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Pracovní skupina informačních center Krkonoš
Zápis z jednání dne 20. září 2016 v 10:00 hodin ve Špindlerově Mlýně.
Přítomni: K. Hančová, M. Chaloupská, E. Šulcová, D. Palátková, Klára Paulíčková (Skiareál
Špindlerův Mlýn), J. Chmatilová, A. Jahodová, K. Svatá, Z. Pošustová, E. Mixová,
K. Boková, D. Hančová, J. Hrušková, S. Sosnová, D. Moníková, S. Dlouhá, M. Čeřovská
Omluveni: H. Nýdrlová, L. Brožová, A. Tondrová, I. Fiedlerová, T. Lédlová, L. Skrbková,
G. Havel
1. Nejprve si zástupci infocenter vyslechli připravované novinky od zástupce Skiareálu
Špindlerův Mlýn – investice do modernizace zasněžování pro dřívější zahájení sezony při
nepříznivém počasí. Nové lanovky se prozatím stavět nebudou a současné ani jinak propojovat.
Atrakce - Ledárium bude i tento rok u horní stanice lanovky Pláně, cca v pol. prosince, více
interaktivní pro děti i dospělé. Rozšíření nabídky lyžařských školek – Hromovka, Horní Mísečky.
sv. Petr – Pribiňáčkův svět – dětský koutek. Zvýšení kapacit v restauraci na Pláni i na Medvědíně,
terasy Audi baru. Více o Skiareálu a připravovaných akcích na http://www.skiareal.cz/
2. Informovanost o akcích v Krkonoších zajišťuje RTIC přes vydávání měsíčních TOP akcí
v Krkonoších, Newsletteru Krkonoš a Podkrkonoší, a vkládáním na weby: www.krkonose.eu,
www.hkregion.cz, www.liberecky-kraj.cz, www.kudyznudy.cz. SMO zasílá do letních i zimních
novin Královehradeckého kraje novinky a akce z regionu. Žádáme tímto všechna infocentra
o zasílání akcí a novinek v průběhu roku s žádostí o zařazení, nebo na žádost e-mailem
zasílanou RTIC měsíčně.
3. Kalendář akcí v Krkonoších na 2017 – v nejbližší době RTIC rozešle žádost o aktualizaci dat.
4. Distribuce materiálů na zimu – po předešlé dohodě je možné si vyzvednout v RTIC ve Vrchlabí
celoroční Krkonošskou sezonu 2016-2017, zimní trhací mapy.
5. Krkonošské cyklobusy 2016 se chýlí pomalu ke konci sezony, v provozu jsou do 29. 9. 2016. Ve
svátek 28.9. si můžete užít retro jízdu historickým autobusem na trase Harrachov (7:00) –
Pomezní Boudy a zpět (16:50), s doprovodným vozidlem k přepravě kol.
6. KRNAP chystá nový projekt v Janských Lázních – Stezku korunami stromů, která se začne
budovat již na podzim 2016 a otevírat by se měla v 6/2017. Více info:
http://www.krkonose.eu/cs/aktuality/1380
7. Shrnutí letní sezony – všechna infocentra zaznamenala vyšší nárůst turistů oproti loňskému
roku.
8. Výstavy, veletrhy a setkání, kterých se zúčastní zástupci SMO Krkonoše, RTIC Krkonoše:
Olympijský park Pardubice, ITEP - Plzeň, Dožínky -Hradec, Setkání zástupců IC – Litomyšl,
Setkání koordinátorů Czech Tourism, Setkání A.T.I.C. – Mariánské Lázně. S pohádkovými
Krkonošemi a postavičkou Hančí – prezentujeme razítkovací hru a pohádkové postavy na
různých akcích v Krkonoších (Týden mobility – Jilemnice, Křížlické podletí atd.), probíhají
prezentace na základních školách a mateřských školách. Je možno si na akci objednat stan,
postavičky z pevné desky - Krakonoše a Hančí na focení a s případným doprovodným
programem týkající se razítkovací hry a pohádek.
