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Tisková zpráva
Bohaté léto i podzim
Krkonoše – svazek měst a obcí, resp. jeho pracovnice nezahálí. Spustily nový českopolský projekt, který např. oslovuje šikovné rukodělné obyvatele regionu a je zaměřen
na jejich unikátní výrobky a udržení tradic. Cílem je přivést turisty a návštěvníky do
míst s tradiční řemeslnou výrobou, kde mohou nejen nahlédnout pod ruce mistrů oboru,
ale také si ledasco vyzkoušet, poznat nadšení lidí, kteří své řemeslo, technické památky,
nebo kulturní či sportovní zařízení provozují.
Navštívily zajímavé jarmarky a veletrhy, točily vlastní cyklo videa https://1url.cz/qMcHu, realizovaly natáčení dvou dílů pořadu "Výleťák" a pořádaly
press tripy, insta tripy. Výstupy z insta tripů můžete sledovat na profilu Instagramu
@Krkonoseeu.
Za Svazek Krkonoše provedla širší shrnutí manažerka Petra Kobrová: „Navštívily jsme
tradiční jarmark v Liberci a Malé Úpě. Především v Malé Úpě nebyla nouze o turisty,
Liberec je koncipován spíše na místní obyvatele. Oba jarmarky však mají jedno společné zájemci se ptají na konkrétní věci z regionu, hodně toho o Krkonoších vědí a zajímají se o
novinky, uzavřené cesty, materiály si neberou namátkově, ale vědí, pro co jdou. V Malé Úpě
jsme strávily den s pracovníky KRNAP a měly jsme nachystané různé soutěže a hry pro děti.
Věříme, že se jarmark líbil i jim.
Koncem srpna jsme nechyběly na Oslavě 120 let lokálky Martinice - Rokytnice. Jednalo se
o krásnou akci, na kterou přišlo nejen mnoho místních občanů, ale i turistů. Program byl
vhodný pro dospělé i děti, slavnost měla pestrý program, kde si každý přišel na své.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet jízdu inspekční drezínou z roku 1851, na nádraží přijížděly a
zase odjížděly historické vlaky, nově bylo otevřeno muzeum přímo na martinickém nádraží,
které se pyšní exponáty, týkající se lokálky. Přímo na peroně probíhal klavírní koncert. Zájem
byl o doporučení konkrétních výletů pro rodiny s dětmi, Pojizerský Pacifik.
Den 14. září patřil Královéhradeckým dožínkám. Účast především místních lidí byla
opravdu překvapivá, určitě i proto, že bylo nádherné počasí a celý program Dožínek se konal
venku. Vystavovaly jsme ve stánku společně s Královéhradeckým krajem a měly k dispozici
mnoho různorodých materiálů. Velký zájem byl o mapy, cyklistiku, Krkonošskou sezonu a
ubytování na horách. Díky bohatému programu zde návštěvníci strávili velkou část dne.

Krkonoše – svazek měst a obcí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Tel: 499 405 321, IČO 70157898
E-mail: svazek@krkonose.eu
Tourism: www.krkonose.eu
Office: www.svazek.krkonose.eu

-2Ve dnech 29. - 30. září jsme navštívily tradiční festival Jičín - město pohádky. Měly jsme
zde vlastní stan, kde jsme prezentovaly nedaleké Krkonoše nejen formou materiálů a
osobního doporučení, ale i soutěží a her, které jsme měly nachystané pro děti - protože tento
festival je především o dětech. V dopoledních hodinách se festivalem pohybovaly především
školky a školy, odpoledne přicházeli i rodiče a prarodiče s dětmi. Oba dny byly velmi pestré a
návštěvnost vysoká.
Třídenní veletrh ITEP v Plzni je zatím poslední, na kterém jsme prezentovaly Krkonoše.
Konal se 19. - 21. září, v rámci projektu "Po stopách regionální výroby a tradice v polskočeském regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš," realizovaném v rámci
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (1.3.2019 – 28.2.2021),
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827, který je spolufinancován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj.
Ač nás v Plzni přivítalo krásné počasí a veletrh byl uvnitř, návštěvnost byla především v pátek
a v sobotu opravdu hojná. Velké množství návštěvníků bylo v Krkonoších před mnoha lety, a
tak se pídili po novinkách, zajímalo je, co se v Krkonoších změnilo, brali si Krkonošskou
sezonu, mapy, brožury, tipy na výlety a ubytování.
V nejbližší době nás čeká čtyřdenní veletrh v Lipsku, který se koná 21. - 24. listopadu 2019,
podíváme se i do Drážďan, Polska. V dohledné době budeme kontaktovat partnery Svazku
Krkonoše, u kterých nemáme dostatek materiálů. Pokud máte nové výtisky v tištěné formě,
kontaktujte nás prosím,“ uzavřela Petra Kobrová.
Kontakt: Krkonoše – svazek města obcí, Petra Kobrová, tel.: 499 405 701, 605 244 692,
e-mail.: kobrovapetra@muvrchlabi.cz

Z podkladů P. Kobrové zpracovala: D. Palátková. Říjen 2019. 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 také na facebookovém profilu:
www.facebook.com/Krkonose.eu

