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Úvodem
Připravili jsme pro Vás další číslo zpravodaje, který informuje o turistickém dění
v oblasti Podkrkonoší. Zpravodaj vychází dvakrát do roka, na jaře a na podzim
vždy pro letní a zimní sezonu. Zpravodaj je pouze v elektronické podobě, kterou
můžete nalézt na www.podkrkonosi.eu v sekci Podkrkonoší / Ke stažení. V tomto
jarním čísle se můžete těšit na tipy na výlety v létě, atraktivity v oblasti, plánované
kulturní akce atd.
Přejeme krásné počtení a nechte se inspirovat Podkrkonoším!
DM Podzvičinsko
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Podkrkonoší a koupaliště
Letošní mírná zima se pomalým krokem blíží ke konci a my všichni se již těšíme
na léto, sluníčko, koupání, procházky a pikniky. Co takhle zkusit zaskočit do klidné
oblasti Podkrkonoší, která nabízí nejen odpočinek, ale i aktivní vyžití?
Koupaliště v Podkrkonoší:

Koupaliště a sluneční lázně Dachova, Hořice
Služby koupaliště: ubytování, stolní tenis, petanque, volejbalové hřiště, plážový volejbal, fotbal,
písečná i travnatá pláž. Provozní doba: květen – září, denně od 10 – 19 hod., www.horice.org

Lanžov
Služby koupaliště: ubytování, tenisové kurty, stolní tenis, volejbalové, fotbalové a dětské hřiště.
Provozní doba: červen – září, 9 – 21 hod., www.lanzov.cz

Miletín
Služby koupaliště: ubytování, tenisové kurty, volejbalové hřiště, stolní a líný tenis, badminton.
Provozní doba: pondělí – neděle, 10 – 20 hod., autokemp.miletin.cz/koupaliste.htm

Milovice u Hořic
Služby v areálu kempu: rehabilitace, kosmetika a pedikúra, kadeřnictví, tenisový kurt, minigolf,
kuželna. Provozní doba: denně 8 – 20 hod., www.camp-milovice.cz

Pecka
Služby koupaliště: ubytování, tenisové kurty, volejbalové a nohejbalové hřiště, ruské kuželky,
beachvolejbal, stolní tenis, badminton, dětské hřiště. Provozní doba: 9 – 19:30 hod.,
www.casvet.cz

Podhorní Újezd
Služby koupaliště: ubytování, plážový volejbal, tenisové kurty, nohejbalové hřiště, florbal,
streetball, házená, malá kopaná. Provozní doba: neomezená, www.podhorniujezd.cz

Třebnouševes
Služby koupališě: dětské hřiště, hřiště na míčové hry, tobogán a občerstvení. Provozní doba:
neomezená, www.podchlumi.cz/trebnouseves

Tyršovo koupaliště, Dvůr Králové n/L
Služby koupaliště: tenisové kurty, dětské hřiště, basketbal a beach volejbal. Provozní doba: 8:30
– 20 hod., www.tyrsovo-koupaliste.dvurkralove.com
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Podkrkonošská města, která nelze přehlédnout
Město Hořice
Město Hořice je přirozenou jižní branou do Podkrkonoší. Díky bohatým sochařským
sbírkám bývá nazýváno „městem kamenné krásy“ nebo „českými Athénami“.
Z rozhleden Hořický chlum a Masarykova věž samostatnosti jsou velkolepé výhledy
do Podkrkonoší. Koupaliště Dachova patří mezi nejkrásnější v Čechách. Kromě
umělecké tvorby zde má dlouhou tradici také pečení sladkých trubiček, výroba
kapesníků a legendární motocyklové závody. www.horice.org

Město Lázně Bělohrad
Malebné městečko se nachází v Podkrkonoší v údolí řeky Javorky. Městečko je
známé díky slatinným lázním, které vznikly na bohatých ložiskách rašeliny. Lázeňské
budovy se nacházejí na okraji města obklopené krásnou přírodou. Léčí se zde
všechna onemocnění pohybového ústrojí. Mezi nejvýznamnější památky patří
Fričovo muzeum, Památník K. V. Raise nebo vzdálenější vrch Byšičky s kostelem
sv. Petra a Pavla. www.lazne-belohrad.cz

Město Dvůr Králové nad Labem
Historické město s šestnácti tisíci obyvateli, které se rozkládá na obou březích
horního toku řeky Labe. První písemná zmínka pochází z roku 1270. Mezi největší
zajímavosti města patří zoologická zahrada, šikmá Šindelářská věž, kostel sv. Jana
Křtitele s rukopisnou kobkou nebo secesní Tyršovo koupaliště. Každoročně se zde
koná řada kulturních i sportovních akcí. Mezi nejvýznamnější patří Dny R. A. Dvorského, Královédvorský okruh nebo
Svatováclavské posvícení. www.dvurkralove.cz

Městys Pecka
Pecka je kulturně historické město, mezi jehož nejvýznamnější památky patří
stejnojmenný hrad, kostel sv. Bartoloměje, raně barokní kašna nebo morový sloup.
Vedle několika měšťanských domů z první poloviny 19. století se dochovala řada
roubených chalup, reprezentujících lidové stavitelství regionu. Městečko je proslulé
nejen díky nejznámějšímu majiteli hradu Pecka K. Harantovi, ale také díky mnoha
kulturním akcím, které se zde konají. V letních měsících nabízí osvěžení místní koupaliště. www.mestys-pecka.cz

