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Pracovní skupina informačních center Krkonoš 
Zápis z jednání ze dne 23. května 2019, v 9:15 ve Vrchlabí  

Krkonošské muzeum, Čtyři historické domky 

 

Přítomni pracovníci infocenter: Vrchlabí, Harrachov, Janské Lázně, Rokytnice nad Jizerou, 

Špindlerův Mlýn, Trutnov, Žacléř, Malá Úpa, Hostinné, Jilemnice, Lánov, Černý Důl, KRNAP 

Hosté: SkiResort, p. Mohelník z KHK 

Omluveni: Vysoké nad Jizerou, SMO Krkonoše 

 

Úvod 

- Poděkování KRNAPu za spoluorganizování setkání 

- Seznámení s programem – prezentace novinek Skiresortu Černá hora – Pec, jednání 

infocenter, návštěva Krkonošského muzea – 4 domky, komentovaná prohlídka kostela sv. 

Vavřince, procházka městem – zrekonstruované nábřeží Marie Kubátové, Dům se 7 štíty – 

kavárna, minimuzeum 

SkiResort  

- Zina Plchová v prezentaci seznámila s novinkami na letní sezonu 2019, ke stažení zde: 

https://drive.google.com/file/d/1yMWn85QFekiAp9P4mHn22XMcJ2-

kIgr5/view?usp=sharing 

- Herní krajina Pecka se otevírá 24. května 2019 

- Dotazy k provozu lanovek, půjčoven, akcím: Zina Plchová, tel. 605 803 054, email: 

media@skiresort.cz, nebo na infolinka: 840 888 229 

Svazek měst a obcí Krkonoše, RTIC 

- Nové tiskové materiál jsou k vyzvednutí v SMO - Krkonošská sezona a Krkonošské 

cyklobusy 2019. Zahojovací cyklojízda proběhne 1.6.2019. 

- Pohádkové Krkonoše – ústřižky ze hry dodat SMO Krkonoše, za ně výměnou odměny do 

hry. NOVINKA pro letošní léto – slosování ústřižků odevzdaných v roce 2019 (označit 

ústřižek rokem 2019 při předání ceny za razítka) - hlavní cena: Pobyt v hodnotě 5tis. Kč v 

Resortu sv. Františka na Erlebachově boudě 

- Připomenutí a ukázka grafických šablon k využití na celoroční Tipy na výlety – sjednocení 

grafiky, postavičky z Pohádkových Krkonoš, stažení již vytvořených TOP 30 tipů na výlety 

v Krkonoších je možné na http://www.krkonose.eu/cs/propagacni-materialy 

- 24.-25. probíhal presstrip s 5 novináři po Krkonoších s vítáním slunce na Sněžce 

- Poděkování za spolupráci při organizaci tripu 16.5.-20.5. – Krkonoše na 4 dny s dětmi, blog 

www.objevimesvet.cz, příspěvky z putování projdou FB, Instagramem, tiskové výstupy. 

Další lokace pro tento typ tripu je Harrachov, Pec pod Sněžkou. 

- Letní příloha novin Liberecký kraj - tipy rodina s dětmi (Stezka korunami stromů, Areál 

U čápa (rozhledna, lesopark), Pumptrack Harrachov, Herní krajina Pecka, Areál Mladé 

Buky-Baldův svět, Lufťákova stezka Benecko, Pohádkové Krkonoše razítkovací 
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hra), poznávací turistika (Krkonošská pivní stezka, Kraj zapadlých vlastenců Paseky nad 

Jizerou (muzeum), Vysoké nad Jizerou - Krkonošské muzeum divadlo K, NS Živá mrtvá 

Mumlava, NS Čertova Strouha (Špindlerův Mlýn), quest Vítkovice v Krkonoších "Od 

mlýna k mlýnu aneb vítkovický quest o výhledech jest"), aktivní turistika (Krkonoše na 

kole: videa a nová brožurka + Krkonošské cyklobusy + letní provoz lanových 

drah, Krkonoše neznámé - Pojizerský Pacifik (Martinice, žst. - Martinické rybníky - Horní 

