Z obsahu
Kalendář akcí
v Podkrkonoší
Nové webové stránky
pro propagaci území
Podkrkonoší
Podkrkonoší
na veletrzích 2012
Nové propagační
materiály
Jarní výzva k příjmu
žádostí o značku
PODKRKONOŠÍ
regionální produkt ®
Vítání jara v
Podkrkonoší – 5. května
POZVÁNKA – Po stopách
rytíře Zbyhoně
MAS Podchlumí vyhlásí
v dubnu 4. výzvu
k předkládání žádostí
o dotaci
Venkovská tržnice –
katalog, bazar i přehled
regionálních akcí
Ze sousedství


Krkonoše



Hradecko



Orlické hory a
Podorlicko

Informační čtvrtletník sdružení Podzvičinsko
Duben 2012

Jarní počasí na sebe nenechalo dlouho
čekat!
Po velkých a tuhých mrazech letošní zimy vysvitlo opět hřejivé
sluníčko. I krásná příroda Podkrkonoší se nám konečně probouzí a vy
přemýšlíte kam na výlet? Máme pro vás hned několik tipů!
Milovníci cykloturistiky, kteří již po zimní odstávce oprášili své
stroje, určitě nepohrdnou alespoň krátkou projížďkou. Na webových
stránkách www.podkrkonosi.eu jsme pro vás naplánovali hned
několik tras – v sekci Turistika a sport / Cykloturistika.
Ani ,,pěšáci“ nepřijdou zkrátka, i oni si mohou vybrat některý výlet
buď po naučných stezkách, nebo po naplánované trase, inspiraci
naleznete rovněž na www.podkrkonosi.eu v sekci Turistika a sport /
Pěší turistika.
Pro ty z vás, kteří rádi navštěvujete turistické památky ve vlastní
režii, máme přichystané alespoň nejvýznamnější památky, které jsou
pro území Podkrkonoší typické. Tentokrát v sekci Podkrkonoší / Tipy
na výlety.
Doufáme, že nám sluníčko vydrží a turistika v Podkrkonoší bude
návštěvníky bavit!
Krásné jaro přeje DM Podzvičinsko

Kalendář akcí v Podkrkonoší
Zajímáte se o výjimečné, tradiční a originální akce, které mají pojítko
s územím Podkrkonoší? Připravili jsme pro vás jejich výčet! Seznam
nejvýznamnějších z nich si můžete stáhnout na webových stránkách
www.podkrkonosi.eu v sekci Aktuality, nebo obdržet ve vytištěné
podobě na propagačních akcích sdružení Podzvičinsko.

Podkrkonošské střípky
Jarní akce
v Podkrkonoší 2012
Pozvánka na léto

DM Podzvičinsko

Nové webové stránky pro propagaci území Podkrkonoší
Na konci listopadu byly spuštěny nové webové stránky
www.podkrkonosi.eu, které budou nově informovat
o cestovním ruchu v rámci celého území Podkrkonoší!
Dozvíte se informace o akcích a aktualitách v Podkrkonoší,
tipech na výlety, přírodních i historických atraktivitách,
ubytování a stravování a mnoho dalšího. Cílem nových
webových stránek je především nalákat turisty do našeho
regionu a tím zvýšit CR v Podkrkonoší.
Stránky www.podzvicinsko.cz fungují i nadále. Obsahují
informace o sdružení Podzvičinsko, o jeho činnosti a
projektech, plánovaných akcích v rámci různých grantových
podpor atd. Cílem těchto stávajících webových stránek je
informovat členské subjekty sdružení o činnostech, možných
grantech a poskytovat případné poradenství.

Nový webový portál je součástí
projektu ,,Propagace Podkrkonoší“,
který je dotován z ROP NUTS II
Severovýchod.
Do budoucna
se
můžeme těšit na plánovaný mapový
portál, který by měl ulehčit turistům
orientaci v celém území.

