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Místo jednání: Zasedací místnost OSPOD ˇ 

Zápis Z jednání komise: 

1.

2

3 

Komise CR bere na vědomí informaci P. Zivrové O připravované Zážitkové turistické hře, při které by účastníci 
hledali historický poklad. lndicie by sbírali při průchodu centrem města a návštěvě obou muzejních expozic. 
Ke Zváženíje Zapojení věže kostela kvůli omezené otevírací době. Hra cílí na přenocující rodiny s dětmi, 
kterým nabídne program na druhý den (první den = návštěva Zoo). Komise CR dále diskutovala o tiskovém 
formátu hry, O odměně Za nalezení pokladu, O možnosti sběru kontaktních údajů a formách Zjištění 
úspěšnosti hry. Komise myšlenku hry schvaluje a doporučuje hru připravit do konce března 2020. 

Komise CR dále diskutovala nad propagačními materiály města. Komise doporučuje mít levný, rozdávací 
souhrnný leták s mapou a ideálně i doporučenou prohlídkovou trasou. Město v současné době připravuje 
dotisk a aktualizaci trhací mapy formátu A3 a na její Zadní stranu umístit atraktivity města. Po drobných 
úpravách textu by mohla plnit přesně tuto funkci. Materiál bude představen na příštím jednání komise CR. 

Komise CR diskutovala O vhodnosti pokračování turistické hry Toulky nejen Královédvorskem v pozměněné 
podobě po jejím skončení v Září 2020. Nabízí se možnost nechat umístěné desky S piktogramy na všech 
Zastaveních, upravit herní brožuru a nabízet za prokreslené piktogramy drobnou odměnu či jednou ročně 
slosování O pobyt v Safari Parku (nabídla l\/I. Kirschová). Levnější možnostíje vytvoření pracovního listu se 
hrou, tipy na prohlídkovou trasu městem, na druhé straně př. doporučené atraktivity Z blízkého okolí. Dalo by 
se vložit do již existujícího materiálu Průvodce městem. Vsuvkou by se materiál Zároveň aktualizoval. Tyto i 

případné další návrhy, budou předmětem dalších jednání komise CR. 

Dalšíjednání komise CR se bude konat 7. 1.2020 od 14:00 hodin v Zasedací místnosti starosty města. 

Zapsalaz Šárka Šádková 

Filip Košťál, DiS. 
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