Informační zpravodaj o cestovním ruchu v Podkrkonoší
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Úvodem
Zdravíme naše čtenáře. Právě máte před sebou již páte číslo Zpravodaje
Podkrkonoší, které 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 podzimním
čísle se můžete těšit na tipy na výlety v podzimním a zimním období, na novinky
z Podkrkonoší, na informace o atraktivitách v oblasti. Také vás pozveme
na výjimečné kulturní, sportovní a společenské akce. Nebudou chybět ani
informace o našich zimních střediskách a dalších zimních vyžití.
Přejeme krásné počtení a nechte se inspirovat Podkrkonoším!
DM Podzvičinsko

Kde se co děje?

Novinky z Podkrkonoší
Co takhle trochu sportu?

Noví členové

Zimní střediska

Ze sousedství
 Krkonoše
 Hradecko
 Český ráj
 Orlické hory

a Podorlicko

 Královéhradecký kraj
 Kladské pomezí
 Trutnovsko
Podzimní akce
v Podkrkonoší 2014

Pozvánka na zimu

Letní měsíce jsou již u konce a nás již čeká barevný podzim a doufejme i bílá zima.
Oblast Podkrkonoší nabízí v tomto období plno sportovních, kulturních
i společenských akcí, neméně zajímavé jsou i procházky v okolí. Co takhle
vyzkoušet novou naučnou stezku K. J. Erbena II. v podzimním období?
Pokračování naučné stezky Karla Jaromíra Erbena vede z Miletína, přes Červenou
Třemešnou, Vrbiny, kolem rybníku Nadýmák, přes Byšičky a kolem rybníku
Hluboký, dále na Vlkanov a Miletínek a zpět do Miletína. Po cestě můžete nalézt
celkem deset informačních tabulí a odpočinout si na dvou místech na lavičkách.
Stezka se věnuje jak jinak než známému spisovateli a miletínskému rodákovi K. J.
Erbenovi, ale na rozdíl od prvního okruhu jsou příběhy ze souboru balad Kytice
zobrazeny v nočním a více strašidelnějším podání.
Obě stezky doporučujme jak pro školní exkurze, tak pro sportovně založené turisty,
rodiny se školáky i aktivní seniory. Ve městě Miletín doporučujeme ochutnat
miletínské modlitbičky a místní pivo Pytlák, které rozhodně dodají dostatek energie
pro další putování Podkrkonoším.
Přejeme mnoho krásných vycházek a zážitků! 
www.podkrkonosi.eu
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Podkrkonošská města, která nelze přehlédnout
Město Dvůr Králové nad Labem
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 věžní kobkou, kde byl nalezen Rukopis
Královédvorský. Každoročně se zde koná řada kulturních i sportovních akcí. Mezi
nejvýznamnější patří Svatováclavské posvícení, Královédvorské vánoce nebo Rozsvícení vánočního stromku.
www.dvurkralove.cz

Město Hořice
se nachází na jižních svazích Hořického chlumu. Hořice prosluly díky těžbě kvalitního
pískovce, jehož dávná tradice zpracování byla podnětem k založení sochařskokamenické školy. Díla žáků i umělců světových jmen jsou rozeseta po celém městě,
nejvíc na vrchu Gothard a ve Smetanových sadech. Vyhlídku do okolí nabízí
Masarykova věž samostatnosti. Známé jsou také pečením sladkých trubiček nebo
pořádáním motocyklových závodů. Mírný terén nabízí v zimních měsících vlastní běžecké trasy. www.horice.org

Město Lázně Bělohrad
leží v údolí řeky Javorky. Městečko je známé díky slatinným lázním, které vznikly
na bohatých ložiskách rašeliny. Léčí se zde všechna onemocnění pohybového ústrojí.
Ve městě a okolí naleznete řadu památek a zajímavých míst např. kostel Všech
svatých, Bažantnici, rybník Pardoubek, historické náměstí, vrch Byšičky s kostelem
sv. Petra a Pavla, který je považován za jeden z nejstarších v Podkrkonoší a mnohé
další. Městem a jeho okolím provádí naučná stezka Po stopách K. V. Raise. www.lazne-belohrad.cz

Město Miletín
leží v Miletínské kotlině severovýchodně od Hořic. Je známé především sladkými
perníčky zvanými miletínské modlitbičky, rodákem K. J. Erbenem, kterému je zde
věnována naučná stezka a v jehož rodném domě se nachází Erbenův památník, a také
divadelní tradicí – působí zde Divadelní soubor Erben. Doporučujeme navštívit
Muzeum českého amatérského divadla. www.miletin.cz

Městys 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. V zimních měsících zde funguje zimní
lyžařské středisko vhodné pro rodiny s dětmi, začátečníky a lyžaře rekreanty.
www.mestys-pecka.cz