Podkrkonoší na veletrzích 2012
Sdružení Podzvičinsko s dalšími
subjekty CR se zúčastnilo několika
veletrhů. Odstartoval to lednový
veletrh Regiontour Brno, dále
únorový Holiday World Praha a
konečně březnový královéhradecký
Infotour.
Město
Hořice
reprezentovalo
celé
území
Podkrkonoší na veletrhu v Olomouci
a v Jablonci n/N. Zájem o území
Podkrkonoší byl srovnatelný s lety
předešlými, jen královéhradecký
Infotour
překvapil
min.
dvojnásobným úspěchem. Příčinou
bylo nejen krásné počasí, ale
především nové vedení KC Aldis,
které
nově
zastřešuje
veletrh
Infotour.

V lednu se sdružení Podzvičinsko
zúčastnilo
zasedání
KHK
a
CzechTourism,
kde
vystoupilo
s prezentací o Podkrkonoší. V únoru
proběhla společná prezentace TVÚ
Krkonoše a Podkrkonoší v rámci
Semináře
pro profesionály
v CR
v Praze
V Národním
domě
na Vinohradech.
Těší nás zájem turistů, který na
veletrzích panuje, i když rok od roku
shledáváme mírný pokles. Doufáme, že
osobní prezentace území Podkrkonoší
přivede nové turisty do území a
pomůže
tím
i
podnikatelským
subjektům.

Další plánované prezentace:
5. 5.
Otevírání sezony na Zvičině (viz str. 4)
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Nové propagační materiály
Na nadcházející
sezonu
se
připravují další
propagační
materiály, které
představí území
Podkrkonoší
v novém grafickém stylu. Po trhačce Tipy
na výlety z 6 lokalit se můžeme těšit na nové
tiskoviny Ovocná stezka a NS K. J. Erbena,

které by měly vyjít do konce června 2012. Obě
tiskoviny budou představovat unikátní produkty,
kterými stávající naučné stezky bezpochyby jsou.
Tiskovina Ovocná stezka představí nejen území
Podchlumí jako ovocnářský ráj, ale také provede
stávající trasou. Tiskovina NS K. J. Erbena zase
představí významného miletínského rodáka K. J.
Erbena a rovněž provede stávající i plánovanou
stezkou a okolím Miletína.

Jarní výzva k příjmu žádostí o značku
PODKRKONOŠÍ regionální produkt ®
Místní akční skupina Podchlumí ve spolupráci s turistickou oblastí Podkrkonoší
vyhlašují 5. kolo k předkládání žádostí o udělení značky PODKRKONOŠÍ
regionální produkt ®. Tato značka se uděluje třem typům výrobků a produktů:




řemeslné výrobky (keramika, sklo, výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, šperky, …)
potraviny a zemědělské produkty (mléko, sýry, maso, pečivo, ovoce, zelenina, víno, …)
přírodní produkty (lesní plody, léčivé byliny, čaje, minerální voda, …)

Cílem značení je podpořit zdejší výrobce, zviditelnit region a přispět tak k rozvoji cestovního ruchu –
lákavou nabídkou kvalitních suvenýrů z Podkrkonoší. Pokud máte o tuto značku zájem, stačí pouze
vyplnit žádost a zaslat ji (nebo donést osobně) na adresu: Podchlumí o. s., Holovousy 39, 508 01
do 30. 6. 2012!!! Veškeré informace ke značení a o vyhlášené výzvě naleznete na www.regionalniznacky.cz nebo www.maspodchlumi.cz.
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Vítání jara v Podkrkonoší – 5. května

Srdečně Vás zveme na již
tradiční
akci
Otevírání
sezony
na
Zvičině!
Promoakce se bude konat
v sobotu 5. května 2012
na vrchu Zvičiny od 10:00 hod.

Je připraven bohatý program,
po celé dopoledne soutěže a hry
nejen pro ty nejmenší, které
bude zajišťovat Dům dětí a
mládeže Jednička ze Dvora
Králové nad Labem. Děti se
budou moci zúčastnit soutěže
v malování nebo v ,,sochání“
z modelíny. Můžete se těšit
na nabídku
výrobků
pod ochrannou
značkou
PODKRKONOŠÍ
regionální
produkt®
a
informačních
materiálů z Podkrkonoší a
na posezení při živé hudbě.

Občerstvení
je
Raisovou chatou.
dráček Zvičiňáček!

zajištěno
Přijde i

Akce je pořádána ve spolupráci
s akcí ,,BĚH NA ZVIČINU“ a
nově také s akcí Vítání jara
na Kuksu a s akcí v hotelu
Pod Zvičinou. Tyto akce se
společným názvem Vítání
jara v Podkrkonoší budou
propojeny
autobusovou
dopravou, kterou bude zdarma
poskytovat firma OSNADO.
Kolo není překážkou!

