 
Národní ústav pro vzdělávání a 
Asociace učitelů dějepisu. 

Kampaň
V rámci kampaně soutěže Magni 
byla využita inzerce ve vybraných 
periodikách (MF Dnes, Učitelské 
noviny, Deník), kontaktní kampaň 
na Facebook a cílené oslovení 
škol prostřednictví mailingu a 
následného telefonátu.

Výsledek
Soutěže se zúčastnilo přes 900 
studentů ze základních a 
středních škol po celé ČR.

Slavnostní vyhodnocení proběhlo 
v prostorách Zrcadlové kaple v 
pražském Klementinu.

Nejlepším 20-ti studentům byly 
uděleny věcné ceny. Všem 
studentům, kteří získali bodové 
hodnocení od 75 do 100 bodů 
byly věnovány knižní publikace 
Magni | Turistický průvodce po 
sakrálních památkách ČR. 
Zúčastněným školám byly 
věnovány DVD s dokumentárními 
filmy Magni.

Více informací >>> 
http://magni.cz/blog/magni/
vyhodnoceni-souteze-magni.html
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Vědomostní soutěž

Maskot soutěže Magni
postava z animovaného klipu Magni Rabi 
Löw a Golem

http://soutez.magni.cz
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Tisková konference
Dne 6.10. se v prostorách tiskového 
centra magistrátu hl. m. Prahy 
uskutečnila tisková konference na téma 
“Česká republika signalizuje 
dostatečnou připravenost pro rozvoj tzv. 
církevní turistiky.” Mezi hosty 
konference byli kromě zástupce 
Helptour Marka Touška i Jakub 
Hlaváček (Czechtourism), Jaromír 
Beránek (Mag Consulting), Monika 
Vývodová (Česká biskupská 
konference), Jiří Daníček (Federace 
židovských obcí v ČR), Bohumil Kejř 
(Kostnická jednota). 

Publikované reference:

Christnet.cz
http://www.christnet.cz/magazin/
zprava.asp?zprava=22350

Marketing & Media
http://mam.ihned.cz/c1-53121490-
kampan-magni-cesty-s-pribehem 

Česká media
http://www.ceskamedia.cz/
article.html?id=405908 

Prague express
http://www.prague-express.cz/cz/
13424-czech-calling-all-and-pilgrims-
and-gay.html 

Setkání se zástupci průvodců
Dne 28.7.2011 se uskutečnilo setkání s 
vybranými turistickými průvodci, kteří 
projevili zájem o projekt "církevní 
turistiky" a možnost využívání značky 
Magni | Cesty s příběhem

Více informací >>> 
http://magni.cz/blog/magni/setkani-s-
pruvodci.html 

Setkání se zástupci církví 
Česká biskupská konference iniciovala 
setkání subjektů cestovního ruchu, 
kterých se dotýká téma církevní turistiky. 
Společné setkání se uskutečnilo 20.7. v 
prostorách Arcibiskupského paláce v 
Praze.

Více informací >>>
http://magni.cz/blog/magni/ceska-
biskupska-konference-iniciovala-
setkani-k-cirkevni-turistice.html 

Se zástupci jednotlivých církví byly dále 
vedeny bilaterální jednání, na kterých 
byl prezentován projekt Magni a 
konkrétní možnosti spolupráce. 
Jednotlivé církve záměr projektu 
jednoznačně uvítali a přislíbili zájem 
podílet se na jeho rozvoji v dalším 
období. S představitekli církví byly 
vytvořeny krátké videorozhovory:

Joel Ruml
http://magni.cz/blog/osobnosti/
videorozhovor-s-joelem-rumlem.html 

Dominik Duka
http://magni.cz/blog/osobnosti/
videorozhovor-s-dominikem-
dukou.html 

Vladyka Kryštof
http://magni.cz/blog/osobnosti/
videorozhovor-s-metropolitou-
pravoslavni-cirkve.html 

Tomáš Butta
http://magni.cz/blog/osobnosti/
videorozhovor-s-patriarchou-cirkve-
ceskoslovenske-hustitske.html 

Tomáš Kraus
http://magni.cz/blog/osobnosti/
videorozhovor-s-tajemnikem-
federace-zidovskych-obci-v-cr.html

