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Tisková zpráva
Olympijský park v Pardubicích představil i možnosti hraní a sportování v Krkonoších
Manažeři Krkonoš - svazku měst a obcí uvítali možnost prezentace nejvyšších českých hor a
krkonošských volnočasových aktivit, včetně pohádkové razítkovací hry pro děti s rodiči, při
tak mimořádné příležitosti jako byly Letní olympijské hry v Brazílii. V souvislosti
s mezinárodním sportovním svátkem byly v několika českých městech otevřeny olympijské
parky.
Olympijský park Pardubice překvapil svou četnou návštěvností jak během víkendů, tak
v průběhu pracovních dní. Expozici Krkonoš zajišťovala Miroslava Chaloupská,
společně s pracovnicemi IC Trutnov, která na místě vypozorovala: „Mezi bohatou
nabídkou doprovodného programu a sportovních možností si troufám říci, že i prezentační
stan Svazku Krkonoše, pořízený z projektu financovaného EU, jednoznačně upoutával
pozornost příchozích. Velký zájem návštěvníci projevovali o Tipy na výlet pro rodiny
s dětmi, razítkovací hru Po stopách Krakonoše a cykloturistu v Krkonoších společně
s cyklobusy. “
Eva Šulcová, ředitelka Svazku Krkonoše, která navštívila Olympijský park Pardubice se
svými dětmi, doplnila: “Chci pochválit, že Svazek Krkonoše nezaváhal s nabídkou
prezentace a do Pardubic vyrazil vybaven tištěnými propagačními materiály a mapkami pro
razítkovací hru „Pohádkové Krkonoše“. I když se velkému zájmu dětí těšily zejména méně
známé a netradiční disciplíny, jako například kin-ball, paddleboarding či vodní sporty, dále
basketbal, beach volejbal nebo florbal a bojové sporty, jako judo a box, podařilo se nám
rozšířit povědomí o bohaté volnočasové nabídce Krkonoš opět mezi další široké vrstvy
obyvatel z Prahy, Hradce Králové, Ústí nad Labem, Chrudimi, a mnoho další míst.“
„Bylo vidět, že „park“ bavil průřezem všechny generace. Děti si vyzkoušely řadu sportů a
domů si odnesly letáčky a mapky razítkovací hry Pohádkové Krkonoše. Věřím, že k nám
s rodiči či prarodiči dojedou a hru vyzkouší,“ uzavřela M. Chaloupská.

D. Palátková, Srpen 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