Vážené paní starostky, páni starostové, přijďte upozornit
na krásu Vašich obcí, měst a městysů a letos pro změnu
představit svou sakrální památku!
Program:
10:00

Zahájení
Představení projektu ,,Propagace Podkrkonoší“

10:30 – 11:30

Koncert v kostele - flétnový soubor Pifferaios

10:30 – 13:00

Soutěže nejen pro ty nejmenší

13:30

Vyhlášení IV. ročníku fotosoutěže
Symbolické odstartování turistické sezony 2012
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Obecní úřad Úhlejov
zve všechny přátelé turistiky, přírody a podzvičinské krajiny na

17. ročník - první po dvaceti letech

v sobotu dne 12. května 2012
pěší trasy : A – 7 km – (: možnost i s dětským kočárkem :)
B – 16 km
C - 35 km
běh

(: registrace do 8,30 hod. :)

: 7 km – (:start běhu v 10,00 hod. :)

start a cíl : před kulturním domem na Úhlejově
registrace : 8,00 – 10,00 hod.
ukončení pochodu : 17,00 hod.
startovné : dospělí 20,- Kč, děti 10,- Kč
občerstvení : individuální a na trasách pochodu,
občerstvení u startu a cíle
děti do 15 let v doprovodu osoby starší 18 let.
informace :

tel : 603829810 – tel : 732161545

e-mail: zbyhon@email.cz - www.pochodzbyhon.cz
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MAS Podchlumí vyhlásí v dubnu 4. výzvu
k předkládání žádostí o dotaci
Místní akční skupina Podchlumí o. s. vyhlásí v dubnu 2012 v pořadí již 4. výzvu k předkládání žádostí
o dotace pro subjekty ze svého území (mapa na www.maspodchlumi.cz). A na co bude možné žádat?
Letos se zaměříme na modernizaci zemědělství, cestovní ruch (naučné stezky, ubytování a sport),
zlepšení vzhledu obcí a občanskou vybavenost, kulturní dědictví venkova a podporu nezemědělských
podnikatelů. Žadatelem mohou být vedle obcí i nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení
právnických osob, podnikatelé, zemědělští podnikatelé, podnikatelé v cestovním ruchu apod. Sběr
projektů bude ukončen na konci května. Bodové hodnocení a výběr projektů proběhne přímo v našem
regionu, výsledky hodnocení budou známy na konci června 2012. Více informací se dozvíte
na www.maspodchlumi.cz. Již v současné s námi můžete konzultovat Vaše projektové záměry!
Neváhejte nás kontaktovat!
MAS Podchlumí o. s.
OÚ Holovousy 39
Tel.: 777 854 526
E-mail: mas@podchlumi.cz

Venkovská tržnice – katalog, bazar i přehled regionálních akcí
MAS Podchlumí získala dotaci na projekt Venkovská tržnice III., který
bychom Vám rádi představili. Cílem tohoto projektu je vytvoření
informačního systému pro podporu a posílení místní ekonomiky. Tento
informační systém bude obsahovat mimo jiné Katalog podnikatelských
subjektů a neziskových organizací, aplikaci Bazaru, ve kterém je možné
nabízet, poptávat, darovat i směňovat cokoli. Pořadatelé kulturních,
sportovních nebo třeba vzdělávacích akcí budou moci využívat Kalendář akcí.
Srdcem celého systému je internetová stránka www.venkovskatrznice.cz, na
které se naše MAS objeví v závěru roku 2012. Ve stejném období bude do většiny domácností všech 38
obcí Podchlumí, tedy území působnosti naší MAS, zdarma distribuován tištěný katalog kontaktů na
podnikatele a neziskové organizace regionu. Stejně tak bezplatné bude i zveřejnění informací pro
neziskové organizace, spolky a podnikatele. V současné době probíhá na našem území sběr dotazníků.
Dotazník, na základě kterého naši tazatelé zmapují regionální podnikatele a neziskové organizace,
najdete spolu s představením projektu na stránkách http://www.maspodchlumi.cz/venkovska-trzniceiii-/. Chcete-li mít jistotu zaregistrování do internetové databáze a uveřejnění vašich informací
v tištěném katalogu, nečekejte na tazatele a kontaktujte nás na e-mailové adrese: mas@podchlumi.cz.
Zpětně se vám ozveme a zašleme jednostránkový dotazník s pokyny k vyplnění.

