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Pracovní skupina informačních center Krkonoš 
Zápis z jednání ze dne 13. června 2019, v Příchovicích U čápa 

 

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

Jizerou, Špindlerův Mlýn, Trutnov, Hostinné, Lánov, Černý Důl, Vysoké nad Jizerou, SMO 

Krkonoše 

Omluveni: Žacléř, Malá Úpa, Jilemnice 

 

Svazek měst a obcí Krkonoše, RTIC 

- Statistika návštěvnosti – viz prezentace 

- Vydaný nový materiál – Pojizerský pacifik – trhací mapa s informacemi 

http://www.krkonose.eu/cs/propagacni-materialy 

- SFŽP – možnosti dotace 

- Liberecký kraj – využívání dotačních titulů, připomínkování stávajících 

- V červenci o svátcích proběhne press-trip s novináři ze Slovenska 

- Zástupce za KHK – Kratochvílová Vlasta po p. Jankovičovi 

 

RTIC Vrchlabí 

- Pohádkové Krkonoše – úprava pravidel, losování ústřižků o voucher v hodnotě 5tis. Kč. 

- Školení Trutnov – Regionální produkt bylo naplňující a inspirativní 

• krabičky s Hořickými trubičkami s vlastním motivem, kontakt p. Topolský 

https://www.horicketrubicky.cz/kontakt.php 

• přírodní kosmetika Alma Linné, Hořice, možnosti balíčků či jednotlivého prodeje 

http://www.alma-linne.cz/ 

• sušené maso – Poctivý grund, natural, kořeněný (hovězí, vepřové, krůtí a kuřecí), dárkové 

balení, krabička na vystavení, „bonbony“ ze sušeného mletého masa 

https://poctivygrund.cz/ 

• produkty z Tkalcovského muzea (lněné, z plstěné vlny…) http://www.dumpodjasanem.cz/ 

- Sběratelské suvenýry v IC – nové vizitky, tur. známky…, info o vydání tohoto zboží prosím 

zasílat ke zpracování jednoho příspěvku do jednoho z nadcházejících Newsletteru Krkonoš 

– upoutávka na návštěvu IC (novinky v nabídce regionálních produktů v IC) 

- Info ze setkání podkrkonošských IC:  

Otevření nově zrekonstruovaného muzea v Hořicích 

Projekt Cesta kamene – více propagace, info panely, letáčky 

Virtuální realita na Kuksu 

Nové certifikované TIC na přehradě Les Království 

9 partnerů také chystá nový propagační materiál, který si budou financovat sami 

- Omezení na cestách a tur. trasách v Krkonoších - https://www.krnap.cz/omezeni-na-cestach/ 

- Provoz lanovek v Krkonoších  http://krkonose.eu/cs/aktuality/2443 
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Informace od infocenter: 

 

Špindlerův Mlýn 

- Obnovení stávajících materiálů o městě 

- Akce: 22. 6. Špindlerovská pouť, od 22. 6. začíná výstava Špindl na lyžích 2 v depu ve 

Svatém Petru, 6. 7. Mlynářovy toulky,  

- Fotografie - Valerian Spusta – možnost využití po dohodě s autorem, nebo objednání 

fotografování na přání http://www.valin.cz/ 

 

Harrachov 

- Akce: dvě letní kina, Svatoanenské dřevosochání, 8.–10. 7. Keltská noc, Mistrovství VOCR 

Gladiátor 

- Vydání nového prospektu 

 

Lánov 

- Otevření polytechnického muzea se odkládá na září 

- 29. 6. Výstup lánovských na Sněžku 

 

Trutnov 

- 19. 6. Sochy ve městě – náměstí, galerie, nábřeží 

- Bojiště – bohatý program 

- Zavřené koupaliště – rekonstrukce, k dispozici je přes léto krytý bazén 

- 10. 9. Turistika věc společná – konference s tématem Turistika pro rodiny s dětmi 

