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TISKOVÁ INFORMACE
S Výleťákem do Západních Krkonoš
Krkonoše - svazek měst a obcí představuje novou video sekvenci části Západních
Krkonoš. Pod titulem „Krajina zapadlých vlastenců a pašeráků“ ji zpracoval tým tzv.
„Výleťáku“.
Romantická procházka zavede diváky z malebné obce Paseky nad Jizerou od budovy
Krkonošského muzea se sbírkami od poloviny 19. století, kolem kostela sv. Václava, do
barevného podzimního údolí řeky Jizery a stoupáním zpět do kopců, až na skalní výběžek
Strážník. Diváci se seznámí s „Pašeráckou naučnou stezkou“ i roubenými chalupami
v Rokytnici nad Jizerou, s kostelem sv. Michaela či stezkou „Dřevosochání ve Františkově“.
Nechybí širokoúhlá panoramata hor s pohledem např. Lysou horu, apod.
„Podzim na horách je krásné a barvami hýřící roční období,“ uvedla Klára Hančová,
ředitelka Regionálního turistického informačního centra Krkonoše se sídlem ve
Vrchlabí, ke krátkému video filmu. „Západní Krkonoše nabízí řadu krásných míst
a známých cílů výletů. My jsme však pro zpracování pořadu do „Výleťáku“ navrhly ty méně
známé, o nichž možná někteří diváci zatím ani nevěděli. Jistě stojí za návštěvu,“ upřesnila
K. Hančová, jako zadavatelka podkladů ke scénáři.
Výleťák je pořad s doporučením na výlety, užitečnými radami či tipy, které divákům ušetří
čas a hledání, publikovaný na internetu Stream.cz. Pořad je napojen na webový portál
mapy.cz, ve kterém si zájemce může výlet naplánovat.
Stream zajišťuje masovou sledovanost, čísla s počty „kliknutí“, tedy počty otevření, jsou
zveřejněna na téže stránce v rámečku.
„Díl Výleťáku z Krkonoš „Krajina zapadlých vlastenců a pašeráků“ je k vidění na oficiálních
turistických webových stránkách Svazku Krkonoše: www.krkonose.eu i na facebooku. Odkaz
na video mohou města i obce použít na i svých webech k prezentaci,“ uzavřela K. Hančová.

https://www.stream.cz/vyletak/10014499-krajem-zapadlych-vlastencu-a-paseraku
D. Palátková, Listopad 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