Obec Třebihošť
se nachází 11 km od Dvora Králové n/L na úpatí jižního svahu Zvičinského hřbetu.
Obec se skládá z částí Třebihošt, Horní a Dolní Dehtov a osady Zvičina. V obci se
nachází soukromé Muzeum Betlémů pana Voňky, které je umístěno ve stylové chalupě
v podkroví. www.trebihost.cz, betlemy.vonka.sweb.cz
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Kam na výlet?
Hrad Pecka
Hrad Pecka je jediným interiérově zpřístupněným objektem v celém regionu středního
Podkrkonoší. Láká nejen krásnou okolní krajinou s jedinečnými výhledy, ale také
zaměřením prohlídek výhradně na svou vlastní, autentickou historii. Původně gotický
hrad z přelomu 13. a 14. století byl později přestavěn na renesanční zámek. V roce
1830 však vyhořel a zchátral. Po celé 20. století zde probíhaly opravy, díky nimž je nyní
zpřístupněn celý západní palác a rozsáhlé sklepení. Nejznámějším majitelem Pecky byl cestovatel, spisovatel a
hudební skladatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. V současné době hrad nabízí dvě prohlídkové trasy, je
dějištěm kulturních i společenských akcí včetně pravidelných výstav moderního umění.
Otevírací doba:
Září
Úterý – neděle od 9 do 17 hodin
Říjen
Sobota, neděle, svátky od 9 do 16 hodin
Listopad – březen a každé pondělí zavřeno

Přehrada Les Království
je postavena na řece Labi, asi 5 km od Dvora Králové nad Labem a zaujme
návštěvníky architekturou koruny hráze s branami a ozdobnými věžičkami. Krásná
příroda, klidná vodní hladina přehradní nádrže je jak dělaná pro rybáře, kteří chytají
stylem ,,chyť a pusť“. Občerstvení se nachází na přehradě. Od přehrady vede naučná
stezka Lesem království s informačními tabulemi z oboru lesnictví a myslivosti. V zimních měsících je na přehradu
kouzelný pohled.

ZOO Dvůr Králové
Královédvorská zoo nabízí nevšední zážitky po celý rok. Každý den je otevřena od 9. hodin, včetně svátků.
V podzimním období jsou zvířata velmi aktivní a krásu zoo umocňuje paleta barevného listí. V sobotu 25. října 2014
bude zahájen „Týden duchů“ a potrvá do neděle 2. listopadu 2014. Zoo bude vyzdobena dýněmi, které se budou
večer rozsvěcet a zpříjemňovat tak podzimní atmosféru. K dispozici budou dýně i pro návštěvníky, kteří si mohou
vyřezat vlastního „ducha“. Vzhledem k tomu, že „Týden duchů“ probíhá v době uzavřeného Safari, je sníženo vstupné.
Pokladny však zůstanou otevřené do 18 hodin, aby si návštěvníci mohli svítící dýně prohlédnout.
Zimní období v zoo přináší netradiční pohledy na africká zvířata hrající si na sněhu a
kouzlo tropických pavilonů. Sváteční období připomene „Vánoční zoo“, která bude
letos zahájena 20. prosince 2014 a potrvá do 4. ledna 2015. Slavnostně ozdobená a
nasvícená zahrada bude otevřena denně od 9 do 19 hodin, pouze 24. a 31. prosince
jenom do 16 hodin. Ohřátí i teplé občerstvení nabízí Restaurace U Lemura, vánočně
osvětlen je i hotel Safari a bungalovy Safarikempu, které lze využít k atraktivnímu
pobytu o vánocích a na Silvestra. Během podzimu a zimy nabídne zoo i řadu dalších
zajímavých akcí. Sledujte www.zoodvurkralove.cz.

Zvičina
je nejvyšším vrcholem Podkrkonoší (671 m n. m.) s krásným kruhovým výhledem.
Původ názvu Zvičina či dříve Zvičín pochází zřejmě od jména pohanského boha světla
Zviče. Turisty hojně navštěvovaný vrchol je často místem kulturních, společenských
a sportovních akcí. Na vrcholu byl vytvořen pěší vyhlídkový okruh Zvičinské vyhlídky
s 5 zastaveními. Naleznete zde Raisovu chatu s možností občerstvení a otáčivou rozhlednou, kostelík sv. Jana
Nepomuckého. Ze severní strany jsou lyžařské vleky se sjezdovkami vhodnými pro lyžaře začátečníky a pokročilé.
www.zvicina.eu
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Kam za záţitkem?
Vinobraní na Kuksu
Přijměte pozvání občanského sdružení SIDURI a obce Kuks
na sobotu 13. září, kdy se sjede více než 30 vinařů
z vinařské oblasti Čechy, Morava, ale i zahraniční
provenience, aby představili návštěvníkům nejlepší z vín,
která nabízejí. Vinobraní doprovodí opět kulturní program
s koncertem kapely Nadoraz, Severka, Na větvi a dalších.
Představí se klub aerobiku a mažoretek z Hradce Králové,
Spolek historických tanců, bude připravena celodenní zábava
pro děti, např. i s loutkovým divadlem Kozlík, Rodinnými pasy
a přehlídka lidových řemesel. Pestré občerstvení nabídne
chuťovky k vínu, rozličné sýry, francouzské lahůdky a řadu dalších gastronomických zážitků.
Vzhledem k tomu, že v době Vinobraní bude vrcholit generální rekonstrukce Hospitalu Kuks, letošní slavnosti vína se
budou konat „v podzámčí“ v prostoru nábřeží Labe a obce Kuks. Díky tomu si budou moci návštěvníci prohlédnout
i obnovenou Šporkovu vinici „Nad zámkem“, Muzeum barokního tisku, v kterém je připomínán dvorní mědirytec
hraběte Františka Šporka – Michael Heinrich Rentz. Zajímavá bude i návštěva Minimuzea historických motocyklů
na labském nábřeží. Opět otevřeme vinné prameny a po kaskádovém schodišti bude zurčet víno tak, jako za dob
hraběte Šporka. Více na www.vinobranikuks.cz, www.facebook/vinobranikuks, www.siduri.cz.