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9. Probíhá hlasování v soutěži o Nejkrásnější radnici – hlasovat je stále možné na:
http://moravskehospodarstvi.cz/article/souteze/nejkrasnejsi-radnice-a-obecni-urad-hlasujte-prosve-favority/
10. Informace Svazku Krkonoše (SMO) – podány žádosti o dotace na projekt Krkonošská řemesla
ožívají a společný marketingový projekt s polským Zwiazkem Gmin – podpora regionu; jazykové
kurzy; provázání web. stránek ČR – PL; společné stánky na prezentování regionu na veletrzích.
Ve spolupráci ČR – PL – vydání Krkonošské sezony – 4 ročníky, propagační materiál s historií a
popisem zajímavých míst na trase Stezky česko-polského přátelství.
11. Byla dopracována Strategie rozvoje cestovního ruchu v Krkonoších 2015-2025, do které byly
zapracovány připomínky infocenter k Analytické části. Nyní se zápisem zasíláme finální verzi
celého dokumentu.
12. Propagační materiály k vyzvednutí – pro infocentra je připravená druhá polovina celoročního
vydání Krkonošské sezony k distribuci, dále zimní trhací mapy i další s tipy na výlety. Jejich
vyzvednutí si prosím předem domluvte na SMO či RTIC.
13. Informace jednotlivých infocenter k akcím a novinkám v daném městě – Vrchlabí – klášter
a muzeum bude pravděpodobně od 5/2017 do 2020 uzavřeno v rámci přestavby a inovace
expozic. Proběhne Den architektury – po Krkonošské ulici s historikem p. Loudou, byl vydán
kalendář města Vrchlabí na 2017 – Proměny v průběhu století. Chystá se revitalizace Mírového
náměstí – přesun morového sloupu na původní místo, rozšíření pěší zony. Řešení značení Labské
stezky s průjezdem Vrchlabím, dále řešení železniční stanice – přiblížení k autobusovému
nádraží. Vrchlabí – Bubákov má jako jedno z mála míst v ČR výlevku pro obytná auta.
Lánov/Dolní Dvůr – plánuje se propojení skiareálů s Černým Dolem; nově vybaveno lavičkami
6 vyhlídkových míst, zimní akce – Zpívání u stromečku, bude přesunuto k obecnímu úřadu a již
na 1. adventní neděli. Špindlerův Mlýn – nejúspěšnější a nejnavštěvovanější akcí roku jsou
Mlynářovy toulky a Festival jídel. Nejbližší akce – Drakiáda, Medové slavnosti. Rokytnice –
nová hřebenovka Stráž navazující na cestu česko-polského přátelství. Trutnov – nejbližší akce –
Už ho nesou!, Trutnovský podzim.
14. Jana Chmatilová – zástupce KHK - info ze setkání zástupců infocenter v Litomyšli – KHK
bude pořádat Seminář pro podnikatele, Výjezd za dobrou praxí na Dolní Moravu; shrnutí Mystery
shoppingu – velice dobré výsledky jak za KHK i Pardubický kraj; využívání měsíčních TOP akcí
v Krkonoších do newsletteru nebo turistických novin KHK; změna webu KHK – grafika –
zjednodušení; vydáno 7 druhů nových brožur – distribuce možná přes RTIC Krkonoše; možnost
žádat o dotace na infocentraz KHK 5/2017. Statistiku návštěvnosti v IC doplnit do tabulky
zaslané p. Hlaváčem. El. evidence tržeb – města, obce a příspěvkové organizace nemusí, pokud
jejich komerční činnost není větší než drobná.

Další setkání se uskuteční ve Vrchlabí na zámku na konci října,
pokud nebude navrženo jiné místo k výjezdnímu setkání.
Zapsala: Karla Svatá, Klára Hančová