Město Miletín
Městečko Miletín leží v Miletínské kotlině severovýchodně od Hořic. Narodil se zde
významný český spisovatel a básník K. J. Erben, kterému je věnována nejen
expozice v jeho rodném domku, ale také naučná stezka, která se v letošním roce
dočká pokračování. Stezka povede až na Byšička k Lázním Bělohrad a bude se
věnovat dílu K. J. Erbena. Dále doporučujeme navštívit Muzeum českého
amatérského divadla a ochutnat známé miletínské modlitbičky nebo místní pivo Pytlák. www.miletin.cz

Obec Lanţov
Obec se nachází v jižní části oblasti Podkrkonoší. Naleznete zde několik historických
a kulturních památek např. kostel sv. Bartoloměje, sochu sv. Jana Nepomuckého,
pohřební kapli rytířské rodiny Czeczinkarů, dva smírčí kříže v Sedleci, pomník
padlým v 1. světové válce v Sedleci, zvoničku na Lhotkách. V letních měsících nabízí
osvěžení místní koupaliště. www.lanzov.cz
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Kam na výlet?
ZOO Dvůr Králové
Zoologická zahrada je největším chovatelem afrických zvířat v Evropě, chová 2.700
kusů zvířat. Můžete zde vidět africké slony, vzácné nosorožce, lidoopy, šelmy,
desítky žiraf, velká stáda zeber, antilop, pakoňů a další. V létě se můžete projet
Safaribusem, Afrika Expressem nebo vlastním autem po africkém safari. Ubytovat se
můžete přímo v ZOO – v Hotelu Safari či stylovém Safari Kempu s vyhlídkou
na africká zvířata. www.zoodvurkralove.cz

Přehrada Les Království
Přehrada Les Království je údolní přehradní nádrž na řece Labi. Nachází se
u Těšnova v katastrálním území Bílá Třemešná, 4 km proti proudu od města Dvůr
Králové nad Labem. Přehrada je neobvyklá stavebním provedením – je postavena
v romantizujícím pseudogotickém duchu. Na hrázi je doplněna dvěma branami
s ozdobnými věžičkami. Od přehrady vede naučná stezka Lesem Království s informačními tabulemi z oboru lesnictví
a myslivosti. Přehrada nabízí možnost prohlídky hráze a jejich vnitřních prostor zdarma, a to v období od května
do října, od pondělí do pátku, vždy od 8:00 – 13:30 hod. Prohlídka je umožněna skupinám od 10 do 30 osob, je nutné
se objednat předem na tel.: +420 602 654 143. Jedná se o jedinečný zážitek, který je doprovázen poutavým výkladem
správce přehrady.

Hrad Pecka
Významný hrad se nachází nad stejnojmenným městečkem. V letošním roce slaví
Pecka 450 let od narození nejvýznamnějšího majitele hradu, cestovatele a hudebního
skladatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, proto se návštěvníci mohou těšit
na nespočet kulturních akcí, výstav, koncertů nebo představení, např. Dobývání hradu
Pecka, šermířská vystoupení a další. www.hradpecka.cz

Barokní areál Kuks
Národní kulturní památka vybudovaná hrabětem Františkem Antonínem Šporkem.
Z původně velkolepého areálu zůstává magnetem pro návštěvníky rozsáhlý Hospital
Kuks se sochami Matyáše Bernarda Brauna (soubor soch Ctností a Neřestí) se
zahradami, barokní lékárnou, kostelem Nejsvětější Trojice a hraběcí hrobkou.
Procházku okolím nabízí hned několik stezek jako O víně, Braunův Betlém, Křížová
cesta 21. století nebo Šporkův Kuks. V současné chvíli prochází celý areál rozsáhlou
rekonstrukcí. Již v letních měsících budou moci návštěvníci obdivovat zrekonstruované lázeňské budovy, kde bude
mimo jiné umístěna i expozice knihtisku. Během roku se v areálu koná mnoho akcí jako Vinobraní, Theatrum Kuks,
Hudební léto atd. www.kuks.cz

Koupaliště Dachova
Koupaliště a sluneční lázně Dachova se nachází nedaleko města Hořice. V letních
měsících nabízí osvěžení v místním koupališti napájeným přírodním potůčkem
Kalíšek, odpočinek na písečné i travnaté pláži, různé druhy sportovišť, ubytování i stravování, vše v prostorách
secesních lázní. Ubytování nabízí i nedaleký kemp Alegro. www.kemp-alegro.cz
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Co je nového v Podkrkonoší?
Nová expozice v Městském muzeu ve Dvoře Králové n/L
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem otevřelo novou expozici
zaměřenou na výrobu vánočních ozdob na Královédvorsku. Výroba
foukaných vánočních ozdob má v našem regionu dlouhou tradici. Byla
započata v roce 1931 a stále trvá. Za tuto dobu vznikly tisíce ozdob různých
tvarů, velikostí a dekorů, které zdobí vánoční stromky po celém světě.
První část expozice je věnovaná perlařství a vlastní výrobě vánočních ozdob.
Jsou zde zastoupeny všechny části výroby – foukání, smáčení, zdobení,
záponkování a balení do krabic. Druhá část expozice představuje jakousi „vzorkovnu“ výrobků, které se v našem
regionu vyrobily. Je zde k vidění výběr vánočních ozdob od 30. let 20. století do současnosti.
Vstupné:
dospělí 40 Kč / děti, studenti, důchodci 20 Kč

Otevírací doba:
říjen – duben
út – pá: 9 – 12 / 13 – 16 h.
so – ne: 13 – 17 h.

květen – září
út – ne: 9 – 12 / 13 – 17 h.