Z rozhovoru byl připraven ucelený 
videospot s pozváním církví k 
návštěvě České republiky >>> 
http://magni.cz/blog/osobnosti/pozvani-
predstavitelu-cirkvi-k-navsteve-cr.html 
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Další akce s cílovými skupinami
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Setkání se zahraničními 
zástupci
Dne 4.10. se v Praze uskutečnilo 
pracovní setkání s řediteli vybraných 
zahraničních zástupení Czechtourism. 
Vzhledem k povaze projektu Magni bylo 
cílem projednání možné konkrétní 
spolupráce v oblasti publicity projektu 
na zahraničních trzích Německa, 
Rakouska, Slovenska, Polska, Itálie, 
jižní Ameriky a USA. 
Ředitelé zastoupeních ve výše 
uvedených zemí byli seznámeni s 
projektem a jeho průběhem a to 
zejména s ohledem na přípravu 
jazykových mutací výstupů projektu ve 
formě videospotů, webových stránek, 
propagačních tiskovin (v době setkání 
byly k dispozici pouze videospoty). 
Zástupci iniciativu projektu Magni uvítali 
s tím, že každý z nich navrhl během 
vzájemného rozhovoru možnosti 
propagace dle zvyklostí daného trhu a 
způsobu práce zastoupení na něm. 
Ukázalo se, že multimediálnost Magni 
(výstupy ve formě videí, animací, audio 
průvodce, multijazyčných webových 
stránek, propagačních tiskovin) je v 
tomto ohledu vítána neboť se tato 
různorodost dá vhodně uplatnit při 
oslovení různých cílových skupin v 
zahraničí. Zástupce pro jižní Ameriku 
například uvedl důraz na komunikaci 
prostřednictvím Facebook a Twitter s 
tím, že prostřednictvím sdílení 
konkrétních obsahových částí (např. 
jednotlivá videa) lze dosáhnout 
vysokého zacílení. 

Příprava na veletrh 
REGIONTOUR v Brně
Ve spolupráci s Czechtourism bude 
Magni přítomné na veletrhu 
REGIONTOUR v Brně v lednu 2012.

Účast na veletrhu je významnou 
součástí komunikační kampaně, která 
dává příležitost pro setkání se zástupci 
krajů, regionů, měst a zároveň 
prezentovat výstupy projektu cestovním 
kancelářím a dalších subjektům v 
cestovním ruchu. 
Ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem bude 
připravena speciální edice turistických 
tras v regionech “Trasy po zámeckých 
kaplích,” které propojí památky Magni s 
památkami ve správě Národního 
památkového ústavu ve formě 
uceleného produktu cestovního ruchu. 
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spolupráce s Czechtourism



Plánované aktivity šesté etapy
souhrn
V rámci šesté etapy od 1.11.2011 do 31.12. 2012 
jsou plánovány následující aktivity:

‣ Dokončení akce Naše města, naše památky!

‣ Účast na veletrhu REGIONTOUR v Brně
Cíl účasti na veletrhu je prezentovat cestovní 
produkt Magni.

‣ Oslovení církví formou adresné komunikace 
na konkrétní sbory a diecéze v městech Magni 
Cílem oslovení je prezentovat výstupy Magni jako 
příležitosti  pro poznávací cesty a výlety členů 
křesťanských sborů a diecézí.

‣ O s l o v e n í o r g a n i z á t o rů k u l t u r n í c h a 
duchovních akcí ve městech a památkách
Oslovení navazuje na průběžně aktualizovaný 
kalendář akcí na portále Magni. Existuje tak 
historie publikovaných článků a tedy reference ze 
strany Magni pro konkrétní námět na spolupráci 
při aktualizaci kalendáře. 

‣ Propagace webového portálu a dalších 
výstupů projektu
Zvýšit povědomí o Magni prostřednictvím 
konkrétních výstupů Magni  na relevantních 
místech (webové stránky - linkbuilding, media, 
konkrétní památky)

Primárním cílem je zvyšovat počet registrovaných 
uživatelů webu Magni  jako skupinu pro další 
komunikaci (zasílání pravidelných newsletterů 
s akcemi).

‣ Prezentace Magni v zahraničí
1.12.2011 - Setkání kulturních radů velvyslanectví 
a zahraničních zastoupení v ČR. 

V  návaznosti na osobní setkání se zástupci 
Czechtourism v  Rakousku, na Slovensku, 
v  Německu, Polsku, Itálii, jižní Ameriky a USA 
budou realizována konkrétní forma spolupráce a 
distribuce výstupů projektu.
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HELPTOUR - AGENTURA PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
Budějovická 73
140 00 Praha 4

T.     261 262 226
F.     261 262 268
M.   724 091 762
W.  www.regio.cz/helptour

http://www.bohemianmultimedia.cy
http://www.bohemianmultimedia.cy

