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Tisková zpráva
Na návštěvě v Rokytnici nad Jizerou
Pod taktovkou Regionálního turistického informačního centra Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí
proběhla tradiční porada pracovníků krkonošských informačních center, tentokrát v Rokytnici
nad Jizerou. V diskusní části zahrnovala informace z regionu, související s koordinací akcí a
propagací, i přípravami na nadcházející zimní sezonu. Ve spolupráci se všemi aktéry je již nyní
dokončován Kalendář událostí na rok 2019 a je hotov přehled Advent v Krkonoších 2018. Ten byl
formou elektronické pozvánky distribuován novinářům a mezi veřejnost. Proběhla aktualizace mobilní
aplikace Krkonoše, v té souvislosti byla nasnadě konzultace ke kontrole webových stránek
krkonose.eu se záznamy měst a míst v okolí, vhodných jako tipy na výlety. Bylo vymazáno neaktuální
a doplněno nové, např. nově vzniklé naučné stezky, hledačky či únikové hry, muzea, stálé výstavy. V
současné době probíhá spolupráce na aktualizaci textů nakladatelství Soukup a David pro další vydání
Průvodce Krkonoš.
Za Svazek Krkonoše byla představena statistika návštěvnosti jednotlivých infocenter, resp. přehled
z let 2014 – 2017, se zaměřením na jednotlivé turistické cíle, skiareály, muzea, aj. Představen byl nově
vydaný tištěný Kalendář akcí v Krkonoších s přehledem tradičních aktivit. Proběhla prezentace
veletrhů, na kterých budou v nadcházejícím roce Krkonoše zastoupeny. Razítkovací hra Pohádkové
Krkonoše bude aktualizována, doplněna naučnými hrami a odměny za výsledky snažení dětí budou
zpestřeny. Protože jsou ve hře zapojeny čtyři desítky různých subjektů, je v plánu ověřování
razítkovacích míst se zapojením IC ve spádových oblastech.
V rámci prezentace Ski areálu Rokytnice nad Jizerou, představil jeho ředitel Vít Pražák
marketingové záměry společnosti. Patří mezi ně např. zacílení na polské návštěvníky, kteří tvoří
převažující klientelu nad ostatními národnostmi. Snahou vedení společnosti je čerpání dotací na rozvoj
ski areálu, který zahrnuje např. novou studii na retenci, resp. kaskádu rybníčků Studenov, k ochraně
přírody a především umožní uchovat zásobu vody pro technické zasněžování. Pro letošní zimní sezonu
nebudou zdražovány ski pasy, v nichž jsou zařazeny dvě sezónní ceny a slevy na Rokytnický pas.
Plánováno je večerní lyžování na Studenově. Jako novinka byla představena obnova Snow parku –
Fun parku pro malé děti, na parkovišti P1 rozšířený ski servis a nová prodejna lyžařských drobností.
Pro nadcházející zimní sezonu je v plánu zlepšení provozu ski busů (jeden bude vyjíždět
z „Jablonečku“, druhý bude kolovat mezi Rokytnickými parkovišti). Jak uvedl v závěrečné
rekapitulaci ředitel Pražák, během letní sezony registrovali nárůst zájmu o využití lanovek jak pěších
turistů, tak i cyklistů, i zdejšího bike parku, který patří mezi tři největší v Česku.
Skupinka pracovnic krkonošských informačních center si v Rokytnici nad Jizerou prohlédla
radniční věž, Muzeum a Galerii Kravín ve Františkově a vystoupala na vyhlídku na skále nazvanou
Stráž. Poděkování za pozvání a organizaci příjemného poznávacího odpoledne patří Informačnímu
centru v Rokytnici nad Jizerou. Další setkání je naplánováno na 4. 12. 2018 ve Vrchlabí.
Z podkladů Dagmar Vokaté a Karly Svaté zpracovala D. Palátková. Listopad 2018.
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 na
facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

