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Tisková informace
O Krkonoších zajímavě a vtipně
Státní agentura CzechTourism připravila v souvislé několikaleté řadě další seminář pro průvodce,
resp. odborníky v cestovním ruchu. Uskutečnil se v pražském Národním domě na Vinohradech.
V rámci bloku, který proběhl v úterý 21. 2. se, prostřednictvím jednotlivých mluvčí, představily
regiony Královéhradecko, Východní Čechy, Krkonoše a Střední Čechy. Každý region měl na
představení aktualit, včetně prostoru pro dotazy, hodinu čistého času. Krkonoše, Krkonošský národní
park a Podkrkonoší zastupovali Klára Kroupová, Radek Drahný a Klára Davidová.
Prezentace byly sestaveny z několika bloků se základní linkou témat, které se měly prolínat, a tím
byla aktivní dovolená s dětmi nebo lázeňství, vždy s ohledem na to, co ten který region k rekreaci
umožňuje a nabízí. V rámci zmiňovaných bloků byla konkretizována i další základní témata a to: 10
důvodů proč navštívit region – TOP nabídka vhodná i pro příjezdový cestovní ruch, návrh 2-3
denního výletu do regionu – tipy vhodné pro domácí a přeshraniční cestovní ruch. Posledním byly
upoutávky na zajímavé novinky a pozvánka na akce, které se uskuteční v průběhu roku.
Klára Kroupová ze Svazku Krkonoše, která se s tvorbou vizuální i ústní prezentace bravurně
vypořádala, k tomu blíže uvedla: „V sále sedělo zhruba sto posluchačů, což byl oproti jiným letům
drobný pokles. Mezi nimi pracovníci cestovních kanceláří, průvodci, členové Místních akčních
skupin, ale i pracovníci různých městských úřadů. O informace o novinkách z Krkonoš je vždy zájem,
i když jsme mnoho dotazů nezaznamenali. Posluchači byli asi saturováni bohatým obsahem sdělení
samotné prezentace. Tu významně obohatila soutěž o drobné odměny, o kterou se postaral kolega
Radek Drahný ze Správy KRNAP. Svými nápaditými a vtipnými otázkami, i za odměnu věnovanými
dárkovými pozornostmi těm, kteří pozorně poslouchali a pak přednesli správnou odpověď, velmi
oživil prezentaci nejvyšších českých hor v Praze.“
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