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„Krkonoše – nová šance pro cestovní ruch“
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V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (prioritní osy
3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního
ruchu) získal Krkonoše – svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci
projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Krkonoších". Předmětem projektu je mj. výroba
propagačních předmětů a vydání celokrkonošského stolního kalendáře.
Stolní kalendář Krkonoše, vydaný s platností na dva roky 2013 – 2014, zaznamenal velký
úspěch u všech, kteří ho jako hodnotný dárek obdrželi od pracovníků Krkonoš - svazku měst
a obcí. Zahrnuje v sobě fotografie a upoutávky na zajímavé sportovně-kulturně-společenské
a spolkové akce, pořádané v regionu Krkonoš. Patří mezi ně například: Novoroční výstup na
rozhlednu Štěpánku u Kořenova, skialpinistická Noc tuleních pásů a Memoriál Jana Zapletala,
Skijöringový víkend na upravené sněhové dráze mezi Martinicemi v Krkonoších a Studencem,
Masopustní veselí a zábavu s názvem Pašeráckej vejkend v Rokytnici nad Jizerou, Běh na lyžích
Krkonošská 70, Setkání s Krakonošem v Harrachově, Hudební festival Kunčice, Farmářské slavnosti
na rodinné farmě v Klášterské Lhotě, Soutěž historických vozidel přes obce Studenec, Bukovina
u Čisté, Dolní Kalná, Dolní Branná, Vrchlabí do Špindlerova Mlýna, Vánoční a Májový jarmark
v Jilemnici, mající více než 500letou tradici, Rozjezd Krkonošských cyklobusů a Zahájení
cyklistické sezony v Krkonoších, Legendární dálkový turistický pochod Krakonošova 100,
Maloúpský jarmark a Špindlerovskou pouť, Den lidových řemesel Na Rýchorském náměstí v Žacléři
a Týden lidových řemesel ve Vrchlabí, Krkonošské pivní slavnosti na několika místech
(v Harrachově, Vrchlabí, Trutnově), Porciunkule v Hostinném, Mezinárodní folklorní festival ve
Vrchlabí, Oblastní přehlídka dechových hudeb v Košťálově, Rudolfovy slavnosti ve Svobodě nad
Úpou, Žacléřská 70 MTB, Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou, Český řemeslný
trh pod obry v Hostinném, Koncerty dechových hudeb v Bukovině u Čisté, Vánoční jarmarky
v Krkonoších, Předsilvestrovská lyžařská show ve Špindlerově Mlýně a Závody po staru ve
Vrchlabí, Ledová jízda jako nejstarší a nejtěžší závod psích spřežení v České republice se startem
v Dolním Dvoře, Masopustní veselice probíhající v obci Rudník, Poniklá, Valteřice, či tradiční pouť
v Dolní Branné a mnoho dalších.
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Stolní kalendář byl vydán v nákladu 1 000 kusů a významným způsobem prezentuje turistický region
Krkonoše. Obdarováni byli jak starostové členských
měst a obcí Svazku Krkonoše, tak řada dalších
www.krkonose.eu
významných hostů z Královéhradeckého a Libereckého kraje. Tato forma prezentace je zařazena i
jako odměny soutěžícím – např. při fotografické nebo čtenářské v turistických novinách Krkonošská
sezona vydaných prostřednictvím ROP.
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