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Tisková informace
Krkonošská sezona – zima 2012
I letos je pro vás připravena Krkonošská sezona – turistické noviny z knihovničky Krkonoš – svazku
měst a obcí. Dočtete se v nich o kulatých 450 narozeninách ducha nejvyšších českých hor
Krakonoše, připomenuty jsou i další významné kulatiny např. sklárny v Harrachově nebo dnes již
neexistující Petrovy boudy. Další kalendárium je věnováno několika významným krkonošským
osobnostem. Poměrně rozsáhle je připomenuta bohatá historie skokanského sportu, resp.
skokanských můstků v Krkonoších. Pestrou paletu doplňuje příběh početné skokanské rodiny
Balcarů. Pro milovníky skialpinismu je určena dvoustrana s popisem skialpinistických tras
připravených Správou KRNAP ve spolupráci s Horskou službou Krkonoše, připomínka nejstaršího
skialpinistického závodu pořádaného v Čechách, resp. ve Špindlerově Mlýně, ale i nabídka lezení na
volném ledu právě v Krkonoších. Sjezdařům a běžkařům, kteří se v nejvyšších českých horách ještě
tolik neorientují, je věnován materiál charakterizující sjezdové a běžecké možnosti v regionu. Je
inspirací a zároveň pozvánkou nejen do lyžařských skiareálů, ale také do upravovaných bílých stop,
nebo např. na Krkonošskou lyžařskou magistrálu. Milovníkům historie budou blízké Obrazy života
prostých horalů, ztvárněné malířem Erichem Fuchsem. Ohlédnutí za jeho uměleckým dílem je
pohlazením po duši a inspirací k dalšímu poznání tvrdého života a zajímavé bohaté historie
někdejších zdejších obyvatel v některém z místních muzeí. Krátké ohlédnutí patří výročí prvních lyží
v Krkonoších, nabídne exkursi mezi milníky lidského snažení zrychlit jízdu na dřevěných
prkýnkách, ale i mezi nezbytné lyžařské trofeje, odznaky a medaile těch, kteří nejenom dobře
namazali, ale i svoji dobrou fyzičku předvedli a kvalitní styl vypěstovali. Nechybí několik
velikonočních receptů, filmové kalendárium a další témata. Např. čtenářské ohlasy, které jsou do
redakce doručeny v souvislosti s odpověďmi na vypsané soutěžní otázky. Letos je tradiční čtenářská
soutěž obohacena o soutěž fotografickou. Těm, kteří správně odpoví a budou v literární soutěži
vylosováni anebo ti, kteří pošlou několik zdařilých fotografií a budou porotou vybráni, se mohou
těšit na opravdu zajímavé ceny. Z tiskoviny dále získáte kontakty na krkonošská informační centra,
seznámíte se s prezentacemi firem a partnerů vydavatele turistických novin Svazku Krkonoše.
V příloze je zakomponována nová mapa. Krkonošskou sezonu získáte zdarma na pultech
informačních center před začátkem nadcházející zimní sezony.
Přejeme vám dobré počteníčko.
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a prosincové Valné hromadě Krkonoš – svazku města a obcí
byli vylosování výherci čtenářské soutěže
Krkonošské sezony z léta 2011
1. Víkendový pobyt pro dvě osoby v Hotelu U Nás, Jablonec nad Jizerou-Bratrouchov = Ewa
Kajdanowicz, Poznaň, PL
2. Deset jízd zdarma na bobové dráze Harrachov či Špindlerův Mlýn bez časového omezení =
Harald Stamm, Steinfeld, DE
3. Deset jízd zdarma na bobové dráze Harrachov či Špindlerův Mlýn bez časového omezení =
Vlasta Sárová, Zlín-Prštné
4. Kitl Šláftruňk – medicinální víno = Manželé Strouhalovi, Velké Opatovice
5. Tričko s potiskem – věnuje SMO Krkonoše = Manfréd Stümke, Rathenow, DE
6. Deštník – věnuje RTIC Vrchlabí = Jiří Vlasák, Trutnov
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