Jarní novinky v Krkonoších
Naše Krkonoše Podcast
Pusťte si Krkonoše do ucha! Připomeňte si jejich přírodní, historické i kulturní dědictví
prostřednictvím zajímavých hostů, kteří by za naše hory dýchali. Nepochybně je plno úžasných témat,
o kterých jste prozatím neslyšeli, míst, kde jste ještě nebyli, ač je máte za humny, osobností, které
neznáte, i když chodí mezi vámi. Sledujte a poslouchejte Naše Krkonoše Podcast...

Kdo pro vás podcasty připravuje?
Za podcasty Naše Krkonoše stojí Destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše: Krkonoše –
svazek měst a obcí. Průvodkyní všemi 12 díly, které prozatím plánujeme natočit, bude slovenská
moderátorka Mária Maťková (@matkovamay).

Na jaké hosty se můžete těšit?
První díl podcastu věnujeme pozornost historikovi Krkonošského muzea, Jiřímu Loudovi. Společně s
ním odhalíme historii osidlování v Krkonoších i jeho vášeň k historickému šermu. Ve druhém díle nám
o životě v horách bude vyprávět Radka Mlejnková, která spolu s manželem již 16 let hospodaří a
farmaří na Děčínské boudě.

Dále k vám promluví například vědec, řemeslník, starosta, fotograf či umělec... Zajímaví a jedineční
lidé, kteří v Krkonoších žijí, tvoří a pracují stejně jako vy.

Kde si můžete podcasty poslechnout?
Najdete je pod názvem Naše Krkonoše Podcast v aplikaci Spotify nebo na YouTube ve formě videa
z celého rozhovoru.
www.krkonose.eu/novinka-nase-krkonose-podcast

Muzeum lyžování Aleše Suka v Dolní Branné
Ve více než čtvrt tisíciletí staré roubence vzniklo zajímavé muzeum s muzejní kavárnou. Expozice
muzea je věnována celoživotní sbírce skijáckých, sáňkařských a bruslařských artefaktů, které s láskou
a zájmem pečlivě shromáždil a opečovával kantor a trenér lyžařů, místní občan – Aleš Suk.
Muzeum umožňuje náhled do vývoje zimních sportů a turistiky, představuje výrobky místních
řemeslníků (kolářů, kovářů, ševců, sedlářů) jež překvapí unikátním a kouzelným provedením a
připomíná podmínky, ve kterých se zrodila mimořádná sportovní vítězství ve světových pohárech, na
mistrovstvích světa a zimních olympijských hrách.
Muzeum je otevřeno v sobotu, a to v čase 9:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00. V dalších dnech a časech po
domluvě na tel. 739 452 760, 606 513 155 (nejlépe SMS).
www.muzeumlyzovani.cz

Vrchlabí má svůj Poesiomat
Poesiomat je nejnovějším projektem spolku Piána na ulici, který od roku 2013 rozmísťuje piana a
šachové stolky po ulicích českých měst. Jukeboxy s básněmi jsou naplněné zvukovou, hlasovou a
paměťovou stopou v krajině. Od března má svůj Poesiomat i vrchlabské náměstí Míru.
Co si pod pojmem poesiomat představit? Ze železné trubky velikosti vyššího člověka je vyvedena
klika, kterou si kolemjdoucí vyrobí elektřinu. Pak si zmáčknutím tlačítka zvolí jednu ze zvukových
stop. Kromě četby či hudby zahlaholí pták, projede auto, zakřičí dítě. V nabídce zvukových stop je
např. hovor z filmu „Hoří, má panenko“, zurkot vody Labského vodopádu, tóny Antonia Vivaldiho ze
Čtvero ročních období, výňatek z knihy Marie Kubátové „Jak Trautenberk lovil v Krakonošově revíru“,
recept na krkonošské kyselo Miloše Gerstnera a řada dalších záznamů, včetně medailových
olympijských jízd rodaček Karolíny Erbanové a Evy Samkové. V těsné blízkosti Poesiomatu je ve
velkoplošné zasklené vitríně uveden celý play list.
www.mestovrchlabi.cz
Dáša Palátková a Alena Cejnarová, DMO Krkonoše – svazek měst a obcí

