Setkání informačních turistických center Krušných hor
O nových atraktivních turistických cílech, o propagaci turistického ruchu
prostřednictvím sociálních sítí, ale také o tom, co mají Krušné hory na české a
německé straně společného z pohledu turistů byl projekt Destinační agentury
Krušné hory a Tourismusverband Erzgebirge „Setkání informačních turistických
center Krušných hor“. Projekt byl podpořen Evropskou unií, Evropským fondem
pro regionální rozvoj. Projektu se zúčastnilo dvacet turistických center z české a
dvacet z německé strany Krušnohoří. V rámci projektu se setkali zaměstnanců
informačních turistických center 9. října v hotelu Emeran na Klínech. „Partneři
nejprve představili své aktivity na české a německé straně Krušných hor.
Diskutovalo se o novinkách v propagaci turistického ruchu a o tom, co si v
současné době turisté žádají a co od návštěvy Krušných hor očekávají. Během
dne byl čas také na tři semináře. Účastníci setkání se naučili základy využívání
sociálních sítí, dozvěděli se o neznámých zákoutích Krušných hor, které jsou pro
turisty atraktivní a vyzkoušeli si tvorbu propagačních materiálů v základních
grafických programech. V závěrečné diskuzi se shodli na potřebě společného
elektronického úložiště propagačních materiálů, které by využívali všichni aktéři
v turistickém ruchu v Krušných horách a vzájemně tak měli možnost sdílet své
propagační materiály s ostatními a šířit tak potřebné informace mezi co nejširší
okruh zájemců. Na setkání informačních turistických center byla rovněž
distribuována česko – německá turistická mapa Krušných hor, která vznikla také
v rámci projektu,“ uvedla ředitelka Destinační agentury Krušné hory Eva
Maříková. Zaměstnanci informačních turistických center Krušných hor se v
letošním roce setkali ještě dvakrát. Nejprve 10. listopadu vyjeli po turistických
cílech na české straně Krušných hor. „Startovali jsme v informačním turistickém
centru Destinační agentury Krušné hory v zámku Valdštejnů. Kromě
informačního centra měli účastníci výjezdu možnost prohlédnout si i samotný
zámek. Dále jsme pokračovali do informačního turistického centra v Oseku a
navštívili osecký klášter. Další cesta vedla do Duchcova a místního informačního
turistického centra. Velmi zajímavá byla rovněž prohlídka duchcovského muzea.
Během dne jsme stihli ještě návštěvu zámků Jezeří a Červený hrádek,“ popsala
první výjezd Eva Maříková. Podruhé vyjeli zaměstnanci informačních

turistických center 8. prosince tentokrát na německou stranu Krušných hor.
„Trasu jsme měli předem naplánovanou jinak, ale nakonec jsme ji museli mírně
změnit. Na říjnovém setkání informačních center nás někteří němečtí kolegové
pozvali na prohlídku jejich informačních turistických center a my toto pozvání
využili. Navštívili jsme informační turistické centrum a muzeum v Olbernhau.
Odtud jsme se přesunuli do Neuhausenu, kde jsme si nenechali ujít Muzeum
louskáčků a samozřejmě místní informační turistické centrum. Nejdéle jsme se
zdrželi v Seifenu. I tady jsme navštívili informační turistické centrum a muzeum
hraček. Návštěvu německých partnerů jsme zakončili prohlídkou tradičních
vánočních
očních trhů,“ přiblížila druhý výjezd ředitelka Destinační agentury Krušné
hory. Společná setkávání hodnotí obě strany velmi pozitivně. „Zaměstnanci
turistických center se během třech společných akcí měli možnost lépe poznat a
tím i nastartovat spolupráci, ze které bude těžit především turistický ruch. Mají
zájem v setkávání dál pokračovat. Jako příležitost se nabízí další projekt, který
Destinační agentura připravuje pro příští rok, a to sice „Hornická stezka
Krušných hor“. Chceme spojit místa s hornickou minulostí atraktivní pro turisty,
připravit mapu s vyznačenými místy, turistický propagační materiál s popisem
hornické historie, ale třeba také s cyklotrasami. Na Hornickou stezku Krušných
hor bude orientováno také zahájení turistické sezóny a samozřejmě setkání
zaměstnanců informačních turistických center, kteří budou na celém projektu
spolupracovat,“ uzavřela Eva Maříková.