Městská knihovna Slavoj rozšiřuje své sluţby
Nově Městská knihovna ve Dvoře Králové n/L nabízí uživatelům možnost půjčit si na jeden měsíc jednu
ze společenských her nebo hlavolamů z knihovního fondu. Další novinkou je, že v oddělení pro dospělé čtenáře mají
registrovaní čtenáři možnost vypůjčit si po dobu čtrnácti dnů čtečku elektronických knih. Třetí novinkou je zapojení
knihovny do celoživotního vzdělávání. Od února navštěvují sálek knihovny senioři, kteří se přihlásili na Virtuální
Univerzitu třetího věku.
Mgr. Marta Staníková
Městská knihovna Slavoj

Novinky jara a letošní hlavní sezony v ZOO Dvůr Králové
Hlavním mottem ZOO Dvůr Králové je i pro letošní sezonu „poznávání Afriky
všemi smysly“. Na prvním místě je postupné doplňování afrických druhů, a
tak už v dubnu budou v pavilonu Vodní světy otevřeny expozice jedovatých
zvířat. Návštěvníci zde uvidí zmije gabunské, mamby a různé kobry. Rozšíří
se kolekce malých šelem, například o další druhy mangust. V nové voliéře se
představí africké sovy. Největším lákadlem budou zřejmě želvy obrovské,
které se do zoo vrátí po dvaceti letech. Velký úspěch zaznamenala v loňském roce lávka pěšího safari. Letos se k ní
rozšíří výběhy nosorožců a žiraf síťovaných a přinesou tak další zajímavé pohledy na atraktivní africká zvířata.
Kromě rozšiřování kolekce afrických zvířat chce zoo umožnit seznámení návštěvníků i s africkou kulturou a uměním.
Po úspěchu akcí roku 2013 bude letos opět vystupovat skupina afrických tanečníků a hudebníků ze Zimbabwe,
skupiny IYASA. V létě zde bude od 14. července do 1. srpna, ale na její první vystoupení se návštěvníci mohou těšit
už o Velikonocích od 13. do 21. dubna. O Velikonocích bude také zahájena pravděpodobně největší výstava
afrických soch v Čechách, která bude zahrnovat přes 100 exponátů. Další afričtí umělci se představí v létě během
festivalu Doteky Afriky, k vidění bude například výstava naivního umění Tingatinga.
K pohodě návštěvníků patří i kulinářské zážitky, a tak i letos bude v provozu africký gril Mama Africa se specialitami
afrických kmenů.
Podrobné informace o těchto a celé řadě dalších akcí budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách
www.zoodvurkralove.cz a facebookovém profilu zoo.
4

Kam za záţitkem?
Vítání jara v Podkrkonoší
Přijďte s námi v sobotu 3. května 2014 přivítat letní turistickou sezonu!
Pro návštěvníky je připraveno hned několik akcí, které budou propojeny
autobusovou i vlakovou dopravou. Na Zvičině je připravena akce Otevírání
sezony na Zvičině a v odpoledních hodinách bude dobíhat závod Běh
na Zvičinu, akce v Hotelu Pod Zvičinou bude zaměřena především
na gastronomii a regionální produkty a na Kuksu vás čeká ochutnávka
Májového vína!

Otevíráme sezonu na Zvičině!
Na vrchu Zvičiny bude připraven bohatý program pro malé i velké návštěvníky. Již tradičně bude sdružení
Podzvičinsko spolupracovat s MAS Podchlumí, která spravuje ochrannou značku PODKRKONOŠÍ regionální
produkt®, DDM Jednička Dvůr Králové n/L, který připraví mnoho zábavných i vzdělávacích her, dále také s Raisovou
chatou, která zajistí občerstvení. Návštěvníci se mohou těšit na nové propagační materiály z Podkrkonoší. Nebude
chybět ani dráček Zvičiňáček. Během programu bude vyhlášeno téma již tradiční Fotosoutěže Podkrkonoší.
Pro potěšení i tanec bude hrát kapela NOU BEND, na chuť i pro potěchu budou prodejní stánky nabízet regionální
výrobky. Kostel sv. Jana Nepomuckého bude volně přístupný. www.podkrkonosi.eu
Těšíme se na shledání! DM Podzvičinsko

Ochutnávka Májového vína na Kuksu
Rok utekl jako voda a před námi je tradiční zahájení vinařské sezony na Kuksu, které se bude konat v sobotu
3. května 2014. I přes pokračující generální rekonstrukci barokního areálu Hospitalu se SIDURI o.s. jako pořadatel
rozhodlo toto jarní setkání s vínem uskutečnit. Pro návštěvníky Májového vína na Kuksu bude připravena pochůzková
degustace s možností ochutnat vína z 12. ročníku výstavy vín VO Čechy, možnost prohlídky vinice Nad zámkem,
řízená degustace s odborným výkladem a další překvapení. Podrobnější informace k programu se zájemci včas
dozvědí na www.siduri.cz.
Siduri o.s. – člen Cechu českých vinařů

