Zápis z projektové porady,
která se uskutečnila ve středu 15. ledna 2020 od 9:00h v Jablonci nad Nisou
Přítomni: Helena Jankowska, Wojciech Zasoński, Katarzyna Matusik, Marta Sobolewska, Eva Šulcová, Miroslava
Chaloupská, Petra Raisová, Kateřina Foglová, Oskar Mužíček

1. Oskar Mužíček přivítal přítomné a zahájil poradu projektového týmu.
2. Dopolední část porady: Stav prací na tištěné mapě:
a. Překlady:
OHK: přeloženo 29 bodů do AJ i NJ i 5 obecných popisů všech stezek, čeká na dokončení
překladů do PJ, OHK musela změnit jeden bod, který se nevešel do připravované mapy. Je
nahrazen a čeká na písemný souhlas firmy. Po odsouhlasení bude zaslán k překladům (AJ,
NJ, PJ)
Svazek měst a obcí Krkonoše (dále jen Svazek): do AJ a NJ přeloženo 30 bodů, čeká na
dokončení překladů do PJ
KARR S. A.: zajištěno 57 bodů stezky, překlady zadány, do konečných 60 bodů přidá 2 body
OHK a 1 bod Svazek. Tištěná mapa bude dokončena v dubnu. Nejpozději 2. března 2020
zašle KARR dokončenou verzi tištěné mapy ke korektuře partnerům. Úpravy a změny budou
dopracovány nejpozději do 31. 03. 2020. KARR zašle poslední verzi projektového loga
k odsouhlasení barev stezek pro tištěnou mapu. Marta S. zašle partnerům v týdnu 20. - 24.
01. 2020 současný stav mapy.
b. OHK: Informace k projektové akci - Prodejní výstava regionálních produktů při veletrhu
cestovního ruchu Euroregion Tour 2020 se uskuteční ve dnech 6. a 7. 3. 2020 v jabloneckém
Eurocentru. OHK zaslala partnerům pozvánky/přihlášky v ČJ i PJ. Pozvánka je umístěna na
webu OHK i webu podnikanivpolsku.cz. V projektu počítáme s účastí 40 CZ/10 PL
vystavovatelů. K 15. 1. se přihlásilo 39 českých vystavovatelů. Podrobné organizační
informace k akci i soutěži regionálních produktů budou vydány v týdnu od 20. - 24. 01. 2020
a zaslány partnerům, všem přihlášeným vystavovatelům a umístěny na webu ohkjablonec.cz
i podnikanivpolsku.cz. Souběžně s výstavou proběhne v pátek 6. 03. 2020 od 12:30 v Klubu
Na Rampě seminář z cyklu Tradiční řemesla - Bezmála zapomenutá řemesla. OHK srdečně
zve k účasti. KARR zajistí účastníky z PR.
c. Svazek: M. Chaloupská informovala o termínech připravovaných veletrhů: 13. - 16. 02. 2020
Holiday World + Památky, muzea, řemesla - Praha, 28. 02. - 1. 03. 2020 MTT - Wrocław, 13. 14. 03. 2020 Regiontour - Hradec Králové, 8. - 10. 05. 2020 Piknik nad Odrou - Štětín. 29. 09.
2020 uspořádá Svazek půldenní seminář, 13. - 14. 10. 2020 potom studijní cestu.
3. Muzeum skla a bižuterie  Prohlídka s odborným výkladem vedení muzea. Prohlídka exponátů,
které byly vytvořeny místními regionálními výrobci/ sklářskými mistry tradičními technikami
a výrobními postupy.
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4. Hotel Zlatý lev  Pracovní oběd v salonku jablonecké restaurace
5. Kostel Sv. Anny a dům manželů Scheybalových  prohlídka nejstarší jablonecké sakrální památky
a nejstaršího domu v Jablonci nad Nisou, ve kterém sídlí Jablonecké kulturní a informační centrum,
prohlídka národopisné expozice tradičních regionálních řemesel.
6. Odpolední část porady: Stav prací na virtuální mapě:
a. OHK naplní virtuální mapu popisy jednotlivých bodů stezky vč. fotografií. Partneři vyzváni
k zaslání podkladů. OHK má k dispozici popisy od Svazku a popisy bodů připravené OHK,
čeká na podklady od hlavního partnera. Virtuální mapa bude obsahovat 5 obecných popisů
všech 5 stezek; krátký popis každé atraktivity v ČJ, PJ, AJ i NJ; kontaktní informace a
informace o otevírací době jednotlivých bodů stezky; fotografie a doplňující informace pro
návštěvníky. Plnění virtuální mapy proběhne do konce února 2020. Březen bude vyčleněn na
úpravy a korektury.

Dne 15. 01. 2020 zapsala K. Foglová
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