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Tisková informace
Výherci čtenářské soutěže zimní Krkonošské sezony
Zimní vydání oblíbených turistických novin, vydaných díky úsilí Krkonoš – svazku měst a obcí
a za finanční podpory Evropské unie z ROPu, nabídlo řadu zajímavých informací.
Tradičně byla vypsána čtenářská soutěž. Na pět otázek: 1. Kolik synů skokanů se narodilo
v rodině Balcarových?, 2. Ve kterém roce se stal skialpinismus součástí horolezectví?, 3. Kolik
vážila nájezdová věž mamutího můstku v Harrachově?, 4. Kolik let zhruba prožil Erich Fuchs
v Krkonoších?, 5. Kolik let uteklo od natočení komedie století „S tebou mě baví svět“?,
správně odpověděli a vylosováni byli:
Alfred Preisner, Frankfurt (Main), Božena Divíšková, Plzeň, Mieczyslaw Suchta, Jelenia Góra,
Polska, Jan Vacek, Vysoké Mýto, Radek Zíka, Nučice, Ivo Bayer, Blovice v ČR.
Výhercům budou předány ceny: Víkendový pobyt OREA Hotel VITAL Sklář, Harrachov, Kitl
Šláftruňk – medicinální víno, porcelánové kořenky, z Info – Flora Benecko, Hobby set – ozdoby na
vánoční stromeček z firmy Rautis Poniklá, tričko s potiskem od Krkonoš – svazku měst a obcí a
deštník, věnovaný Regionálním turistickým informačním centrem Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí.
I letní vydání Krkonošské sezony obsahuje soutěžní otázky:1. V jaké nadmořské výšce je umístěn
symbolický pramen Labe? 2. Co provozovali řemeslníci jircháři? 3. Který den se u Luční boudy, po
300 letech, setkali potomci šlechtických rodů působících v Krkonoších? 4. Co jsou to “tory“ a kde je
nalezneme? 5. Ve kterém termínu odstartuje turistický pochod „Krakonošova 100“?
Na vylosované výherce, kteří správně odpovědí, čekají věcné ceny: 1. cena: Víkendový pobyt pro
dvě osoby ve Sv. Petru ve Špindlerově Mlýně, věnuje OREA Hotel Horal**** Šp.Mlýn,
www.orea.cz, 2. cena: Hříbečková mozaika 1930 – dřevěná stolní hra z limitované retro kolekce
firmy Schowanek, věnuje Detoa Albrechtice s.r.o., Jiřetín pod Bukovou, www.detoa.cz, 3. cena: Kitl
Šláftruňk – medicinální víno, věnuje www.kitl.cz, 4. cena: Kitl Šláftruňk – medicinální víno, věnuje
www.kitl.cz, 5. cena: Tričko s potiskem - logo Krkonoše, věnuje Krkonoše – svazek města obcí,
www.krkonose.eu, 6.cena: Deštník, věnuje Regionální turistické informační centrum Krkonoše se
sídlem ve Vrchlabí, www.krkonose.eu, 7.cena: „Sborník epigramů 2011“ vydaný u příležitosti190.
výročí narození a 160 let od deportace K. H. Borovského, věnuje: Územní sdružení Syndikátu
novinářů Vysočina se sídlem v Havlíčkově Brodě. E-mail: Syndikat.vysocina@volny.cz.
Odpovědi je nutné doručit na adresu: Regionální turistické informační centrum Krkonoše,
Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí nebo na email: info@krkonos.eu do konce listopadu 2012. Losování
správných odpovědí a tedy výherců proběhne v polovině prosince 2012.
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