Hotel Pod Zvičinou
V Hotelu pod Zvičinou se můžete těšit na kulinářské speciality Podkrkonoší i dalších oblastí Východních Čech: budou
připraveny tradiční ochutnávky, ale i tvořivé dílny, kde si budete moci sami vyzkoušet jak takové dobroty vznikají.
Pro všechny, kdo si chtějí hrát, bude připravena hra pro všechny generace: QUESTING neboli "hledačka". A co
budeme hledat? Přijeďte a uvidíte. Prozradíme jen tolik, že na konci hledačky naleznete poklad!
www.hotelpodzvicinou.cz
Hotel Pod Zvičinou
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Co si návštěvníci nesmí nechat ujít?
ZDOBÍN
Oslava 1. máje
Oslava proběhne 1. května 2014 ve stylu minulého režimu. www.zdobin.cz
Jarmark lidových řemesel
Tradiční jarmark se bude konat 17. května 2014. Jeho součástí bude
vystoupení loutkového divadla pro děti, hudební produkce Lázeňského
podorlického orchestru Vamberk, Dechové hudby Javorka z Lázní Bělohrad,
hudební skupiny EGO a večerní ohňostroj. www.zdobin.cz

LANŢOV
Den dětí 2014 v Lanžově
V neděli dne 1. června se uskuteční akce Den dětí v Lanžově ve sportovně turistickém zařízení. Pro děti budou
připraveny soutěže ve střelbě ze vzduchovky, hod míčkem, slalom na koloběžce a jiné. Kromě soutěží bude
k dispozici i skákací hrad. Pro děti i dospělé nabízíme možnost projížďky na koni a samozřejmě nebudou chybět ceny
pro výherce a pro všechny zúčastněné občerstvení.
Lanžovská lávka 2014
Lávka se uskuteční 26. července v areálu Lanžovského koupaliště. Soutěž
bude zahájena ve 13:00 hodin u velkého bazénu. Soutěží se ve třech
disciplínách: jízdě na kole, jízdě s kolečkem a v běhu, v kategoriích do 12 let,
do 18 let a dospělí. Pro výherce budou připraveny ceny. Po celý den bude
zajištěno bohaté občerstvení a večer zahraje živá hudba.
Přijeďte se pobavit do areálu a sportovišť kempu v Lanžově, přehled
akcí najdete na www.lanzov.cz/AKTUALITY---POZVANKY.html

AKCE V HOŘICÍCH
Pro letošní sezónu připravilo město Hořice bohatou nabídku kulturních a
sportovních akcí. Motoristické fandy jistě potěší letošní ročník závodů 300
zatáček Gustava Havla, který se uskuteční 17. – 18. května. Hořický přírodní
okruh patří mezi nejatraktivnější, ale i nejnáročnější v Evropě, a tak jako
každoročně bude i tentokrát s mezinárodní účastí. Během letošní Noci
kostelů 23. května dojde k otevření svatostánků všech tří křesťanských církví
v Hořicích a pro návštěvníky bude připraven nevšední kulturní program.
Hořická pouť s atrakcemi proběhne následně 24. – 25. května na vrchu Gothardu. Divadelní spolek Kandrdas
i tentokrát připravil festival amatérských divadelních souborů Studentský DIF, na který se veřejnost může těšit 5. –
8. června. Letní sezóna bude opět zahájena tradičním symposiem sochařů, jejichž díla po dokončení a ročním
výstavním intermezzu v krajském městě Hradci Králové, doplní sbírku moderního umění v hořickém sochařském
parku. Práci sochařů bude možné sledovat po celý červenec v lomu U Sv. Josefa. Velké oblibě se v posledních
letech těší festival rockové hudby The Legends Rock Fest, koncerty populárních i méně známých českých kapel
proběhnou 18. – 19. července v kempu U Věže. Největší událostí druhé poloviny prázdnin budou závody veteránů
Česká Tourist Trophy, které proběhnou 9. – 10. srpna opět na přírodním okruhu kolem Hořic. Město Hořice má
stále co nabídnout, ať už návštěvník přijede za kulturním či sportovním zážitkem nebo třeba jen za poznáním či
relaxací v krásném a nevšedním prostředí. www.horice.org
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POZVÁNKA DO TRUTNOVA NA JARO A LÉTO 2014
Velikonoce v Tkalcovském muzeu v Domě pod jasanem
Dne 30. dubna v Trutnově – Voletinách proběhne každoroční setkání s tradicemi, které přináší potěšení všem
věkovým skupinám. Při přátelském posezení s původními pochutinami si každý vyrobí tolik velikonočních ozdob a
dekorací, kolik jich stihne. www.dumpodjasanem.cz
Už ho nesou!
Koho? Draka. Kam? Na věž Staré radnice. Dne 2. a 3. května se budou konat městské slavnosti v Trutnově,
připomínající bájné počátky města. Slavnosti doprovázené bohatým celodenním programem jsou v sobotu večer
ukončeny tajemným průvodem, který za svitu ohňů a loučí přinese na náměstí draka a vytáhne ho na věž Staré
radnice. Nestihnete-li slavnosti, můžete si vše vynahradit v Galerii draka, která je otevřená celoročně pro malé, velké
i imobilní návštěvníky. www.trutnovmestodraka.cz, www.galeriedraka.cz
Dračí lodě na Dolcích
17. července ve Sportovním a rekreačním areálu Dolce se bude konat již
4. ročník originálního závodu na 200 m určený každému, kdo má zájem si
vyzkoušet jízdu na dračí lodi. www.camp-dolce.cz

