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Tisková zpráva
S propagací cílíme do různých zájmových i cílových skupin
S tuzemskými prezentacemi a veletrhy cestovního ruchu se již před časem rozsypal
pytel. Je to dobře, protože všichni, kteří mají na starosti popularizaci turistických
destinací, mají z čeho vybírat.
Pracovnice Krkonoš - svazku měst a obcí vždy pečlivě vybírají z pestré nabídky a s ročním
předstihem plánují kalendář účasti. Svým charakterem se jednotlivé akce dají rozdělit do
několika skupin. Právě v jejich pestrosti se otevírají možnosti, jak popularizovat nejvyšší
české hory a jejich stále se rozrůstající nabídku a příležitosti k aktivnímu, vzdělávacímu i
pohodově hezkému pobytu.
Prezentace a veletrhy se konají v rozličných územích, tudíž i jejich obsah, dosah a oslovení
potenciálních hostů či návštěvníků je paprskovitě rozprostřen doširoka.
Důležitým cílovým regionem je Praha a Středočeský kraj. Proto jsou prezentace Svazku
cíleny právě to této lokality. Tradičně se jako lektor účastní např. „Semináře pro průvodce
v cestovním ruchu“, pořádaném v Praze v hotelu Jalta (za Svazek Krkonoše lektorovala
Klára Hančová). Dalším je mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World na
Výstavišti v Praze (Svazek Krkonoše zastupovala Mirka Chaloupská), veletrh Regiony
České republiky v Lysé nad Labem (zastupovaly: Klára Hančová, Mirka Chaloupská a
Dáša Palátková). S cílem oslovit jak cykloturistickou veřejnost, tak i začátečníky, kteří mapují
příležitosti a vydávají se do Krkonoš poprvé, je představit možnosti tohoto rozšířeného sportu
pro celou rodinu s důrazem na využití Krkonošských cyklobusů na každoročním sportovním
veletrhu For Bikes v Praze Letňanech (zastupoval Radek Vich).
Obyvatelé Královéhradeckého a Libereckého kraje byli i letos osloveni při veletrhu
cestovního ruchu Infotour v Hradci Králové (zastupovala Mirka Chaloupská) a při
Euroregionu v Jablonci nad Nisou (zastupovala Karla Svatá).
V rámci popularizace projektu Pohádkové Krkonoše jsou aktuálně před letními prázdninami
připravena setkání s místními dětmi a jejich rodiči např. při příležitosti 30. výročí založení
Základní školy na Liščím kopci ve Vrchlabí, při akci neziskových organizací „Vrchlabí
v pohybu“. Plánována je i účast na dalších regionálních slavnostech jako je Májový jarmark
v Jilemnici, Pivní slavnosti, apod.
Připraveny jsou návštěvy mateřských a základních škol, při kterých se děti dozví, že mohou
s rodiči během jara, léta a podzimu navštívit čtyřicet míst v Krkonoších v rámci nové
razítkovací hry „Po stopách Krakonoše“, seznámit se s krásným krkonošským přírodním
prostředím a národním parkem a také se něco zajímavého dovědět. Drobné pozornosti a
užitečné dárky malé turisty jistě potěší.
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-2Nebyla opomenuta destinace našich zahraničních polských sousedů. K představení novinek a
příležitostí byly vhodné např. Turistické trhy na hlavním náměstí v Jelení Hoře. Dlouholetá
spolupráce s polským parterem Zwiazek Gmin Karkonoszkich umožňuje příchozím představit
pohoří jako jeden celek (zastupovala Mirka Chaloupská).
Další zajímavou příležitostí bylo město Štětín v Polsku, který svým „Piknikem nad Odrou“,
pořádaným na nábřeží řeky, představil široký pel mel nabídky. Krkonoše - svazek měst a obcí
ve společném stánku se státní agenturou CzechTourism představil Krkonoše v kontextu celé
ČR (zastupovala Klára Hančová).
Z postřehů Kláry Hančové a Mirky Chaloupské vyplývá, že Poláci znají krkonošský region,
zajímají se o území, o sportovní i oddechové možnosti vyžití, poptávají se po ubytování a
chtějí slyšet novinky.
Polská republika se čtyřiceti miliony obyvatel je potenciální obrovský trh s množstvím
potenciálních návštěvníků. Z Polska vede do nejvyšších českých hor dobrá příjezdová
komunikace, která bezpečně navede do otevřené a přívětivé náruče Krkonoš. A to je cílem
snažení pracovníků Krkonoš - svazku měst a obcí.

D. Palátková, Květen 2016. 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