Den obce a oslavy 115. výročí zaloţení SDH Mostek
Obec Mostek a SDH Mostek Vás srdečně zvou na společenskou akci, která se bude konat v sobotu 6. září 2014
v areálu autokempu Mostek. Vstup je zdarma, akci moderuje Marcela Robková. Během celého dne je možné si
prohlédnout výstavu fotografií a kronik SDH Mostek, výstavu historické hasičské techniky, děti si mohou zadovádět
na skákacím hradu a trampolíně, občerstvení je zajištěno stejně jako vinotéka a stánky. Více na www.mostek.cz.
Hlavní program:
13:00
13:30
16:00
16:30
20:00
22:30

Doprovodný program:
14:30 Kouzelnické vystoupení Ondřeje Sládka
(kouzelník, iluzionista, mistr ČR v moderní
magii, soutěž Česko-Slovensko má talent
2011)
+ modelování balónků s dětmi
Ukázky bitvy tanků (modely v měřítku 1:7)
Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici
Fotbalové utkání (fotbalové hřiště Mostek) Muži – 17:00
Mostek – Kocbeře

Zahájení slavnosti v autokempu a představení
praporu SDH
Skupina HAMLETI (Dalibor Gondík, Aleš
Háma, Hardy Marzuki, Jakub Wehrenberg)
Vystoupení dětí ze základní školy Mostek –
Samá voda
KOCÁBKA (dámská country kapela)
MOSSOCKI rock&roll (Mostek)
Závěrečný ohňostroj s hudbou

Hudební advent v Hořicích
Vyhlášený a dnes již tradiční jazzový festival Jazz Nights 2014 se koná v Hořicích 7. - 8. listopadu v DK Koruna
za účasti domácích i zahraničních džezmenů. Letos se můžeme těšit na vystoupení především slovenských
interpretů, účast ale slíbila také americká kapela Michaela Patchese Stewarda AMC Trio, která spolupracovala
například s Dianou Ross nebo Whitney Houston. 29. listopadu proběhne na náměstí J. z Poděbrad adventní
řemeslný trh s kulturním celodenním programem, během něhož vystoupí vedle místních hudebních spolků napříč
žánry také známá česká zpěvačka Petra Janů. Závěrem bude slavnostně rozsvícen vánoční strom. V průběhu
prosince jsou naplánovány adventní koncerty, které proběhnou hlavně v secesním prostředí Divadelního sálu
na radnici a v barokním chrámu Narození Panny Marie, jenž vyniká svou akustikou i atmosférou. Více
na www.horice.org.
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Kde se co děje?
Oprava Kuksu finišuje
Více než půlmiliardová přestavba areálu v Kuksu finišuje. Jedná se
o největší investici od doby, kdy František Antonín hrabě Špork
nechal barokní lázně se špitálem postavit. Hospital se v posledních
desetiletích využíval jen z jedné třetiny, zbytek chátral. Až v zimě
všechny práce skončí, bude opět k dispozici celý.
Turistům se otevřou nové expozice muzea farmacie a galerie
českých vín. Přibyde i malé divadlo a hlavně: někdejší hospodářské
zázemí se promění ve vzdělávací komplex s ubytováním
pro účastníky různých kurzů. I prohlídkový okruh přinese něco nového. Restaurátoři nedávno dokončili opravu
nástěnných maleb z cyklu Tanec smrti. "Série padesáti obrazů, které znázorňují rovnost lidí v posledním okamžiku
života, byla dosud ukrytá pod silnou vrstvou vápna”, říká kastelán hospitalu Libor Švec.
Zatímco špitál je jako národní kulturní památka v majetku státu, za obnovu domů na druhém břehu odpovídá
Revitalizace KUKS o.p.s. Zároveň s rekonstrukcí lazaretu probíhá i oprava bývalých barokních lázní za cca 200mil.Kč.
Už před rokem byla otevřena nová cyklostezka z Hradce Králové až do Kuksu. V obci jsou nově vydlážděné všechny
cesty i historická schodiště, restaurátoři opravili i kašny s lázeňskými prameny. Vznikl vycházkový okruh
s informačními panely a turistickou aplikací, která slouží jako průvodce po památkách v obci.
Hotové je Rentzovo muzeum a dokončuje se informační centrum s apartmány pro turisty. „Letos na podzim budeme
hledat nového Prďolu”, ukazuje Filip Košťál z Revitalizace KUKS na opravený barokní dům, ve kterém
před rekonstrukcí sídlila pověstná restaurace U Prďoly. Dohromady do Kuksu, ve kterém žije jen 250 obyvatel, z EU
zamíří bezmála ¾ miliardy. A kdy bude vše hotové? Slavnostní přestřižení pásky proběhne v pátek 13. března 2015.
Revitalizace Kuks, o. p. s.