PECKA ŢIJE KRYŠTOFEM HARANTEM
Městys Pecka, hrad Pecka, Kulturní sdružení Harant Pecka, další místní společenské a sportovní organizace
při příležitosti 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a pána na Pecce připravily řadu akcí,
kterými veřejnosti připomenou tuto významnou osobnost.
Výběr akcí na Peckovsku pro rok 2014:
29. 3. Otvírání hradu Pecka: Příjezd Kryštofa Haranta s družinou, ukázky starých řemesel, prodej velikonočního
zboží, občerstvení. www.hradpecka.cz
2. 4. Beseda o Kryštofu Harantovi, Místní knihovna Pecka: Povídání o významné historické osobnosti v podání
Vítězslava Boukala. www.pecka.knihovna.cz
15. 6. Oživlá historie, Hrad Pecka: Vystoupení žáků ZŠ Pecka k tématu výročí narození Kryštofa Haranta.
www.hradpecka.cz
12. – 19. 7. a 23. 8. Šermířská vystoupení, Hrad Pecka: Šermířská vystoupení během prohlídek, 19. 7. ohňová
show. www.hradpecka.cz
26. 7. Hudební pouť za Kryštofem Harantem, Hrad Pecka: Slavnostní akce k příležitosti 450. výročí narození
Kryštofa Haranta. www.hradpecka.cz
15. 8. Harantova mše, Kostel sv. Bartoloměje, Pecka: Harantova mše v podání vokálního souboru Collegium 419.
www.mestys-pecka.cz
6. 9. Dobývání hradu Pecka, Hrad Pecka: Šermířská klání na nádvoří hradu Pecka. www.hradpecka.cz
20. 9. Kryštof Harant ve světle nových objevů, Hrad Pecka: Konference k 450. výročí narození Kryštofa Haranta.
www.hradpecka.cz
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Pozvánka do Podkrkonoší
PENZION NA FAŘE
Nově zrekonstruovaný penzion v malé obci Dubenec nedaleko Dvora Králové
nad Laben nabízí stylové ubytování v prostorách bývalé fary nebo standardní
pokoje v nově přistavené části. Návštěvníci si mohou pochutnat na staročeské
kuchyni v místní restauraci, odpočinout si ve wellness a pro kulturní i soukromé
akce je zde společenský sál. I v letošním roce se návštěvníci mohou těšit
na gurmánské víkendy, které v penzionu Na Faře vypuknou v dubnu. www.penzionnafare.cz

HOTEL POD ZVIČINOU
Hotel v obci Dolní Brusnice byl původně klimatickými lázněmi s pramenitou vodou
ze Studně mariánské – dodnes je to místo odpočinku, sportu i výletů do přírody.
Nachází se zde prostory i zábava pro každé počasí a všechny generace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

venkovní terasa nebo nově rekonstruovaná kolonáda
venkovní obří šachy na terase nebo stolní hry v kolonádě
vyhřívané dětské brouzdaliště se slanou vodou – malé moře v Podkrkonoší
tenisový kurt s umělým povrchem, půjčovna kol a jízdy na kánoích
dřevěné koupelové sudy HOT-TUB
dětské interiérové hřiště – prolézačky, skluzavky, bazének s míčky, herní panely
wellness balíčky na prodloužený víkend, sauna, masáže
ubytování: zrekonstruované pokoje s vlastním příslušenstvím
restaurace: REGIONÁLNÍ SPECIALITY

Celoročně připravujeme řadu akcí pro všechny věkové generace – FESTIVAL POD ZVIČINOU má letos již 6. ročník.
A na co se můžete těšit? Velikonoční setkání, jehož součástí je workshop pro děti i dospělé, Festival regionálních
produktů a Vítání jara v Podkrkonoší, Noc kostelů, Letní koncerty v kapličce, Slavnosti lázeňství v Podkrkonoší,
Svatomartinské hody, na Vánoce opět již tradiční Živý betlém v kapličce a mnoho dalších – podrobné informace
naleznete na www.hotelpodzvicinou.cz.

LABSKÁ STEZKA
Nechte se svést k neobyčejnému cykloturistickému putování podél řeky Labe.
Labská stezka patří k nejpůvabnějším a nejrozmanitějším dálkovým cyklotrasám
v Evropě. Od Severního moře přes Labské pískovce až do Polabí vás čeká
1.270 km rozmanité a nedotčené přírody labských lužních lesů.
370 km Labské stezky je v Česku značeno jako národní cyklotrasa
CT 2 z Vrchlabí do Dolního Žlebu a částečně je proznačena i česko-německým
logem. Značení této dálkové cyklotrasy jako evropské trasy EuroVelo 7 – Sluneční trasa (z Prahy na hranice ČR
u Hřenska) a EuroVelo 4 (v úseku lázně Toušeň – Kolín) se připravuje. Jedním z posledních dokončených úseků je
úsek Hradec Králové – Kuks, který je necelých 30 km dlouhý. Díky rovinatému profilu, zázemí kvalitních služeb je
stezka velmi vhodná i pro rodiny s dětmi. www.labska-stezka.cz
A pro ty, co se rádi nechají přiblížit, je určena linka cyklobusů, která v Podkrkonoší jezdí na trase Hradec Králové –
Vrchlabí. Vyráží každý čtvrtek a sobotu, v červenci a srpnu. Více na www.podkrkonosi.eu.
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Ze sousedství
Je rubrika, která přináší informace a pozvánky nejen z okolních
území. Podkrkonoší je součástí jednoho turisticky významného
území (TVÚ) Krkonoše a Podkrkonoší.

