
 

 

 

 

1. Web 

Koupili jsme nové domény – www.visitjizerky.cz, www.visitjizerky.eu a 

www.visitjizerky.com.  

 

2. Projekty 

 

a) Po stopách významných osobností  

Podali jsme projekt do 7. 9. Nadregionální témata a produkty. Jedná se o natočení 

videí o známých osobnostech regionu – Jany a Josefa V. Scheybalových a rod 

Clam-Gallasů.  

Finance – 50.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje a 50.000 Kč z rozpočtu TRJH 

 

b) Na kole a pěšky po technických památkách  

Podali jsme projekt do dotačního programu 7. 6. Řemeslná a zážitková turistika. 

Jedná se vytvoření nového turistického produktu, kdy spojíme již stávající cyklo a 

pěší infrastrukturu s technickými památkami. Na přípravě projektu 

spolupracujeme s Technickým muzeem v Liberci, Boveraclubem z. s. a Zubačkou, 

z. s.  

 

3. Turistické noviny 

Díky situaci, která je jsme se rozhodli udělat noviny v letošním roce jen jedny. Ale 

obsahově se budou věnovat celému roku a všem regionům. Noviny budou 

rozděleny na – léto, podzim, zima a jaro. Články napíšu já a poté Vám půjdou ke 

schválení a do konce května bych chtěla mít hotovo a v červnu jít do tisku.  

 

4. Info od vás 

Pokud máte něco, co byste přes VisitJizerky chtěli propagovat, posílejte a 

zveřejníme to      . 

 

5. Jarní Jizerky 

K 1. 5. 2021 bych ráda pustila do „světa“ články ze sekce jarní Jizerky. Bohužel 

díky aktuální situaci nepouštíme několik článků ven.  

 

Původní struktura: 

1. Přivoňte si k jarním Jizerkám 

2. Nechte se očarovat západem slunce ze skalních vyhlídek 

3. Prozkoumejte Jizerky z ptačí perspektivy 

4. Zavítejte do Jizerek s dětmi a poznejte je hravou formou 

5. Navštivte Jizerky na Prvního máje se svou láskou 

6. Nechte se hýčkat v aprílovém počasí -> odkládá se na příští rok  

7. Vychutnejte si jaro na otevřených teráskách -> odkládá se na příští rok  

8. Prožijte Jizerky aktivně za každého počasí -> odkládá se na příští rok  

9. Oslavte Velikonoce v Jizerkách -> odkládá se na příští rok  

 

Aktuálně je vše nahrané na webu včetně prolinků – www.jizerky.cz/jaro  

http://www.visitjizerky.cz/
http://www.visitjizerky.eu/
http://www.visitjizerky.com/
http://www.jizerky.cz/jaro


 

 

 

Je hlavní stránka Jarní Jizerky a poté se můžete rozklikat dál a dál podle toho co 

Vás zajímá. 

 

SOUTĚŽ – a také k 1. 5. 2021 vyhlásíme soutěž o nejromantičtější fotku 

z Jizerek – nemusí to být jen pár, ale i třeba západ slunce apod. Podle 

preferencí lidí. A s tím mám jednu prosbu. Bylo by možné mi od vás věnovat 

nějaké dárečky do soutěže? 

 

6. Informace z  CzechTourism 

 

Czechtourism  

• Zahájení sezony 2021 – https://www.czechtourism.cz/cms/getmedia/231a2c66-b4a5-

428b-9da0-b9200cccd0b9/CZT_PPT_TK_14_4_2021_OK.pdf    záznam tiskovky- 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=934152400715407&ref=watch_permalink   

• DCR kampaň světové Česko – konkrétní formáty 

Evropa 2 – týdenní soutěž – 14. – 18. 6. – tematicky zaměřeno na Křišťálové údolí 

Loskuták na výletě – vysílání 7. 8., termín natáčení ještě znám není. LK společně s 

Ústeckým krajem, proto Karavanem po Česku 2 – probíhají přípravy natáčení 

(není stanoven termín).  

 

• Již známé termíny natáčení z 2020: 

Českem za sportem s Evkou a Tomášem - 6.5.2021 ve 21:00 na ČT2 

Po trailech přes hory – 29. 5. v 11:45 na ČT4 sport 

 

• Zasedání koordinátorů CzT – 28. – 29. 4. 

 

• Komunikační téma ČR pro 2022 = TRADICE – klasické či v moderním pojetí 

 

 

https://www.czechtourism.cz/cms/getmedia/231a2c66-b4a5-428b-9da0-b9200cccd0b9/CZT_PPT_TK_14_4_2021_OK.pdf
https://www.czechtourism.cz/cms/getmedia/231a2c66-b4a5-428b-9da0-b9200cccd0b9/CZT_PPT_TK_14_4_2021_OK.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?v=934152400715407&ref=watch_permalink