SLAVNOSTI HOLOVOUSKÝCH MALINÁČŮ
Obec Holovousy Vás srdečně zve na 12. ročník Slavností
Holovouských malináčů, které se konají v sobotu 4. října 2014
na návsi v Holovousích.
V průběhu celého odpoledne se můžete těšit na vystoupení
mažoretek, plavení koní, děti jistě ocení pohádku loutkového divadla,
z kapel se představí Evergreen Dixieland Band Nová Paka a
na večerní zábavě Levou rukou band. Vystoupí také Zuzka
Kvasničková s Jenny, které předvedou Dogdancing a místní malí
hasiči se svým tanečním vystoupením, v podvečer se můžete těšit na Freddie Mercury show a samozřejmostí bude
slavnostní ohňostroj nad rybníkem. V rámci slavností také vyhlašujeme soutěže a to „O nejlahodnější jablko –
MALINÁČ“ a „O nejchutnější jablečný moučník“. Více informací k účasti v soutěžích naleznete na www.holovousy.cz.
Na návsi v Holovousích bude po dobu odpoledního programu nabízeno bohaté občerstvení, malináče, domácí koláče,
v zámku výstava ovoce – staré ovocné odrůdy, soutěžící malináče, výstava soutěžících moučníků a v prostoru návsi
jistě navštivte dílny pro děti, myslivecké soutěže a holovouský jarmark – prodejní stánky pěstitelů z Podkrkonoší
budou nabízet pravé Holovouské malináče, Dobrovodské zelí, produkty ekologického ovocnářství, stromky, kvalitní
ovoce a zeleninu, květiny, výrobky z ovoce a medu a další dobroty a výrobky řemeslníků a také ochutnávku
regionálních potravin.
Těšíme se na Vaši účast! Obec Holovousy
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Co takhle trochu sportu?
Zavírání letní turisické sezony na Zvičině
Zveme vás 27. září 2014 od 13:30 hod. na vrchol Zvičinu, kde již tradičně
proběhne loučení s prázdninami a letní sezonou. Jako každý rok, i letos je tato
akce spojená s oblíbenou drakiádou!
Připravte si proto draky, dráčky a ostatní letáky a přijďte v sobotu 27. září za námi
na Zvičinu ukázat své letové umění! Budou připraveny bohaté odměny za letové
umění i za originálního dráčka a to jak pro dospělé tak i děti.
Akci pořádá sdružení Podzvičinsko ve spolupráci s MAS Podchlumí, DDM
Jedničkou Dvůr Králové n/L, Raisovou chatou a výrobci, kteří vyrábí produkty
pod ochrannou značkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt®. Návštěvníci si mohou odnést tipy na výlety, mapičky a
brožurky nejen z Podkrkonoší, ale z celého Královéhradeckého kraje. Pro potěšení i tanec bude hrát kapela Noband.
Během programu budou vyhlášeni i vítězové soutěže Fotosoutěž Podkrkonoší, do které se stále můžete přihlásit!
Letošním tématem jsou Města a obce v Podkrkonoší a uzávěrka je 21. září 2014. Více informací o fotosoutěži
na www.podkrkonosi.eu v sekci Fotogalerie/Fotosoutěž 2014. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny.
Těšíme se na shledání! DM Podzvičinsko

O titul Mistr ČR v orientační cyklistice se bude bojovat v Mostku
O zářijovém víkendu 20. – 21. září si v Mostku dají dostaveníčko
nejlepší orientační cyklisté z celé ČR, kteří se poperou
o mistrovské tituly na krátké a na klasické trati. V sobotní bitvě se
o titul Mistr České republiky na krátké trati v hlavních kategoriích
žen (WE) a mužů (ME) utká stabilní česká špička v mírně
zvlněném, rychlém podkrkonošském terénu v prostoru Mostek –
Zadní Mostek – Debrné – Souvrať. Trať je koncipována tak, aby
prověřila závodníka v jeho orientaci v rychlém tempu na kratší
vzdálenosti. Očekávaný čas vítěze u dámské i pánské elity je
v rozmezí 40-50 minut. V nedělním mistrovském závodě
na klasické trati, jejíž směrný čas pro vítězku elity již dosahuje 70-80 minut a pro vítěze elity 100-120 minut, bude
kromě rychlosti na postupu rozhodovat ve větší míře i jeho volba. Úsek mezi jednotlivými kontrolami bude totiž nabízet
několik variant na jeho projetí a všichni závodníci jsou povinni se na kolech pohybovat vždy pouze po cestách.
Pojede s v prostoru Mostek – Vidonice – Staňkov – Borovnice – Borovnička. Orientační klub OK Jilemnice připravuje
tento víkend pro více jak 350 závodníků v 16 věkových kategoriích.
Přihlášení pro zájemce z řad veřejnosti, kteří si MTBO chtějí vyzkoušet, je možné i v den závodu do kategorie
Příchozí, která poskytne základní představu o tomto sportu a to v centru závodu v Autokempu Mostek.
Další informace: http://mtbo2014.ok-jilemnice.cz nebo http://www.mtbo.cz.
David Hlaváč, předseda klubu OK Jilemnice
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Noví členové
Sdružení Podzvičinsko, které koordinuje cestovní ruch v oblasti
Podkrkonoší, se rozšířilo o další členy. Jsou jimi podnikatelské osoby:


Automoto klub Hořice je mj. provozovatelem Kempu U Věže
v Hořicích. Kemp U Věže poskytuje ubytování a stravování
s výhledem na Masarykovu věž samostatnosti. AMK Hořice je
pořadatelem
sportovních
akcí.
www.amkhorice.cz,
www.kempuveze.cz



Vlastník Hotelu K-Triumf je nově také vlastníkem lázní Velichovky. Mimo ubytování a stravování, poskytuje
komplex hotelu K-Triumf také konferenční prostory a sportovní vyžití (kurty, jezdectví, střelnice, myslivost,
relaxace atd.). Lázně Velichovky jsou na druhou stranu významným lázeňským komplexem. www.k-triumf.cz,
www.velichovky.cz