Krkonoše
www.krkonose.eu
CIRK-UFF
30. 5. – 1. 6. 2014 Trutnov
Čtvrtý ročník festivalu nového cirkusu, během kterého se nejenom
divadelní sál v UFFU a přilehlé šapitó, ale i ulice města, zaplní kejklíři,
artisty i akrobaty, prostě všemi, kteří k novému cirkusu patří.
www.cirkuff.cz
POUŤOVÝ BĚH DO VRCHU
27. 6. 2014 Špindlerův Mlýn
Tradiční běh pro širokou veřejnost. Odpoledne před Špindlerovskou
poutí na náměstí start a cíl u Špindlerovské hospody, pro všechny
věkové kategorie. www.mestospindleruvmlyn.cz
KRAKONOŠŮV PIVNÍ DEN
26. 7. 2014 Černý Důl
Pití piva na čas, hod sudem a pípou, jízda zručnosti atd. a večerní
koncert. To vše na parkovišti pod Skiareálem Černý Důl.
www.spolekkrakonos.cz
ŘEMESLNICKÉ LÉTO
červenec – srpen 2014 Vrchlabí
15. ročník přehlídky tradičních i netradičních rukodělných výrob.
www.krnap.cz

Český ráj
www.cesky-raj.info
MÁJOVÝ ČTVRTEK
1. 5. 2014 – Jičín, Valdštejnovo náměstí
Oslavte s námi jaro, měsíc lásky a
slunečné pohody. Opět se můžete těšit
na vystoupení jičínských spolků, sdružení,
kroužků, organizací, hudbu, divadlo
pro děti... www.kzmj.cz
POHÁDKOVÉ REJDIŠTĚ
1. 6. – 30. 9. 2014 – Staré Hrady
Pohádkové bytosti ožívají a vtáhnou vás
do svých her a radovánek.
www.starehrady.cz

Hradecko
www.ic-hk.cz
TURISTICKÁ SEZÓNA NA HRADECKU
Tak jako příroda, probouzejí se na jaře i památky na Hradecku. Od dubna můžete navštívit romantické zámky Karlova
Koruna v Chlumci nad Cidlinou a Hrádek u Nechanic. Turisty všech věkových kategorií přivítáme 1. dubna
v 16 hodin v hradeckých Šimkových sadech na tradiční akci Vítání turistů. Poté začneme celé území Hradecka
zkrášlovat barvami z pestré palety kulturních akcí. Za tradicemi Velikonoc se můžete například vydat
od 12. do 21. dubna na Hrádek u Nechanic, nebo od 19. do 21. dubna na Šrámkův statek v Pileticích. Den Země
oslavte s celou rodinou 26. dubna v Podorlickém skanzenu Krňovice. Květen je nejen měsíc lásky, ale i oslav. Zavítejte
proto 1. května do Smiřic a přivítejte s námi Máj. 11. května nezapomeňte na své nejbližší a zúčastněte se Dne
rodiny v hradeckých Jiráskových sadech, nebo oslav Svátku matek v Třebechovicích pod Orebem. Všichni, kteří mají
doma krásnou malou princeznu nebo pohledného prince, nesmějí chybět 18. května na zámku Karlova Koruna
v Chlumci nad Cidlinou na tradičním Plesu princezen. Od května do konce září je na každou neděli připraveno
oblíbené pohádkové putování s maňásky po Hradci Králové. Léto doslova odpálíme ve velkém stylu. Na Chlumu se
totiž uskuteční tradiční rekonstrukce bitvy z roku 1866. Ve stejném termínu, tedy od 3. do 5. července, rozezní
prostory Festivalparku v areálu hradeckého letiště mezinárodní hudební festival Rock for People. O tom, že Vás v létě
nemusí oslňovat pouze slunce, ale třeba i bronz, se přesvědčíte od 2. do 3. srpna v Archeoparku pravěku
ve Všestarech na akci Oslněni bronzem. Letošní sezóna na Hradecku je opravdu plná rozličných akcí. Avšak pokud
by Vám tento výčet nestačil, více naleznete na www.hradecko.eu a www.calendariumregina.cz. Těšíme se na Vás!
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Orlické hory a Podorlicko
www.orlickehory-cz.info
VELIKONOČNÍ JARMARK NA ZÁMKU POTŠTEJN
19. 4. 2014 Zámek Potštejn
Zámek Potštejn vás srdečně zve na tradiční velikonoční jarmark a program pro děti. Jsou pro vás připraveny
ukázky tradičních řemesel, výtvarné dílny a soutěže o ceny. www.zamekpotstejn.cz
SLAVNOSTI OHNĚ A NITÍ
5. – 6. 7. 2014 Muzeum turistiky, zimních sportů a řemesel, Deštné v Orlických horách
Přijďte pobýt a hodovat do zahrady za muzeem v Deštném v Orlických horách. Oheň a tkalcovské stavy
s kolovraty, to jsou nerozluční průvodci obyvatel Orlických hor odpradávna. Kováři, uhlíři, zvonaři, hrnčíři a další
nám připomenou oheň jako dobrého sluhu. U tkalců, barvířů, švadlen a dalších řemeslníků si sáhneme
na řemesla spjatá s přízí a suknem. www.destne.info

MAS Podchlumí

Kladské pomezí

www.maspodchlumi.cz

www.kladskepomezi.cz

PO STOPÁCH E. ŠTORCHA A K. ZEMANA
Takový název nese naučná stezka, která byla v roce 2013
vybudována v obci Ostroměř. Stezka vás provede obcí
Ostroměř a jejím okolím. V podobě 8 zastavení vám budou
představena místa odkazující do historie, i místa spjatá
s přírodou a odpočinkem. Po stejných cestách chodili
i ostroměřští rodáci – spisovatel Eduard Štorch a režisér Karel
Zeman. Trasa naučné stezky je dlouhá necelých 5 km. Místní
i turisté si během pěšího putování stezkou mohou zahrát
dobrodružnou hru, která vrcholí rozluštěním hádanky.
Na naučné stezce narazíte i na mamuta!

