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Tisková zpráva
Nová zimní Krkonošská sezona
Těsně před sv. Mikulášem byly prostřednictvím výtisků MF Dnes distribuovány turistické
noviny Krkonošská sezona pro zimní sezonu 2018/2019 široké české veřejnosti. Protože se
spolupráce s deníkem MF Dnes osvědčila, bylo vydání vloženo jako příloha v Pardubickém a
Jihomoravském kraji. Přečetli ho i ti, kteří MF Dnes v den vydání zakoupili na prodejních
pultech, předplatitelům byla vložena do poštovní schránky.
Široký obsahový závěr Krkonošské sezony, která vyšla na šestnácti stránkách, v celkovém
nákladu 45 000 kusů, s překladem do německého a polského jazyka, se snaží nabídnout
čtenářům z každého „ranku“.
Dočtete se o užitečných projektech Svazku Krkonoše, představíme vám pana Aleše Suka,
osobnost, která svůj život zasvětila sportu a sportovcům, ale také sběratelskému koníčku. Část
jeho obsáhlých sbírek bude vystavena v nově vznikající expozici lyžařství v Dolní Branné.
Nabízíme tipy, kam se vydat s dětmi, když zaprší, anebo je venku vánice. Anebo co dělat,
když už nelyžujeme. Třeba sáňkovat, vyjít si na sněžnicích anebo si zabruslit?
Na velkoplošné vnitřní mapě jsou zvýrazněny krkonošské skiareály a běžecké tratě
Krkonošského lyžařského běžeckého ráje. Tématům běžek a sjezdovému lyžování jsou
věnovány i další stránky novin, protože jak známo „Krkonoše a sport jedno jsou“.
Připomínáme možnosti krkonošského skialpinismu anebo tipy na zajímavé akce pořádané
v regionu, mezi které patří Advent, Vánoce, Masopustní veselice, ale i divadelní či hudební
zastavení. Nechybí prezentace jednotlivých měst a obcí, podnikatelských aktivit a partnerů
Fondu cestovního ruchu Krkonoš. Zasoutěžit si můžete prostřednictvím čtenářského kvízu.
Krkonošskou sezonu získáte zdarma na pultech spolupracujících informačních center
v průběhu první poloviny prosince.

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