MAS Podchlumí o. s.

6

Ze sousedství
Je rubrika přinášející informace a pozvánky nejen
z okolních území. Jak jistě víte, Podkrkonoší je
součástí jednoho turisticky významného území
(TVÚ) Krkonoše a Podkrkonoší.

Krkonoše
www.krkonose.eu

Nastupte do cyklobusů a
nezapomeňte s sebou kola
Díky zájmu a dobré práci autobusových dopravců, finančnímu přispění Královéhradeckého a
Libereckého kraje, města Trutnov, Sdružení Podzvičinsko, Svazku obcí Jestřebí hory a koordinační
práci i finančním prostředkům Krkonoš – svazku měst a obcí z Fondu cestovního ruchu Krkonoš,
pokračuje provoz Krkonošských cyklobusů, který v letní sezóně výrazným způsobem zlepšuje
dostupnost měst a obcí v regionu turistům i obyvatelům.
Letos poprvé vyjedou 2. června, provoz ukončí 30. září 2012. Pojedou vždy v sobotu, neděli, svátek,
v období 1. července do 30. srpna 2012 v pracovní dny. V září pojedou i každý čtvrtek.
TRASY:
1) Páteřní linka Krkonošských cyklobusů vede z Harrachova do Kořenova (ČD) dále přes
Rokytnici nad Jizerou, Benecko, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou a Horní Malou Úpu.
V letošním roce autobus vzhledem k opravě silnice nezajíždí do Černého Dolu a na Hoffmanovy boudy.
2) Linka z Hradce Králové přes Hořice, Dvůr Králové, Hostinné, Vrchlabí. V provozu pouze
o letních prázdninách ve čtvrtek a v sobotu.
3) Linka – Trutnov – Pec pod Sněžkou – Horní Malá Úpa. Jezdí 2 x denně v pracovní dny,
o sobotách a nedělích a svátcích linka jezdí z Úpice. V Trutnově je umožněn přestup z ČD (ze směru
Stará Paka), napojeno je i město Žacléř.
4) Linka Vrchlabí - Špindlerův Mlýn. Ve Vrchlabí je přestupní místo
na ČD směr Hostinné či Stará Paka.
5) Linka z Jilemnice na Horní Mísečky.
Cena za přepravu kola je stanovena na všech linkách na 20 Kč/1 kolo.
Jízdní řády a další informace budou od května umístěny
na www.krkonose.eu,
www.holidayinfo.cz,
www.podkrkonosi.eu,
www.podzvicinsko.cz, nebo více informací v Krkonošské sezoně.

D. Palátková
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Hradecko
www.ic-hk.cz

PUTOVÁNÍ POHÁDKOVÝM HRADCEM KRÁLOVÉ
„V noci, když staré domy kolem Bílé věže a letité stromy na břehu řek Labe a Orlice usínají, objeví se
malinká bytost. V ruce drží kamínek, kterým když ťukne o zem, začnou se dít věci…“



PUTOVÁNÍ S VÍLOU ORLIČKOU
Termíny: 3. a 24. 6., 15. 7., 5. a 26. 8., 16. a 30. 9. 2012
Seznamte se s pohádkovými bytostmi z okolí řek Labe a Orlice. Putování
vede do okouzlujících Jiráskových sadů.



PUTOVÁNÍ S KRÁLOVNOU ELIŠKOU
Termíny: 10. 6., 1. a 22. 7., 12. 8., 2. a 23. 9. 2012
Od katedrály až k divadlu Drak potkáte roztodivné milé i zlobivé skřítky a víly.



PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM BUCHTIČKOU
Termíny: 17. 6., 8. a 29. 7., 19. 8., 9. 9. 2012
Od Bílé věže až do Tomkovy ulice najdete příbytky nejrůznějších nejen
sladkých skřítků a víl.

