Krkonoše – svazek měst a obcí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Tel: 499 405 321, IČO 70157898
E-mail: svazek@krkonose.eu
Tourism: www.krkonose.eu
Office: www.svazek.krkonose.eu

Tisková zpráva
Vysoké nad Jizerou bylo štědrým hostitelem
Podkrkonošské Vysoké nad Jizerou, rodiště JUDr. Karla Kramáře, českého a československého
politika, po roce 1918 prvního ministerského předsedy ČSR, za světové války účastníka odboje,
dlouholetého předsedy Československé národní demokracie a později Národního sjednocení,
městečko, ve kterém se letos na podzim uskuteční jubilejní 50. ročník – Krakonošova divadelního
podzimu, bylo hostitelem pracovníků informačních center Krkonoš.
Setkali se pod koordinační taktovkou Regionálního turistického informačního centra Krkonoše
Vrchlabí v malém sále divadla Krakonoš. Informačně přínosnou byla prezentace aktuální činnosti
Svazku Krkonoše, kterou představila ředitelka Ing. Eva Šulcová. Seznámila s projekty Krkonoše ze
sedla kola, Krkonošské cyklobusy, Pohádkové Krkonoše a Krkonošská pivní stezka. Představila
YouTube kanál Krkonoše – svazek měst a obcí, resp. nová cyklo-videa a brožurku výletů
„Krkonošemi na kole“. Pozvala na tradiční zahajovací jízdu Krkonošským cyklobusem, která se
uskuteční 1. 6. 2019. Seznámila s novinkami, mezi které patří např. trasa cyklobusu do Kuksu a
možnost objednání autobusu pro skupinu s více než 15 lidmi. Představila záměr aktualizace hry
Pohádkové Krkonoše pro rok 2020 a letošní soutěž o voucher na služby v Resortu sv. Františka
(Erlebachova bouda). Uvedla změnu na Krkonošské pivní stezce, která letos zahrnuje pivovary:
Hendrych, Medvěd, Fries, Trautenberk a Pecký Pivovar. Informovala o spolupráci s novináři, s nimiž
proběhly press a influencer tripy. Žurnalisti v termínu 19. – 22. 2. 2019 zavítali do Rokytnice nad
Jizerou, Pasek nad Jizerou, Harrachova, v termínu 12. – 14. 3. 2019 do SkiResortu, do Děčínské
boudy, na Sněžku, do Janských Lázní a na Stezku v korunách stromů. V rámci prezentací na veletrzích
cestovního ruchu byla zajištěna účast manažerů Svazku na Regiontour (ve spolupráci s Trutnovem),
Holiday world (ve spolupráci se Špindlerovým Mlýnem), Infotour Hradec Králové, Euroregion Tour
Jablonec nad Nisou, For Bikes Praha (na stánku KHK Trutnov, Krkonoše na stánku LK), Liberecký
jarmark, Královéhradecké krajské dožínky, Maloúpský jarmark, v Drážďanech (na stánku LK), MTT
Wroclaw, Löbau (na stánku LK), Lipsko (nově na stánku CzT), Štětín, Varšava, jednodenní akce
Drážďany (LK). V závěru E. Šulcová vyzvala přítomné k možnosti publicity na FB krkonose.eu, nebo
v Newsletteru.
Zajímavým a pestrým blokem bylo představení aktivit v jednotlivých oblastech, které ve Vysokém nad
Jizerou reprezentovalo Regionální turistické informační centrum Krkonoše Vrchlabí a infocentra
Janské Lázně, Špindlerův Mlýn, Hostinné, Jilemnice, Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Trutnov,
Žacléř, Vysoké nad Jizerou. Zástupkyně Asociace turistických informačních center představila
novinky a pozvala 4. - 5. 4. 2019 do Luhačovic na celorepublikové setkání u příležitosti 25 let
činnosti.
Po jednání hosté shlédli ukázku divadelního a loutkového vystoupení, hru na flašinet, prohlédli velký
divadelní sál s historickou malovanou oponou a nahlédli do zákulisí. Procházkou ke Kramářově vile a
exkursí do vlastivědného muzea ukončili setkání. Další se uskuteční 25. dubna 2019 v Harrachově.
Z podkladů Aleny Mrkvové a Karly Svaté zpracovala D. Palátková. Duben 2019.
Více informace zahrnuje Zápis z jednání dne 26. března 2019, který je k dispozici na vyžádání
u p. Karly Svaté, zástupkyně ředitele RTIC Krkonoše, e-mail: SvataKarla@muvrchlabi.cz

