
 
Newsletter pro přeshraniční management

Grüß Gott a dobrý den z ARBERLANDU,
 
před námi se otevírá nový rok s novými možnostmi!
 
Rádi bychom Vás pozvali ke sledování pořadu Napříč zimními sporty v němž Vás
aktuálně zavedeme do lyžařských i jiných sportovních středisek podél hranic, dále také
přijměte pozvání na nadcházející Mistrovství Evropy 2022 u Großen Arbersee nebo na
náš online-seminář "Udržitelnost cestovního ruchu".
 
Hodně zábavy a úspěšný start do nového roku 2022 Vám přeje.
 
Váš sekretariát pro
přeshraniční management v oblasti kultury a cestovního ruchu

Napříč zimními sporty

Novinář z oblasti cestovního ruchu Artur
Schnabel popisuje kanoistiku jako národní
sport Čechů. To možná platí pro teplé
měsíce v roce. Ale v zimě milují Češi
lyžování stejně jako jejich bavorští
sousedé.
 
V našem aktuálním pořadu jsme přivítali
mezi hosty nejen mluvčího a zároveň
představitele marketingu lyžařského
resortu Arber Andrease Stadlera, ale také
Stefanii Macharowskou s Karlem

Reitmeierem ze sportovního klubu DSV Nordic Aktiv Zentrum Oberer Bayerischer Wald
/ Böhmerwald, který jako první a dosud jediný získal certifikát přeshraničního zimního
střediska, dále pak Olgu Kneiflovou, event manažerku lyžařského centra na Lipně .
Pozvali nás ke sportovnímu vyžití při alpském lyžování, sáňkování, běhu na lyžích, při
horských túrách na sněžnicích nebo při bruslařských piruetách na Lipenské přehradě.

Mistrovství Evropy v biatlonu 2022

Strhující sprinterské a střelecké souboje,
napětí až do poslední sekundy očekáváme
na otevřeném otevřeném Mistrovství
Evropy od 24. do 30. ledna 2022 u Großer
Arbersee, kde budou měřit své síly špičkoví
sportovci mezinárodní biatlonové scény.
 
Očekává se jich na pět set ze 40
národností a bude to zároveň jejich
poslední výkonnostní klání před zimními
olympijskými hrami.

Prodej celodenních vstupenek kategorie A za 16,-Eur, B 13,-Eur a C 10,-Eur nebo pak
VIP za 95,-Eur probíhá od 2. listopadu na www.biathlon-arber2022.de.
 
Zároveň najdete na oficiální domovské stránce aktuální informace o vývoji situace kolem
nemoci covid. Sobotní a nedělní závody 29. a 30.ledna 2022 budou k vidění nejen díky
televiznímu přenosu, ale také prostřednictvímm IBU-Livestream u.

Pozvánka k online-semináři Udržitelnost cestovního ruchu

Rádi bychom Vás pozvali 11. ledna 2022,
ve 14. hodin na náš online seminář,
zabývající se tématem budoucnosti, což
je udržitelnost.
 
Gudrun Reckerziegelová, koordinátorka
pro komunální politiku rozvoje na území
Regen -ARBERLAND, Vám poskytne svůj
pohled na téma: Jak převzít
zodpovědnost v cestovním ruchu a k
tomu několik praktických příkladů, s nimiž
můžete po malých krocích sami začít

Přihlášky zasílejte, prosím, do 9. ledna 2022 na eunnasch@arberland-regio.de
 
Přednáška je zdarma a bude simultánně tlumočena. Link k online semináři obdržíte po
přihlášení.
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