Pojďte se i Vy, děti a dospěláci, společně podívat, kde bydlí hradečtí skřítci a víly, poznejte s nimi
dlouholetou historii města, nakoukněte do starobylých uliček a zákoutí a zatoulejte se až do
hradeckých parků a ke krásným řekám Labi a Orlici.
Putování se konají vždy v neděli od 10 hodin v případě minimálního počtu 5 rezervovaných
účastníků.
NUTNÁ REZERVACE do předcházejícího pátku do 18 hodin v systému www.hkpoint.cz!!!

DM Hradecko
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Orlické hory a Podorlicko
www.orlickehory-cz.info

Zámecké slavnosti na zámku
v Potštejně
Nejvelkolepější akcí na Zámku Potštejn jsou „Zámecké
slavnosti“.
Ty se budou letos konat dne 23. června ve stylu
Pernštejnů.
Oslavy
celonárodně
vyhlášeného
Pernštejnského roku se Potštejnu nemohly vyhnout, a
proto zde v předprázdninovém období přivítáme mnoho středověkých dam a pánů na koních i bez nich,
šermířů, kejklířů, tanečníků, muzikantů i chudých žebráků. V historickém průvodu Potštejnem půjde
nejméně 100 historických postav ve středověkém kostýmu a v zámeckém parku máme pro diváky
velice atraktivní program až do pozdních večerních hodin. Dobové bitvy, gotické tance, ohňové
fireshow, historické stánky a ukázka řemesel naláká snad každého milovníka historie.
Celá akce je velice vhodná pro rodiny s dětmi.
Podrobnější informace naleznete na: www.zamekpotstejn.cz

DM Orlické hory a Podorlicko

Řemeslnická sobota v Letohradě
V areálu muzea řemesel v Letohradě Vás dne 7. 7. 2012 od 10:00
do 18.00 hod. čeká Řemeslnická sobota. Můžete se těšit na ukázku
řemesel, bohatý program pro děti, kulturní program a spoustu
dalšího!
Více informací na www.muzeumremesel.cz

DM Orlické hory a Podorlicko
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Členství
ve
přínosné!

Podkrkonošské
střípky

sdružení

je

Vážené paní starostky a páni starostové,
zástupci obcí, měst a městysů. Rádi byste
provedli pozemkové úpravy, podpořili
místní podniky, víte o začínajícím
zemědělci,
který
potřebuje
finanční
podporu? Státní zemědělský intervenční
fond vypsal aktuální termíny pro podávání
žádostí v roce 2012!

Závěrečná zpráva
Závěrečnou zprávu za rok 2011 je
možné
nalézt
na
webových
stránkách
www.podzvicinsko.cz
v sekci Dokumenty / Závěrečná
zpráva Podzvičinska 2011.

Pokud si nevíte rady, rádi poradíme!
DM Podzvičinsko

Strategie rozvoje
Podkrkonoší

CR

Byla zpracována Strategie rozvoje
CR v Podkrkonoší na období 2011 –
2020. Strategie k připomínkování
se nachází na www.podzvicinsko.cz
v sekci Dokumenty / Strategie
rozvoje CR Podkrkonoší.

Město Dvůr Králové n/L má
nové IC
Informační
centrum
v penzionu Za Vodou.

Kontakt:
Infocentrum Dvůr Králové n/L
Poděbradova 2014
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: +420 603 791 627
e-mail: info@infocentrumdvurkralove.cz
web: www.infocentrumdvurkralove.cz

Podzvičinsko
Gratulujeme naší kolegyni Lídě
Škvrnové k novému přírůstku do
rodiny! Mamince, tatínkovi i malému
Pavlíkovi přejeme mnoho elánu do
života!

Martina Berdychová
Zlatka Brádlová
Katka Karešová
Klára Davidová
Terezka Peterová
Péťa Václavíková
Hanka Rozsévačová

naleznete

Provozní doba:
Podělí - Neděle: 8:00 - 20:00 hod.

Nové internetové stránky
Podkrkonoší
Nově můžete nalézt veškeré informace
o aktuálním dění na území Podkrkonoší
na www.podkrkonosi.eu!!! Bývalé internetové
stránky www.podzvicinsko.cz jsou i nadále
funkční, zde je možné nalézt veškeré
informace o sdružení Podzvičinsko.
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Jarní akce v Podkrkonoší 2012
20. 4.

