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Tisková zpráva 

Krkonošská informační centra „mobilizují“ na začínající sezonu 
 

Po třech měsících nucené odstávky z důvodu koronavirové pandemie se ve Vrchlabí k jednání sešli 

pracovníci krkonošských informačních center. Jejich program obohatili svými vstupy mj. zástupci 

odborů cestovního ruchu Královéhradeckého a Libereckého kraje.  

V úvodu Karla Svatá, zástupkyně ředitelky Regionálního turistického informačního centra 

Krkonoše ve Vrchlabí, pod jejíž taktovkou se setkání pravidelně konají, uvedla: „Vážení hosté a 

kolegyně, nemohu vás přivítat jen tak obyčejně. Nechci pominout, že se nic nestalo. Stalo se hodně. 

V celém světě. Těžký čas prověřil mnohé. Byli jsme všichni ve své práci, probíhaly úklidy, inventury, 

byl čas dohnat resty, někdo pomáhal s nákupy seniorům, šili se roušky apod. Teď nadešel čas k tomu, 

abychom jako informační centra naplnili náš úkol a pomohli nastartovat nabídky na podporu turismu 

v našem regionu. Budeme se s úsměvem plně věnovat tomu, čemu jsme určeni. Budeme podávat 

informace, radit, pomáhat, svým způsobem doprovázet. Přeji vám všem pěkné léto, usměvavé a 

spokojené hosty,“ shrnula mj. Karla Svatá.   

 

Z pracovního setkání vzešla řada podnětných postřehů, připomínek a rekapitulace připravovaných 

programů na léto. Své podněty předneslo RTIC Vrchlabí, TIC Harrachov, IC Benecko, VIM Lánov, 

IC Janské Lázně, TIC Černý Důl, MIC Rokytnice nad Jizerou, IC Špindlerův Mlýn, IC Vysoké nad 

Jizerou, TIC Trutnov, TIC Malá Úpa, IC Hostinné, IC DOTEK Horní Maršov, IC Veselý výlet Horní 

Maršov, IC Jilemnice, Vrchlabí KRNAP, aktuální projekty připravené na sezonu přednesla za 

SkiResort  Černá Hora – Pec manažerka Zina Plchová, za Královéhradecký kraj hovořil Mgr. Pavel 

Mohelník, za Liberecký kraj Bc. Jakub Šeps, prezentaci sklářské a šperkařské výroby v projektu 

Křišťálové údolí představil manažer David Pastva, za Krkonoše svazek měst a obcí novinky a projekty 

uvedla jeho ředitelka Ing. Eva Šulcová, program A.T.I.C. přednesla Ing. Hana Nýdrlová z Trutnova.  

Za připomenutí stojí Výzva MAS Krkonoše o podpoře malovýrobců a jejich produktů v regionu, kdy 

každý může pomoci obohacením sortimentu v IC o regionální výrobky, pozvánkou na akce, trhy, 

jarmarky. V prostorách Regionálního infocentra ve Vrchlabí je připraveno zpestření letní sezony 

ukázkami regionálního výrobce přímo ve vlastních prostorách. Novinkou na léto ve Vrchlabí je nová 

geolokační hra Skryté příběhy. Pomocí aplikace vede rodiny s dětmi tajemný poutavý příběh na téma 

osobností 18. století – Václava Morzina a skladatel Antonia Vivaldiho po různých místech ve 

Vrchlabí.  

Připravena je čtvrtá trasa questu neboli hledačky s Gendorfem, zábavná hra pro děti i dospělé, 

připomínající “honbu za pokladem“, tentokrát vede do části Vrchlabí zvané Harta.  

 

Předběžný termín příštího setkání pracovníků krkonošských informačních center je naplánováno 

koncem září 2020.  

 

Z podkladů Dagmar Vokaté a Karly Svaté zpracovala Dáša Palátková. Červen 2020. Další 

informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze života Svazku Krkonoše 

najdete na: www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a také na 

facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu 
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