ČARODĚJNICE NA DOBROŠOVĚ
30. 4. 2014 – Dobrošov
Srdečně vás zveme na rodinné odpoledne
plné her a soutěží pro děti i dospělé
zakončené pálením čarodějnic.
www.hopsacek.cz

Přejeme vám příjemné putování!

MEZINÁRODNÍ POLICKÝ VANDR
17. 5. 2014 – Police nad Metují
Srdečně Vás zveme na 38. ročník této
sportovní akce. Turistický pochod s trasami
15 a 25 km bude zahájen na fotbalovém
hřišti. www.kladskepomezi.cz

Královéhradecký kraj
www.kralovehradeckyregion.cz
CHCETE BÝT PREZENTOVÁNI NA TURISTICKÉM WEBU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE?
Královéhradecký kraj nabízí možnost bezplatné prezentace služeb cestovního ruchu na svém turistickém portálu
www.kralovehradeckyregion.cz. Ať už máte zájem o zbrusu novou prezentaci, úpravu či doplnění té stávající,
uvedení novinek vztahujících se k vašim službám nebo chcete zveřejnit pozvánku na připravovanou kulturní či
sportovní akci, obraťte se prosím na organizaci cestovního ruchu, působící ve vašem území.
Podkrkonoší: Sdružení Podzvičinsko www.podkrkonosi.eu; info@podkrkonosi.eu
Krkonoše: Krkonoše svazek měst a obcí www.krkonose.eu; info@krkonose.eu
Český ráj: Sdružení Český ráj www.cesky-raj.info; info@cesky-raj.info
Hradecko: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost www.hradecko.eu; info@hradecko.eu
Kladské pomezí (Náchodsko): Branka o. p. s. www.kladskepomezi.cz; info@kladskepomezi.cz
Kladské pomezí (Broumovsko): Společnost pro DM Broumovska www.broumovsko.cz; sdmb@broumovsko.cz
Orlické hory a Podorlicko: Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko www.dsohp.cz; info@dsohp.cz

Nenechte si ujít návštěvu veletrhu cestovního ruchu Infotour & cykloturistika, který se koná
v Hradci Králové ve dnech 14. – 15. 3. 2014! Více info na www.infotourhk.cz.

www.heliosorange.com
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www.charitahk.cz

www.cyklistevitani.cz

Jarní akce v Podkrkonoší 2014
10. – 11. 3. Předprojekce Juniorfilmu,
www.ddmdvurkralove.cz
12., 23. a
28. 3.

30. 4. – 1. 5. Královédvorský majáles,
www.dvurkralove.cz

Dny R. A. Dvorského,
www.hankuv-dum.cz

3. 5.

14. – 15. 3. Juniorfilm a Zlaté slunce,
www.ddmdvurkralove.cz
23., 28. 3.
29. 3.

Vítání jara v Podkrkonoší:
Otevírání turistické sezony na Zvičině,
www.podkrkonosi.eu
Vítání jara v Hotelu Pod Zvičinou,
www.hotelpodzvicinou.cz

Dny R. A. Dvorského,
www.hankuv-dum.cz

Májové víno na Kuksu,
www.hospital-kuks.cz

Otvírání hradu Pecka s Kryštofem
Harantem, www.hradpecka.cz

3. 5.

Běh na Zvičinu, www.sarovcova-lhota.cz

1. 4.

Hra moravské pašije, Bývalá
synagoga Hořice, www.horice.org

3. 5.

Otevření Rentzovy barokní tiskárny –
Buchkammer, www.kuks.cz

2. 4.

Beseda o Kryštofu Harantovi,
www.mestys-pecka.cz

3. – 4. 5.

Miletínská pouť, www.miletin.cz

14. 5.

Přednáška Mozambik – Zimbabwe,
www.zoodvurkralove.cz

4. 4.

Slavnostní otevření Labské stezky
(úsek Hradec Králové – Kuks),
www.labskastezka.cz

16. – 18. 5. XVIII. Otevírání sezony kaktusů,
www.kaktusy-dk.cz

4. – 20. 4.

Velikonoční výstava v Památníku K. V.
Raise, www.lazne-belohrad.cz

17. 5.

Prima hrátky v Jedničce,
www.ddmdvurkralove.cz

5. 4.

Rohoznický darmošlap,
www.miletin.cz

17. 5.

Jarmark lidových řemesel ve Zdobíně,
www.zdobin.cz

12. 4.

Velikonoční jarmark, Lázně Bělohrad
www.lazne-belohrad.cz

17. 5.

Inline spanilá jízda Královédvorskem,
www.kralovedvorsko.cz

12. 4.

Běh safari, www.zoodvurkralove.cz

17. 5.

Zahájení lázeňské sezony,
www.lazne-belohrad.cz

12. – 13. 4. Dvorská Jednička,
www.ddmdvurkralove.cz

17. – 18. 5. Závody motocyklů 300 zatáček
Gustava Havla, www.horice.org

16. 4.