Dalším novým členem je paní Libuše Kaprasová, která provozuje Penzion Lika, Penzion Růžovka, Hotel a
restaurace
U
Kapra.
penzion.lika.sweb.cz,
pony-farma.webnode.cz/ubytovani/penzion-ruzovka/,
www.hotelukapra.cz



Motel a restaurace Charlie se nachází v malé obci Kovač. Charlie nabízí stravování a ubytování v penzionu
nebo v chatkách, je vhodný především pro rodiny s dětmi. www.motelcharlie.cz



Penzion Za Vodou nabízí ubytování a stravování ve Dvoře Králové n/L, konferenční prostory a rovněž
provozuje Infocentrum Dvůr Králové n/L. www.penzionzavodou.cz



Dalším novým členem, je Podkrkonošská CA.
Cestovní agentura nabízí široký výběr chat a
chalup k pronájmu nejen v Královéhradeckém
kraji. Z Podkrkonoší jsou nabídky chat a chalup
z Kalu u Pecky, Mostku, z Lázní Bělohrad.
www.chatachalupa.cz



A v neposlední řadě byla jako nový člen přijata
Restaurace U Slunce ze Dvora Králové n/L.
Restaurace je zaměřena především na italské
speciality. www.restauraceuslunce.cz

Sdružení Podzvičinsko je velice rádo za nové členy a
těší se na budoucí spolupráci!

Současní členové (38 obcí, měst, městysů a 14 PO):
Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borek, Borovnice,
Borovnička, Cerekvice n/B, Červená Třemešná, Dobrá
Voda u Hořic, Dolní Brusnice, Doubravice, Dvůr Králové
nad Labem, Holovousy, Horní Brusnice, Hořice, Jeřice,
Konechclumí, Kovač, Kuks, Lanžov, Lázně Bělohrad,
Lukavec u Hořic, Miletín, Milovice u Hořic, Mostek,
Ostroměř, Pecka, Podhorní Újezd a Vojice, Rohoznice,
Šárovcova Lhota, Tetín, Trotina, Třebihošť, Třtěnice,
Úhlejov, Velký Vřeštov, Vidochov, Vřesník, Zdobín, AMK
Hořice a Kemp U Věže, CK Hoška Tour, Hotel a
restaurace U Kapra, Hotel Pod Zvičinou, Hotel K-Triumf
a lázně Velichovky, Kemp Alegro, Lázně Bělohrad a.s.,
Motel a restaurace Charlie, Penzion na Faře, Penzion
Za Vodou, Podkrkonošská CA, Restaurace U Slunce,
Revitalizace Kuks o.p.s., ZOO Dvůr Králové.
Členské
podmínky
sdružení
na www.podzvicinsko.cz.

