Krkonoše – svazek měst a obcí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Tel: 499 405 321, IČO 70157898
E-mail: svazek@krkonose.eu
Tourism: www.krkonose.eu
Office: www.svazek.krkonose.eu

Tisková zpráva
Cena ředitele Správy KRNAP
Pro deváté předávání Cen ředitele Správy KRNAP bylo vybráno devět význačných osobností.
Přispěly k rozvoji Krkonoš a povědomí o našich horách. Jsou jimi historik František Jirásko,
strážce KRNAP Alfréd Pucher, přírodovědec Petr Miles (in memoriam), sběratel a historik
Antonín Tichý, dokumentátorka Irena Bělochová, člen Horské služby Krkonoše Přemysl
Kovářík, hospodář Martin Maček, in memoriam, historik Jan Luštinec a publicistka Eliška
Pilařová. Laureáti, resp. jejich zástupci, převzali ceny v podobě drátěné plastiky Krakonoše
vyrobené technikou smyček. Předlohou je nejstarší vyobrazení Krakonoše známé z
Hellwigovy mapy Slezska z roku 1561.
K tomu předseda Svazku Krkonoše Ing. Jan Sobotka doplnil: “Chválím počin Správy
KRNAP. I letos byli komisí vybráni ti, kteří jsou s Krkonošemi neodmyslitelně spjati a jejich
občanský přínos pro region je nezanedbatelný a těžko zpochybnitelný. Doposud bylo
k ocenění vyhlašováno pět kategorií. Je výborným nápadem, že byla přidána šestá kategorie,
tzv. Cena veřejnosti. Domnívám se, že výrazně přispěje k posílení pozitivního vztahu lidí ke
Správě KRNAP, která v jejich očích nemusí být nutně jenom represívní, ale především
ochranářskou organizací. Letos přišlo velice mnoho návrhů. Mezi přírodovědci, odborníky,
záchranáři a dalšími osobnostmi také například ti, kteří stojí mimo Správu KRNAP, ale
veřejnost oceňuje jejich práci. Svými postoji sbližují obyvatele a to je na jejich působení
právě to úžasné,“ uzavřel Jan Sobotka.
Smyslem ocenění je vyzdvihnout lidi, kteří svým životem a prací znamenají či znamenali
přínos pro Krkonoše. "Při mém loňském prvním předávání Cen ředitele Správy KRNAP jsem
si uvědomil, že je škoda každý rok vybrat jen pěl laureátů, když osobností, které by si toto
ocenění zasloužily, je mnohem více. Letos se nám sešly kvalitní nominace, tak jsme se s
ostatními členy Výboru rozhodli ocenit dokonce devět osobností," řekl ředitel Správy KRNAP
Robin Böhnisch. Nominace laureátů Ceny ředitele Správy KRNAP posílala v hojných
počtech veřejnost. V letošním roce Výbor vybíral ze tří desítek návrhů.
Krátké videoportréty všech oceněných najdete na https://youtu.be/0jmG-TkGwRQ
Zpracovala: D. Palátková a Radek Drahný. Rok 2019. 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