Večer otevřených dveří v
observatoři na Masarykově
věži samostatnosti,
www.horice.org

20. 4.

Pochod se ZOO,
www.ddmdvurkralove.cz

21. 4.

Otevírání šoupátek 2012,
www.obec-pecka.cz

21. – 22. 4.

Hořická pouť,
www.horice.org

16. – 17. 5.

Tradiční pouť na Kuksu,
www.kuks.cz

18. – 20. 5.

Otevírání kaktusové sezóny,
Dvůr Králové nad Labem,
www.kralovedvorsko.cz

19. 5.

Jarmark lidových řemesel
ve Zdobíně,
www.zdobin.cz

19. 5.

In-line odpoledne
na Královédvorsku,
www.kralovedvorsko.cz

19. 5.

Zahájení Lázeňské sezony,
www.lazne-belohrad.cz

19. – 20. 5.

Fuchs Oil 300 Zatáček
Gustava Havla,
www.horice.org

26. 5.

Tenis Pecka open,
www.obec-pecka.cz

26. 5.

Tradiční pivní slavnosti
v Miletíně,
www.miletin.cz

Tradiční miletínská pouť,
www.miletin.cz

30. 4. – 1. 5. Královédvorský majáles,
www.hankuv-dum.cz
5. 5.

12. – 13. 5.

Vítání jara v Podkrkonoší
- Otevírání sezony na Zvičině,
www.podkrkonosi.eu
- ,,Běh na Zvičinu“,
www.zvicina.cz
- Vítání jara na Kuksu,
www.kuks.cz
- hotel Pod Zvičinou,
www.hotelpodzvicinou.cz

8. 5.

„Květnový pochod“,
www.obec-pecka.cz

12. 5.

Po stopách M. Brauna,
www.ddmdvurkralove.cz

!!! Jedná se pouze o výběr akcí, všechny najdete na www.podkrkonosi.eu!!!

Podzvičinský drak je čtvrtletník sdružení Podzvičinsko vydávaný v elektronické podobě. S náměty, dotazy a
připomínkami se obracejte na info@podzvicinsko.cz.
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Pozvánka na léto
14. – 16. 6.

Kámen Hořice 2012,
www.horice.org

14. 7.

Tambor neckyáda 2012,
www.kralovedvorsko.cz

14. – 17. 6.

Mezinárodní folklorní festival
,,Pod Zvičinou",
www.lazne-belohrad.cz

21. 7.

Countryfestival „Pod Hůrou“,
www.lazne-belohrad.cz

28. 7.

16. 6.

Turistický pochod K. J.
Erbena, www.miletin.cz

Svatojakubský jarmark
lidových řemesel v Miletíně,
www.miletin.cz

16. 6.

Holandský den,
www.hotel.podzvicinou.cz

Červenec

Sochařské sympozium Hořice,
www.horice.org

16. – 17. 6.

Fuchs Oil Česká Tourist
trophy, Oldtimer grand prix,
www.horice.org

Červenec

Obsazení Kuksu,
www.kuks.cz

3. – 5. 8.

Bažantnice ještě žije,
www.lazne-belohrad.cz

11. 8.

Podkrkonošský maraton,
www.lazne-belohrad.cz

25. 8.

Pivní slavnosti,
www.hotelpodzvicinou.cz

25. 8.

Bigbitový minifestival,
www.lazne-belohrad.cz

23. – 26. 8.

Theatrum Kuks,
www.kuks.cz

16. – 17. 6.
30. 6.

Tradiční pouť v Kuksu,
www.kuks.cz
16. ročník Královédvorského
okruhu o cenu Františka
Šťastného,
www.old-racing.cz

30. 6.

Strašidelná Bažantnice,
www.lazne-belohrad.cz

1. 7.

Pouť na Byšičkách,
www.lazne-belohrad.cz

!!! Jedná se pouze o výběr akcí, všechny najdete na www.podkrkonosi.eu!!!
Podzvičinský drak je čtvrtletník sdružení Podzvičinsko vydávaný v elektronické podobě. S náměty, dotazy a
připomínkami se obracejte na info@podzvicinsko.cz.
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