Podzvičinsko

Motel Charlie srdečně zve:
- 29. 11. 2014 na dětskou čertovskou diskotéku, která se koná od 14:00 hod., a od 17:00 hod. se účastníci mohou
těšit na rozsvěcení vánočního stromu na návsi v obci Kovač.
- 31. 12. 2014 na velkou silvestrovskou oldies diskotéku, začátek ve 20:00 hod., hraje DJ MYRRA, vstupné 100,-Kč.
Více na www.motelcharlie.cz.
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Zimní střediska
V Podkrkonoší jsou výborné podmínky pro začínající lyžaře či rodiny s dětmi. Pokud je
dostatek sněhu, můžete si zalyžovat na místních sjezdovkách nebo se vydat na výlet
na běžkách.
SPORTOVNÍ AREÁL ZVIČINA
Areál je vybaven systémem bezdotykových čipových karet. Najdete zde 3 lyžařské vleky a
4 sjezdovky, z nichž jedna je osvětlena pro večerní lyžování. Vleky v areálu používají
sjednocené jízdné. Pro občany Třebihoště, školám a lyžařským kurzům je poskytována
sleva. www.zvicina.info
Denní lyžování: 9:00 – 16:00 hod.
Večerní lyžování: 17:00 – 21:00 hod. (na objednání, min. 10 osob)
SEVERKA – DOLNÍ BRUSNICE
Sjezdovka se nachází na severním úpatí Zvičiny mezi Dolní Brusnicí a Bílou Třemešnou. Je vhodná pro rodiče
s malými dětmi a začátečníky. Vlek je vybaven teleskopy, délka sjezdovky je 388 m, je upravována rolbou, část je
vyhrazena pro sáňkování. Areál nabízí možnost večerního lyžování a občerstvení v areálu. www.severka.info
Všední dny: 16:00 – 19:00 hod.
Víkendy: 9:00 – 19:00 hod.
PECKA
Svah je vhodný především pro rodiny s dětmi, začátečníky a lyžaře rekreanty. Rozkládá se na severním svahu.
Funguje zde jeden vlek – poma, délka sjezdovky je 300 m, v areálu se nachází občerstvení a parkování. Sjezdovka
nabízí umělé osvětlení pro večerní lyžování. www.peckasport.wz.cz/zima.html
Dopolední lyžování: 9:00 – 13:00 hod. (sobota a neděle)
Odpolední lyžování: 15:00 – 19:00 hod. (pondělí – pátek)
Večerní lyžování: 18:00 – 21:00 hod. (pátek a sobota)
NA MENŠINĚ – BOROVNICE
Ve vzdálenosti 20 m od penzionu Menšina v Borovnici u Staré Paky můžete navštívit 300 m dlouhý lyžařský vlek
vhodný pro začínající i pokročilé lyžaře. Sjezdovka nabízí snowtubing dráhu, nebo si můžete vyzkoušet skijöring –
lyžař nebo snowboardista je tažený za skútrem na laně. www.namensine.cz
LYŢAŘSKÝ AREÁL SKIKARAS – MEZIHOŘÍ
Sjezdovka se nachází na severním svahu. Je upravována rolbou, nachází se zde 430 m dlouhá sjezdovka s kotvou.
Areál nabízí večerní lyžování a občerstvení u sjezdovky. www.skikaras.cz
Pracovní dny: 15:00 – 20:00 hod. (úterý – pátek)
Víkendy a prázdniny: 9:00 – 16:00, 17:00 – 20:00 hod. (sobota, svátky, prázdniny), 9:00 – 16:00 hod. (neděle)
A co takhle na brusle?
Za pěkného mrazivého počasí se v Podkrkonoší bruslí téměř všude. Většinou jsou využívány požární nádrže či
přírodní koupaliště. Jediným krytým stadionem je Zimní stadion ve Dvoře Králové nad Labem.
Provoz zimního stadionu bude zahájen 4. října 2014. Stadion nabízí krytou halu s ledovou plochou, občerstvení,
šatny a sociální zařízení. Kolem ledu jsou tři tribuny, kapacita tribun je 1500 míst. Zimní stadion nabízí využití ledové
plochy pro: tréninky hokejových oddílů, krasobruslařů, hokejové zápasy, organizované bruslení škol, veřejné bruslení,
veřejné bruslení s hokejkami. tsdvur.cz
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Tato rubrika přináší 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
ZÁVOD HORSKÝCH NOSIČŮ
4. 10. 2014, Velká Úpa
Staňte se na jeden den horským nosičem a vyzkoušejte si
na vlastní kůži, jaké to bylo, když se ještě veškeré zboží
na nejvyšší českou horu Sněžku nosilo na zádech. S replikou
nosičské krosny a nákladem můžete na původní trase z Velké
Úpy změřit své síly s těmi nejlepšími.
www.cestahorskychnosicu.cz
MARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
11. 11. 2014, Lánov
Průvod s ručně vyrobenými lampiony, kdy ti nejlepší se
dočkají ocenění. Návštěvníci se mohou těšit na scénku
vyprávějící legendu o sv. Martinovi. www.lanov.cz
LYŽECKÉ ZÁVODY POSTARU
Prosinec 2014, Vrchlabí
6. ročník tradiční akce spojené s vrchlabským vánočním
jarmarkem. Kategorie: Běh rozestavný mužů, popř. smíšené
družstvo (součet let do 150 let nebo nad 150 let), běh
rozestavný dam bez rozdílu věku, běh rozestavný žáků.
Závod se koná za každého počasí. Je vítáno, pokud
závodníci i diváci budou dobovou výzdobou opatřeni.
ddmvrchlabi.cz

Hradecko
www.ic-hk.cz
Ač se rok 2014 pomalu blíží ke svému závěru, kulturní akce
na Hradecku jsou v plném proudu. Přinášíme vám výběr
z našeho bohatého seznamu.
HRADECKÝ KOŠTÝŘ
28. 9. 2014, Městská hudební síň, Hradec Králové
28. září je Den české státnosti, ale i svátek pro všechny
milovníky vína a burčáku. Na nádvoří Městské hudební síně
a na přilehlých terasách se od 10 do 18 hodin uskuteční
Hradecký koštýř. K ochutnání budou vína z Čech, Moravy
i ze zahraničí. Celou akci zpříjemní stylový hudební
doprovod i bohaté občerstvení.

PŘÍJEZD MARTINA NA BÍLÉM KONI
15. 11. 2014, Hořiněves
Martin zavítá po 10. hodině do obce Hořiněves. Sníh možná
nepřiveze, ale bohatý doprovodný program určitě ano.
Nebudou chybět svatomartinská vína, svatomartinské
gurmánské hody, tradiční jarmark s ukázkou řemesel a
další aktivity pro děti i dospělé.

VÁNOČNÍ JARMARK V JILEMNICI

VÁNOČNÍ TRHY

13. 12. 2014, Jilemnice

13. 12. 2014, Masarykovo náměstí, Hradec Králové

Trhy mají v Jilemnici tradici trvající přes 500 let. Zatímco trhy
byly běžné pro udržování a rozvoj hospodářského života,
jarmarky se stávaly mimořádnou událostí. Novodobě byla
tradice jarmarků v Jilemnici obnovena v roce 1996.
Neopakovatelná atmosféra jarmarků je patrna i v současnosti.
Namísto někdejších „frejunků“, tedy zábavy a tance,
organizuje dnes Společenský dům JILM bohatý celodenní
kulturní program. V průběhu jilemnických jarmarků můžete
také ochutnat místní speciality, jako jsou sejkory, medovina a
další. www.sdjilm.cz

Nasát atmosféru blížících se svátků je možné na jedné
z mnoha vánočních akcí, třeba na Vánočních trzích. Zde
můžete například nakoupit poslední chybějící dárečky.

