Tisková zpráva 15. února 2011
ZKUS KUKS
Obecně prospěšná společnost Revitalizace KUKS, zastoupená ředitelem Mgr. Jiří Skalickým, dnes
podepsala smlouvu o poskytnutí dotace k projektu Kuks - Braunův kraj 3. 2., který je veden v
Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod – Marketingové a koordinační aktivity
v oblasti cestovního ruchu.
Smyslem projektu je obnovit a oživit historicky a kulturně významnou lokalitu obce Kuks a jejího
blízkého okolí, zvýšit její atraktivitu pro návštěvníky i mimo turistickou sezonu prostřednictvím
nabídky kvalitních a dostupných informací: formou tištěných publikací, multimediálních nosičů a
dalších špičkových marketingových služeb (Informační centrum, veletrhy, informační systém a
webové stránky).
Zasloužené prezentace se dočká nejen samotná obec Kuks, ale i proslulý unikátní soubor přírodních
plastik Braunův Betlém a také soudobá křížová cesta Příběh utrpení a nadějí člověka, zpřístupněná
veřejnosti v roce 2008. Řadu atraktivních míst návštěvníkům zprostředkuje naučná stezka „Dvanáct
zastavení v Kuksu“ s využitím technologie „bluetooth“ a dále informací na sociálních sítích
(facebook).
Projekt „Kuks - Braunův kraj“ rozvíjí koncept rozvoje cestovního ruchu v oblasti barokního areálu
Národní kulturní památky Hospital Kuks a jeho nejbližšího okolí a je koncipován ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště Josefov (souběžný projekt Kuks –
Granátové jablko, IOP) a dalšími partnery včetně zájmových organizací v dané lokalitě.
Společnost Revitalizace KUKS v současné době připravuje propagační publikace o Kuksu a nejbližším
okolí, v realizaci je rovněž cyklus zvukových dokumentů „Kuks – kouzlo, umění, krása, symbol“ ve
spolupráci s předními historiky umění a znalci této magické krajiny.
„Vzájemné propojení aktivit řady zamýšlených projektů znásobí programovou nabídku a přitažlivost
Kuksku a okolí, která tak přispěje nejen ke zvýšení návštěvnosti, ale i tolik potřebnému prodloužení
pobytu turistů v celém Královéhradeckém kraji. V centru naší pozornosti je rovněž snaha koordinovat
a stmelovat činnost jednotlivých partnerů v daném území, “ uvedl Jiří Skalický, ředitel Revitalizace
KUKS o.p.s.
Od počátku letošního roku obecně prospěšná společnost prezentovala své aktivity a partnerskou
spolupráci s Královéhradeckým krajem, Podzvičinskem a Opolským vojvodstvím na veletrzích
cestovního ruchu v Brně (Regiontour), Praze (Holiday World) a o uplynulém víkendu také v Lysé nad
Labem (Regiony České republiky 2011). Během této události, které se zúčastnilo 72 vystavovatelů a
téměř 9 000 návštěvníků, se Revitalizace KUKS představila zcela novým propagačním stánkem a
pozvala zájemce do Královéhradeckého kraje, na Kuks a aktuálně na česko-polskou konferenci
„Vojenské památky a cestovní ruch (zbraně, bunkry, pevnosti)“, jejímž je pořadatelem.
Konference se uskuteční ve dnech 17. a 18. března 2011 v Kongresovém centru ALDIS v Hradci
Králové v rámci veletrhu cestovního ruchu Infotour a naváže na ni vydání publikace, mapy i DVD
sborníku se zvukovými záznamy přednášejících i fotogalerií. Zájemci o tuto tematiku budou moci
sledovat přenos jednání také prostřednictvím internetu on-line.

Odborná konference „Vojenské památky v cestovním ruchu“ navazuje na loňskou úspěšnou premiéru
společnosti Revitalizace KUKS - na sympozium s mezinárodní účastí „Šlechtické památky a cestovní
ruch (hrady, zámky, erby)“.