- Výročí A.T.I.C. 25 let – možnost objednat balónky s logem přes H. Nýdrlovou 

 

Janské Lázně 

- Herní krajina Pecka již v provozu 

- Dětský park Kabinka – provoz v červnu jen o víkendech 

 

Černý Důl 

- Péče o naučné stezky 

- V červenci - Memoriál Jindry Projsla a Ládi Kohouta v malé kopané 

 

Rokytnice nad Jizerou 

- První prázdninovou sobotu proběhne mírový běh Peace Run  

- 19.–20. 7. Hike and Fly Krkonoše – paraglajdy, 20. 7. Horský běh na Dvoračky, 27. 7. 

Krkonošská kuchyně 

 

Kořenov 

- 27. 7. Anenská sklářská slavnost, 17. 8. Štěpánův jarmark, Dny jízdy na Zubačce 
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Vysoké nad Jizerou 

-  21. 6. Otevřená hala v centru odborného výcviku 

- červen – Vysocká časovka, Rozloučení s prázdninami, červenec – Bílá skála, Krajem 

zapadlých vlastenců, srpen – Vysocká pouť  

- Otevření koupaliště ve Sklenařicích + modelářská show   

- Rozhledna u Borovice je otevřena, když je vyvěšen prapor 

 

Hostinné 

- 15. 6. Výstava trabantů, 28. 6. letní kino na náměstí – Bohemian Rhapsody, Tóny v parku, 

Klášterní struny, Porciunkule 

 

Vrchlabí 

- Letní kino zahajuje 28. 6. – 28 promítacích večerů, 23. 7. Na stojáka!, 2x divadlo 18. 7. Tři 

v háji, 29. 8. Kdo se bojí postele?, 15. 8. Vandráci, http://www.letni-kino-vrchlabi.cz/ 

- Prohlídky památek – 1. 7.–29. 8., Po a Čt v 11, 13 a 15 hodin          

- Klášterní kostel otevřen 2. 7.–31. 8. Út–Ne 

- Do 21. 8. výstava Proměny kostelního náměstí, 26. 6. se bude konat k výstavě přednáška 

- 21. 6. Svatojanská noc v muzeu, 22. 6. Kolo pro život, 20. 7. Pohádkový jarmark, 10. 8. 

Krkonošské pivní slavnosti, 15. 9. Food festival 

- 2. 7. začíná Řemeslnické léto, 7. 7. začíná Vrchlabské hudební léto      

- Nově doznačená KČT naučná stezka Vrchlabí – malý okruh 

- Připravuje se nová soutěž pro turisty – zaměřena spíše na dospělé, procházka městem – 

kombinace míst z různých naučných okruhů, na konci září bude slosování odpovědí z kvízu, 

který je součástí procházky, více info bude na http://www.mestovrchlabi.cz/            

 

Doporučená školení, setkání, konference: 

25. 6. – Z Jablonce až do Ráje, kontakt K. Foglová – foglova@ohkjablonec.cz (pozvánka v příloze)     

27. 6. – Sociální sítě komplexně, Vrchlabí 

10. – 11. 9. Konference Turistika věc společná, Trutnov (pozvánka v příloze)     

12. – 14. 9. Studijní cesta Za dobrou praxí, Krajská hospodářská komora KHK https://www.komora-

khk.cz/cs_CZ/kalendar/studijni-vyjezd-za-dobrou-praxi-2019/ 
 

Po jednání byli zástupci infocenter pozvání na prohlídku Muzea Járy Cimrmana, na vyhlídkovou 

věž Maják a na procházku lesoparku, kde provázela p. Abrahámová. Majitel p. Plecháč pozval 

všechny ještě na společný oběd v restauraci U Čápa. Tímto děkujeme všem za organizaci setkání. 

 

Přejeme Vám dobrou letní sezonu a v září opět na viděnou na setkání infocenter. 

 

Zapsala: Alena Mrkvová, Karla Svatá 
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