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Tisková zpráva
Krkonošská sezona celoroční
Získáte ji v krkonošských informačních centrech
Obsahem celoročního vydání, určeného kromě stávajících také čtenářům do Prahy a Středočeského
kraje, jsou upoutávky motivující k návštěvě nejvyšších českých hor. Připomenuta je vloni nová
razítkovací hra, která pod titulem „Po stopách Krakonoše“ motivuje děti s rodiči k návštěvě čtyřiceti
zajímavých a netradičních míst. Celá tisková stránka s hlavním mottem: „Děti i rodiče, pojďte si hrát“
připomene další možnosti hraní a vědomostních aktivit pod hlavním jmenovatelem
www.pohadkove.krkonose.eu.
Pěší turisty jistě upoutá nová hra quest nebo-li „hledačka“, která zavede na vycházku do okolí
Vítkovic a upozorní na zdejší památky a zajímavosti právě této lokality.
Velký tiskový prostor je věnován upoutávce na nově vydané a tématicky zaměřené mapky, které tipují
např. co dělat v Krkonoších, když prší, prozradí, kde je možné si hrát, koupat se, sportovat, kudy jezdit
na kole, anebo kde lyžovat. Všechny mapky, pokud je budete chtít vytištěné na papíře, získáte
v krkonošských informačních centrech nebo elektronicky stažením z www.krkonose.eu/cs/propagacnimaterialy.
Článek pod titulem „Moudrá příroda nás učí“ připomene aktivity Správy Krkonošského národního
parku i její pestrou paletu vydaných tištěných propagačních materiálů anebo naučné stolní hry pro děti
i dospělé.
Pro čtenáře, kteří nejvyšší české hory zatím poznávají, odkryje zajímavé cíle výletů jako je např.
vojenské válečné opevnění, památné stromy, panoramatické vyhlídky, krkonošské podzemí.
Připomene národní poklad – řeku Labe, která se zrodila právě v Krkonoších.
Pod hlavním titulkem „Hledání cest ke krkonošským kořenům“ seznámí s upoutávkami do
jednotlivých čtyřiceti členských měst a obcí krkonošského Svazku. Každé místo, městečko či obec má
nějakou svoji liturgickou památku, zajímavou stavbu, sportoviště, muzeum, anebo mimořádné přírodní
krásy.
Zařazena je prezentace jednotlivých podnikatelů a nabídka služeb. Letošní Krkonošská sezona zve
všechny malé i velké na začátek července do Malé Úpy jako střediska sportu a turistiky s 450letou
tradicí.
U celoročního vydání nechybí upoutávka na hlavní zimní sezonu. Zpracovány jsou tipy zimního
lyžařského vyžití v Krkonošském lyžařském ráji jak na běžkách, tak na sjezdovkách či snowboardech.
Připraveny jsou dva recepty na krkonošské dobroty. Část tiskové plochy je věnováno krkonošským
sportovcům, kteří svými výkony posunují význam nejvyšších českých hor mezi světové velehory.
Turistické noviny, tentokráte vydané spíše jako image tiskovina, rekapitulují uplynulých šestnáct let
práce Svazku Krkonoše, který sdružuje čtyřicet měst a obcí, spolupracuje s více než třemi desítkami
podnikatelských subjektů a partnerů při Fondu cestovního ruchu (FCR).
Součástí Krkonošské sezony je velkoplošná mapa se zaznamenanými linkami Krkonošských
cyklobusů a partnery FCR, nechybí čtenářská soutěž o hodnotné ceny.
V pátek 6. května 2016 byla Krkonošská sezona přílohou deníku MF Dnes. Ve druhé polovině května
ji získáte i vy zdarma ve svém nejbližším krkonošském informačním středisku, který spolupracuje se
Svazkem Krkonoše.
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

