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Tisková zpráva 
Výherci soutěží z turistických novin Krkonošská sezona 

a razítkovací hry Pohádkové Krkonoše  
jsou vylosováni 

 
Turistické noviny Krkonošská sezona daly svým obsahem nahlédnout pod ruce mistrů různých 
oborů, do dílen s tradiční řemeslnou výrobou, zprostředkovaly poznání méně frekventovaných 
míst, nabídly, kam v létě vyrazit s dětmi, jak se zapojit do razítkovací hry Pohádkové Krkonoše 
aneb: Po stopách Krakonoše, anebo kam se vydat s dětmi, kde se pobaví a ověří, zda-li mají 
šikovné ručičky. Nechybělo čtení o naučných stezkách a tipník výletů, kam se schovat a něco 
zajímavého dovědět při špatném počasí. Velkoformátová mapa představila vyznačenými body 
partnery Fondu cestovního ruchu Krkonoše. Jako každoročně byla nabídnuta i čtenářská soutěž 
s hodnotnými cenami. 
 
Čtenáři odpovídali na pět otázek: 1. Která poživatina se v Krkonoších stala od pol. 18. stol. 
důležitou součástí potravy?, 2. Jak se jmenují dva filmy, zmíněné ve vydání, mapující poslední 
okamžiky života přátel Hanče a Vrbaty?, 3. Kolik se uskutečnilo ročníků divadelní přehlídky 
ve Vysokém nad Jizerou?, 4. Kterou stezkou se vydáte za poznáváním krkonošských piv?, 5. 
Jak je pojmenovaný vlak na kolejích vedoucích údolím Jizery? 
 
      Soutěží se zúčastnili, správně odpověděli, vylosováni byli a krásné ceny získali… 
1. cena - voucher pro 2 osoby na 2 noci s polopenzí na ubytování v Hotelu Horizont v Peci pod 
Sněžkou, věnuje Hotel Horizont, www.hotelhorizont.cz, získala Martina S., Litoměřice, 2. 
cena – rodinnou vstupenku na Stezku korunami stromů Krkonoše, věnuje Stezka korunami 
stromů Krkonoše, www.stezkakrkonose.cz - Dana D., Sychrov, 3. cena - stolní kalendář 
"Vrchlabí v zrcadle času" s historickými fotografiemi a texty o městě, věnuje Regionální 
turistické informační centrum Krkonoše, www.mestovrchlabi.cz - Veronika K., Praha, 4. cena 
- plecháček, batůžek a lahev s logem Krkonoš, věnuje Krkonoše - svazek měst a obcí, 
www.krkonose.eu - Zdeňka Š., Hradec Králové, 5. cena - skleněný náhrdelník z Železného 
Brodu, přes certifikovanou oblastní destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše – 
svazek měst a obcí věnuje Hana Kortanová, Kortan - sklo bižuterie, www.krkonose.eu - 
Alžběta B., Stráž pod Ralskem. 
 
                                 Razítkovací hra s hravou brožurkou 
s krásnými ilustracemi a okénky na razítka, motivovala k návštěvě vytipovaných lokalit 
spolupracujících partnerů. Nabídla šanci vyhrát každému, kdo v informačním centru odevzdal 
ústřižek za 10 získaných razítek. Cenou byl voucher v hodnotě 3.333 Kč, který lze uplatnit 
v Resortu sv. Františka ve Špindlerově Mlýně, www.erlebachovabouda.cz.  
Voucher losováním získali: Jan Č., 3 roky, Martinice v Krkonoších a Ondřej Z., 2 roky, 
Vysoké nad Jizerou. V létě roku 2022 budou razítkovací hra i soutěž pokračovat.  
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