Branná, Krkonoše neznámé - inspirace Výleťák Vysoké nad Jizerou - Jablonec nad Jizerou, 

z Pasek do Rokytnice n. Jiz.; nebo Rokytnice - Dvoračky - Huťský vodopád - Rokytnice) 

- Letní příloha KHK - témata daná KHK - cyklopecky, túra pivovary Krkonoš 

- Žádáme IC o otištění článku ke Krk. sezoně v obecních zpravodajích (s info o projektu 

SFŽP např. dle TZ: http://www.krkonose.eu/cs/tzpravy 

- Žádáme o kontrolu údajů IC  (provozní doba, text o službách, nová fotografie, kontakty..) 

na webu http://www.krkonose.eu/cs/infrastruktura/turinfocentra, změny zasílejte k opravě 

na info@krkonose.eu 

- Zjišťovací formulář na setkání v září v Liberci – kdo zatím nevyplnil, ať tak prosím učiní 

zde. 

- Statistické údaje k návštěvnosti za 2018 infocentra/obce, prosíme stále o zaslání vyplněné 

tabulky viz. příloha (IC Strážné, IC Krnap, IC Žacléř, IC Kořenov, IC Svoboda nad Úpou, 

Dotek – Maršov, Turista Pec) 

- Náměty a tipy na školení jsou vítány. 

- Doporučujeme: 27. 6. 2019 školení na FB a Instagram v KCEV Krtek ve Vrchlabí, 

přihláška zde: webový formulář,  pozvánka v příloze, 5. 6. školení Prodej a propagace 

regionálních produktů v Tkalcovském muzeu, Trutnov (jen pro certifikovaná členy), 30. 

9.–2. 10. 2019 studijní cesta LBK Zámky nad Orlicí, přihlášky do 31. 5. p. Horáčková 

katerina.horackova@kraj-lbc.cz, v příloze předběžný návrh programu, tak jak by předložen 

radě Sdružení pro cestovní ruch. 
 

Královéhradecký kraj - zástupce 

- Informoval o proběhlých i nastávajících veletrzích 

- Účast na otevření cyklostezky HK–Vysoké nad Labem (část Labské stezky) 

- Cyklopecky – razítkovací hra 

- Chystá se nová brožura – Chráněná krajinná území 

- Chystá se dotisk památek KHK – k vyzvednutí budou ve Vrchlabí 
 

A.T.I.C – Hana Nýdrlová 

- Bílé íčko v zeleném poli je registrovanou značkou na A.T.I.C., používat ho mohou pouze 

členská a certifikovaná IC, kdo není členem nesmí tento symbol používat v žádném 

označení (infocentra, tiskový materiál..) Asociace chce dosáhnout toho, aby se 

zaregistrovalo co nejvíce IC, symbol „íčka“= zaručená kvalita služeb. 
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Informace od infocenter: 

Trutnov 

- Bojiště má nového nájemce, IC Trutnov připravilo souhrnný program akcí, viz příloha 

- Bitva u Trutnova se bude od tohoto roku konat jednou za pět let, příští se uskuteční v r. 2021 

- Nově vzniklý spolek Rýbrcoul chystá několik jízd pohádkového vlaku, vydává občasník 

Stopy mlhy a vznikla nová hra. 3 trasy – 1. trasa je ve Sklenařovicích. Odpovědník ke hře je 

možné získat na Dolcích, Eben kování, Penzion Family, Hotel Grant, areál Mladé Buky a 

Vrchlabí. Odpovědník stojí 150 Kč a k němu hráči získají minci. Toleruje se 1 špatná 

odpověď a odměnou jsou další mince. Zbylé dvě trasy se připravují. 