JILEMNICKÁ 50
7. – 8. 2. 2015, Jilemnice
8. ročník veřejného běžeckého lyžařského závodu seriálu
9
Stopa pro život. www.skijilemnice.cz

PUTOVÁNÍ ZA JEŽÍŠKEM
Každá adventní neděle, Hradec Králové
Každou adventní neděli se mohou všechny nedočkavé děti
vydat s námi a pohádkovými bytostmi na oblíbené Putování
za Ježíškem. Na tuto akci je potřeba předběžná rezervace
na adrese www.hkpoint.cz.
Ať už se však na Hradecku vydáte kterýmkoliv směrem,
bude vždy správný!

Český ráj

Orlické hory a Podorlicko
www.orlickehory-cz.info

www.cesky-raj.info

VÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK
NA KOPEČKU V BARTOŠOVICÍCH

STRAŠIDELNÉ PROHLÍDKY
do 31. 12. 2014, zámek Dětěnice

13. 12. 2014,
Bartošovice v Orlických horách

Na zámku Dětenice se konají každou
sobotu po celý rok strašidelné
prohlídky zámku při světle plápolajících
svíček...

Vánoční jarmark se bude odehrávat
v chráněných dílnách na Kopečku
v Bartošovicích v Orlických horách.
Všichni jste srdečně zváni na ukázky
jedinečných řemesel. V rámci akce se
návštěvníci mohou občerstvit a je
připraven
i
neméně
zajímavý
doprovodný program. Více informací
na www.kopecek.neratov.cz.

Čekají tu na vás čerti, ježibaba, upíři a
další nadpřirozené bytosti, které si
pronajaly komnaty dětenického zámku
a v nich straší malé i velké návštěvníky
a napravují v pekle hříšníky. Každou
sobotu od 10 do 17 hodin při netradiční
strašidelné prohlídce v doprovodu
umouněné čarodějnice prožijete chvíle
plné strachu, napětí a možná i smíchu.
Více na www.detenice.cz.

Kladské pomezí
www.kladskepomezi.cz
TEPLICKO-ADRŠPAŠSKÁ 33
20. 9. 2014, Teplice nad Metují
Pojďte s námi na letos již 25. ročník
tradičního
pochodu
Teplickoadršpašská 33! Na výběr je hned
z několika tras – 8 km pro děti, 16 km,
25 km, 33 km a tento rok i jubilejních
50 km. Pro cyklisty jsou potom jako
vždy připraveny trasy 30 km a 50 km.
Vychází se 20. 9. 2014 dopoledne
z teplického koupaliště.
Bližší informace naleznete na webu
pochodu http://www.ta33.cz/.

Královéhradecký kraj
www.kralovehradeckyregion.cz
Ačkoli se za létem dveře na petlici ještě zdaleka nezavřely, vy už plánujete, kam vyrazíte v zimě brázdit sněhovou pokrývku?
Přemýšlíte, co s dětmi podniknete, až dorazí podzimní mlhy a plískanice? Zvažujete, kam si letos zajdete na vypečenou
svatomartinskou husu a mladé víno? Nebo už sníte o tom, jak si pochutnáte na vánočním punči a s prvními světýlky
na vánočním stromu se alespoň na pár chvil přenesete zpátky do dětství? Nenechte si ujít Turistické noviny
Královéhradeckého kraje, které v letošním roce poprvé rozšíří bohatou nabídku tištěných informací z jednotlivých turistických
území. Zdarma budou k dispozici od začátku října v informačních centrech Královéhradeckého a sousedních krajích.
Podnikáte v oblasti služeb cestovního ruchu? Chcete se dozvědět více o možnostech čerpání finančních prostředků
z evropských či krajských grantových programů? Zajímáte se o moderní technologie a jejich využití při poskytování služeb?
Chcete zaujmout své hosty zajímavou speciální nabídkou a nevíte, jak na to? Nebo se jen prostě chcete ve svém oboru
posunout dál? Pak si nenechte ujít Seminář pro podnikatele působící v oblasti cestovního ruchu, zdarma pořádaný dne
5. 11. 2014 Královéhradeckým krajem a Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje v prostorách Regiocentra
Nový pivovar v Hradci Králové. Více informací již brzy na www.kralovehradeckyregion.cz.

Trutnovsko
www.trutnov.cz, www.ictrutnov.cz
TRUTNOVSKÝ PODZIM, 3. – 21. 10. 2014
34. ročník Mezinárodního festivalu komorní, ale nejenom, hudby se koná v reprezentativních prostorách Společenského centra
UFFO a v historické koncertní síni Bohuslava Martinů. Data a téma jednotlivých koncertů najdete na www.uffo.cz. Vstupenky je
možné zakoupit v TIC Trutnov, SC UFFO nebo on-line.

STAROČESKÉ VÁNOCE V MUZEU V DOMĚ POD JASANEM, 30. 11. 2014, Trutnov – Voletiny
Magickou atmosféru vánočního tvoření doplní koledy a tradiční pohoštění. A vlastnoručně vyrobený dárek či ozdoba rozhodně
potěší každého. Pořadatelem je Tkalcovské muzeum. www.dumpodjasanem.cz
JAZZINEC, únor – duben 2015, Trutnov
Mezinárodní festival jazzové hudby je jedním z největších a nejdůležitějších počinů v této oblasti muziky v České republice.
Každoročně účinkují světové hvězdy jazzu, které právě zde mnohdy předvedou ve spolupráci s českými umělci ojedinělé
společné projekty. Pořadatelem je Alternativa pro kulturu. www.jazzinec.cz
MASOPUST, První polovina února 2015
Rej maškar - před velikonočním půstem si dopřejte veselí a10
tradiční pochutiny ze zabíjačky. Samozřejmě nechybí kulturní
pořad, hry a soutěže pro děti, vystoupení otužilce. Pořadatelem je spolek Trutnov – město draka. www.trutnovmestodraka.cz

Podzimní akce v Podkrkonoší 2014
2., 16., 30. 9.

