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Tisková zpráva
Nový tištěný celoroční Kalendář s výběrem TOP akcí v Krkonoších
Kdy a kam se vydat mezi horaly za zábavou? Jak se orientovat v nepřeberné nabídce pořadů a
akcí v Krkonoších, které mnohdy splývají do stejných časových termínů? Nabízíme
jednoduché řešení. Zorientujte se, co vás zajímá, a naplánujte si, kam vlastně vyrazíte.
Právě pro vaši snadnější orientaci vydal Svazek Krkonoše přehled tradičně pořádaných
kulturních, sportovních a společenských akcí v tzv. Kalendáři. Jsou uvedeny bez data, ale
s internetovými odkazy na jednotlivé pořadatele. Doplňuje Alena Jahodová ze Svazku
Krkonoše: „V klidu u počítače se s nabídkou můžete sami seznámit. Kalendář vznikl ve
spolupráci s krkonošskými informačními centry, městy a obcemi. Vytvořili jsme materiál
zahrnující typické krkonošské události, které se konají pravidelně každý rok, a nabízejí bohatý
zážitek místním i turistům, dětem i dospělým. Tištěný leták bude v průběhu prosince k dostání
zdarma v krkonošských informačních centrech.
Děkuji všem, kteří přispěli informacemi, nápady, kreativitou a svým časem k jeho vytvoření. A
věřím, že se bude líbit a bude užitečným pomocníkem všem, kteří se budou chtít pobavit, ale
také poznat tradice v Krkonoších.
Zároveň jsme nechali vytisknout kapesní kalendáříček na rok 2019 (nejen pro sběratele☺).
Pro letošní rok 2018 byl s obrázkem Sněžky v zimě, pro nadcházející rok zobrazuje panorama
hor v kombinaci s postavičkami z Pohádkových Krkonoš, kam patří nejenom Krakonoš, ale i
jeho sojka, Pan lesní a slečna Hančí.
Tak neseďte doma a „Přiďte pobejt“ na akce do Krkonoš.“😊
Kalendář kulturních, sportovních a společenských událostí, připravovaných na každý
nadcházející rok, vzniká vždy ve spolupráci s krkonošskými informačními centry Krkonoš.
Pokud i vy máte zájem zveřejnit pořádanou událost, kontaktujte zpracovatele – Regionální
turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí: info@krkonose.eu.
V elektronickém formátu si ho můžete pročíst na webových stránkách www.krkonose.eu.
Pro vás i vaše hosty vychází nově Kalendář událostí s výběrem TOP akcí v tištěné podobě.
Získáte ho, spolu s kapesním kalendáříčkem a turistickými novinami Krkonošská sezona, ve
spolupracujících krkonošských informačních centrech v polovině prosince t.r.
Zpracovala: D. Palátková, prosinec 2018.
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 na facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