- 6. 6. schůzka IC Východní Krkonoše, změna vedení, připravovaný web 

- Koupaliště v Trutnově je letos zavřené, rekonstruuje se. Otevřený bude krytý bazén. 

- 10.–11. 9. 2019 konference Turistika – věc společná 

- Akce: 8. 6. Pivofest, 14.–15. 6. Kafe a Jazz festival, 15. 6. Cyklo-maraton, 22. 6. Draci na 

Dolcích, červen Festival Kafe a Jazz, letní kino, srpen ArtuKus 

 

Janské Lázně 

- 1. 6. zahájení lázeňské sezony 

 

Lánov 

- Dolní Dvůr a Dolní Lánov noc kostelů 

- 29. 6. výstup lánovských na Sněžku 

- Buduje se nový chodník, nově natřená budova infocentra 

- 6. 6. otevření Polytechnického a jazykově komunikačního centra při ZŠ Lánov 

- Spolupráce s MAS Krkonoše – Krakonošova stopa 

- V Dolním Dvoře proběhne setkání německých rodáků 

- Od 1. 6. otevřena nová půjčovna kol a koloběžek v Dolním Dvoře – Hotel Česká farma 

 

Černý Důl 

- Příprava na letní sezonu – úpravy naučných stezek 

- 6. 6. Výstava Podhory 2019, 14. 6. Dětské fotbalové odpoledne 

 

Špindlerův Mlýn 

- 1. 6. se otevře Bike park 

- Lanovka Medvědín v provozu – nahoře je pořád dost sněhu 

- Lanovky zdražily, Skiareál spolupracuje s většími hotely – levnější jízdné na lanovky 

 

Žacléř 

- Muzejní noc 

- Výstava Vodní mlýny 

- 14.–15. 6. Bornfloss rock 
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- Rekonstrukce náměstí – přes léto objížďky 

 

Malá Úpa 

- 22. 6. Maloúpský jarmark – symbolické předání kostela pod obec 

- Boj s odpadky – vymýšlí desatero, aby si lidé odpadky odváželi s sebou 

 

Jilemnice 

- Dokončují přehled akcí na léto, plakáty budou na příštím setkání 

- 1. 6. Krkonošské pivní slavnosti, 17.–20. 7. Krakonošovy letní podvečery 

- Do konce června je uzavřeno autobusové nádraží, náhradní zastávky na Krkonošské ul. 

 

Hostinné 

- Příprava na Porciunkuli – hlavní vystoupení so: Anna K., ne: Krucipüsk 

- 8. 6. Tóny v parku, 6., 12., 19. 7. Klášterní struny v klášteře 

- Probíhá oprava morového sloupu na náměstí 

- Letní kino 

- Národní dům má větší jeviště 

 

Rokytnice nad Jizerou 

- Do 23. 6. výstava: Děti a mládežnické časopisy v NDR 

- 1. 6. Pohádkový dětský den 

- V půlce června se bude konat Pohádkový les 

 

Harrachov 

- 1. 6. Den plný skla, Dětský den, Táborák 

- Připravují dřevo-sochání 

 

Vrchlabí 

- Přehled „Léto s dětmi v Krkonoších“, „Léto ve Vrchlabí“ 

- Od 28. 6. v provozu letní kino Tripsi – 28 promítacích večerů, 1x Na stojáka, 2x divadlo 

Artur, 1x Vandráci. Lístky v předprodeji v RTIC Vrchlabí 

- 1. 7.–29. 8. vždy po, čt prohlídky 4 památek města, letos v nových časech – od 11:00, 13:00, 

15:00; otevřený kostel sv. Augustina út – ne 10-15h. 

- 3. 6.–21. 8. výstava: Proměny kostelního náměstí, 14.–15. 6. Krakonošova stovka 

 

Příští pracovní setkání proběhne 13. 6. 2019 v Příchovicích 

v Areálu U Čápa 
 

 

Zapsala: Alena Mrkvová, Karla Svatá 
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