Farmářské trhy, www.horice.org

4. 9.

Běh naděje, www.ddmdvurkralove.cz

6. 9.

Ukončení sezóny na koupališti
Dachova, www.horice.org

6. 9.

Pochod Podzimním Královédvorskem,
www.dvurkralove.cz

6. 9.

Dobývání hradu Pecka,
www.hradpecka.cz

6. 9.

Den obce Mostek, www.mostek.cz

7. 9.

Nedělní koncert v Bažantnici,
www.lazne-belohrad.cz

7. 9.

Soutěžní odpoledne v pojídání
dubeneckých blbounů,
www.penzionnafare.cz

9. 9.

Veřejný závod a závod Podkrkonošské
ligy v orientačním běhu, www.horice.org

2. - 5. 10.

Zahrádkářská výstava,
www.lazne-belohrad.cz

4. 10.

Slavnosti holovouských malináčů,
www.holovousy.cz

4. 10.

Než vypustíme vodu z chladiče,
www.vcc.cz

4. 10.

Ochutnávka burčáku na hradě Pecka,
www.pecka.knihovna.cz

4. 10.

Kouzelný orientální večer,
www.hotelpodzvicinou.cz

4. 10.

Sestry v akci, www.horice.org

10. 10.

Živák lázeňský, www.lazne-belohrad.cz

12. 10.

Podharťská drakyáda,
www.kralovedvorsko.cz

14. 10.

Farmářské trhy, www.horice.org

17. – 18. 10.

Stovka Podkrkonoším,
www.hotelpodzvicinou.cz

18. - 20. 10.

Víkendové vepřové hody,
www.hotelpodzvicinou.cz

12. – 14. 9.

I. mezinárodní festival krásných umění
Hořice 2014, www.horice.org

13. 9.

Harantiáda, www.knihovna.pecka.cz

13. 9.

Vinobraní na Kuksu,
www.vinobranikuks.cz

25. 10. – 2. 11.

Týden duchů v zoo,
www.zoodvurkralove.cz

13. 9.

Bramboriáda, www.stremcha.cz

27. – 28. 10.

Ať žijí duchové, www.ddmdvurkralove.cz

14. 9.

Nedělní koncert v Bažantnici,
www.lazne-belohrad.cz

28. 10.

Pochod "Po stopách K. V. Raise
na Zvičinu", www.lazne-belohrad.cz

20. 9.

Slavnosti hořických trubiček,
www.horice.org

30. 10.

Lampionový průvod, www.horice.org

7. - 8. 11.

Hořice JazzNights 2014, jazznights.cz

20. 9.

Podzimní pochod pohádkou,
www.ddmdvurkralove.cz

14. - 16. 11.

Svatomartinské hody,
www.hotelpodzvicinou.cz

20. 9.

Peckobraní – Peckohraní,
www.mestys-pecka.cz

15., 16., 22.,
23. 11.

Vánoční trhy v Kuksu,
www.kuks.cz

20. 9.

Kryštof Harant ve světle nových objevů,
www.hradpecka.cz

21. 11.

Živák lázeňský – Zhasni,
www.lazne-belohrad.cz

26. 9.

Den charity, www.dk.charita.cz

28.11. -21.12.

27. 9.

Zavírání sezony na Zvičině,
www.podkrkonosi.eu

Tradiční výstava betlémů,
www.lazne-belohrad.cz

29. 11.

27. 9.

Svatováclavské posvícení a den spolků,
www.hankuv-dum.cz

Adventní trh a rozsvícení vánočního
stromu v Hořicích, www.horice.org

30. 11.

Adventní trh a rozsvícení vánočního
stromu v Lázních Bělohrad,
www.lazne-belohrad.cz

30. 11.

Rozsvícení vánočního stromu ve Dvoře
Králové n/L, www.dvurkralove.cz

27. 9.

Přes silnici, přes pole, Podzvičinskem
na kole, www.miletin.cz

1. - 4. 10.

Filmový festival Dobromysl,
www.dobromysl.net

Jedná se pouze o výběr akcí, všechny najdete na www.podkrkonosi.eu
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Pozvánka na zimu
1. – 19. 12.

Vánoční zdobení stromků,
www.zoodvurkralove.cz

Leden

Cestopisné přednášky za knihovnou,
www.horice.org

5. 12.

Mikuláš v zoo, www.zoodvurkralove.cz

Leden

12. 12.

Královédvorské vánoce,
www.hankuv-dum.cz

Plesová sezóna v DK Koruna,
www.horice.org

Leden

Divadlo Járy Cimrmana v DK Koruna,
www.horice.org

Leden

Divadelní představení v DK Koruna,
www.horice.org

13. 12.

Vánoční koncert na Kuksu, www.kuks.cz

20. 12. – 4. 1.

Vánoční zoo, www.zoodvurkralove.cz

26. – 27.12.

Živý Betlém, www.hotelpodzvicinou.cz

31. 12.

Velká silvestrovská diskotéka,
www.motelcharlie.cz

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

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