Safari po safari, www.zoodvurkralove.cz

17. 4.

XIII. Jarní vejšlápek,
www.ddmdvurkralove.cz

23. 5.

Noc kostelů v kapličce u hotelu Pod
Zvičinou, www.hotelpodzvicinou.cz

19. 4.

Turistický pochod O Žižkův štít,
www.horice.org

23. 5.

Noc kostelů v kostele sv. Anny v Žirči,
www.domovsvatehojosefa.cz

19. 4.

Otvírání šoupátek, www.kemppecka.cz

23. 5.

19. – 21. 4. Velikonoce v ZOO,
www.zoodvurkralove.cz

Noc kostelů v kostele Narození
P. Marie v Hořicích, www.horice.org

24. 5.

19. – 21. 4. Velikonoční oběd,
www.hotelpodzvicinou.cz

Cestovatelská beseda na hradě Pecka,
www.mestys-pecka.cz

24. – 25. 5. Hořická pouť, www.horice.org

25. – 27. 4. XII. Miletínské divadelní jaro,
dserben.miletin.cz
27. 4.

30. 5.

Mistrovství ČR v mažoretkovém
sportu, www.horice.org

Den dětí DDM Jednička,
www.ddmdvurkralove.cz

30. – 31. 5. Motosraz Pecka, Kemp a koupaliště
Pecka, www.kemppecka.cz

Jedná se pouze o výběr akcí, všechny najdete na www.podkrkonosi.eu
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Pozvánka na léto
1. 6.

Den dětí v ZOO, www.zoodvurkralove.cz

7. 6.

Dětský den, kemp Miletín,
www.miletin.cz

18. – 19. 7. The Legends Rock Fest, autokemp
U Věže, Hořice, www.horice.org
19. 7.

5. – 8. a
Studentský divadelní festival DiF,
19. – 22. 6. www.horice.org

Svatoanenské zahradní slavnosti,
www.domovsvatehojosefa.cz

19. 7.

13. – 18. 6. Výstava k výročí 65 let folk. souboru
Hořeňák, www.lazne-belohrad.cz

Country festival "Pod Hůrou",
www.lazne-belohrad.cz

19. 7.

Ohňová show, hrad Pecka,
www.hradpecka.cz

26. 7.

Svatojakubský jarmark lidových
řemesel, Miletín, www.miletin.cz

26. 7.

Hudební pouť za K. Harantem, hrad
Pecka, www.hradpecka.cz

4. ročník turistického pochodu K. J.
Erbena, www.miletin.cz

14. 6.

19. – 22. 6. Mezinárodní folklorní festival "Pod
Zvičinou", www.lazne-belohrad.cz
Předvečer slunovratu, Vrch Gothard,
www.horice.org

20. 6.

Běh naděje, www.miletin.cz

20. 6.

20. – 21. 6. Benefiční festival hudby a divadla,
hrad Pecka, www.hradpecka.cz
Putování za krásami folkloru,
www.lazne-belohrad.cz

21. 6.

21. – 22. 6. Královédvorský okruh o cenu
Františka Šťastného, www.old-racing.cz
27. – 28. 6. DÉKÁ fest, Tyršovo koupaliště,
www.dvurkralove.cz
Strašidelná Bažantnice,
www.lazne-belohrad.cz

28. 6.

28. 6. – 6. 7. XXIII. Výstava kaktusů a sukulentů
SAFARI 2014, www.kaktusy-dk.cz
Pouť na Byšičkách,
www.lazne-belohrad.cz

29. 6.

26. – 27. 7. Festival Doteky Afriky,
www.zoodvurkralove.cz
1. – 3. 8.

Bažantnice ještě žije, Lázně Bělohrad,
www.lazne-belohrad.cz

2. 8.

Country festival, kemp a koupaliště
Pecka, www.kemppecka.cz

9. 8.

Lidová řemesla Kohoutov,
www.kohoutov.cz

9. – 10.

Motocyklový závod IRRC v rámci
České Tourist Trophy, Hořice,
www.horice.org

15. 8.

Harantova mše, www.mestys-pecka.cz

16. 8.

Maraton horských kol Podkrkonoším,
www.lazne-belohrad.cz

20. – 24. 8. Theatrum Kuks, www.hospital-kuks.cz
23. 8.

Pivní slavnosti, hotel Pod Zvičinou,
www.hotelpodzvicinou.cz

23. 8.

Chovatelská výstava drobného
zvířectva v Žirči, www.dvurkralove.cz

červenec
až srpen

Královédvorské hudební léto,
www.hankuv-dum.cz

červenec

Symposium sochařů, www.horice.org

5. 7.

Tambor neckyjáda,
www.kralovedvorsko.cz

23. 8.

Šermířská vystoupení, hrad Pecka,
www.hradpecka.cz

5. 7.

Cyrilometodějský pohár, koupaliště
Pecka, www.kemppecka.cz

24. 8.

Pouťový jarmark, Chodovice,
www.holovousy.cz

24. 8.

Tradiční pouť, Pecka,
www.mestys-pecka.cz

12. – 19. 7. Šermířská vystoupení, hrad Pecka,
www.hradpecka.cz

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

Zpravodaj Podkrkonoší je pololetník sdružení Podzvičinsko vydávaný v elektronické podobě.
S náměty, dotazy a připomínkami se12
obracejte na info@podkrkonosi.eu.

