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Úvodem
Připravili jsme pro Vás nový zpravodaj, 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!

Výlety do okolí?
Kam za zážitkem?

DM Podzvičinsko

Podkrkonoší – jdete tím správným směrem

A kam na akci?
Hotel pod Zvičnou pro malé
i velké, za zábavou i
poznáním!

Zima se pomalým krokem blíží ke konci a my všichni se již těšíme na léto,
na sluníčko, koupání, procházky a pikniky. Co takhle zkusit zaskočit do klidné
oblasti Podkrkonoší, která nabízí nejen odpočinek, ale i aktivní vyžití?
TOP 10 z Podkrkonoší:

Koupaliště
Ze sousedství
 Krkonoše
 Hradecko
 Orlické hory




a Podorlicko

 Kladské pomezí
 Český ráj
 MAS Podchlumí




Jarní akce v Podkrkonoší
2013



Pozvánka na léto







Bohatá historie – baroko na Kuksu, secese na Dachovech v Hořicích…
Církevní památky – židovská architektura v Hořicích, kostel sv. Jana
Křtitele ve Dvoře Králové n/L (Rukopis Královédvorský), kostel Narození
Panny Marie v Hořicích (zde byli oddáni rodiče B. Smetany), kostel
sv. Petra a Pavla na Byšičkách (legenda – poslední poustevník
v Čechách), kostel sv. Petra a Pavla v Konecchlumí (křížová cesta
od V. Komárka) a další kapličky, křížky, zvoničky…
Technická památka – málokdo ví, že přehrada Les Království je
podkrkonošskou technickou památkou…
Ovocnářství – oblast Podchlumí – pěstování jablek, hrušek, švestek,
broskví atd. Procházku po pěstování a zpracování ovoce nabízí Ovocná
stezka (Kovač – Hořice)…
Kamenosochařství – kostely, křížky, sochy a památníky – po pískovci
bude provázet plánovaná naučná stezka Po stopách pískovce
(nejvýznamnější památky hospital Kuks, Hořice s Gothardem,
kamenolomy Javorka, Boháňka, Stanovice atd.)…
Naučné stezky – Holovousova, K. V. Raise, K. J. Erbena, E. Štorcha a
K. Zemana, Lesem Království…
Lázeňství – Lázně Bělohrad a Spa resort Tree of Life…
Gastronomie – PODKRKONOŠÍ regionální produkt®…
Významné osobnosti – K. V. Rais, K. J. Erben, R. A. Dvorský…
Akce, eventy

Více informací na www.podkrkonosi.eu
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Podkrkonošská města, která nelze přehlédnout
Město Hořice
Věděli jste, že díky dobrým klimatickým podmínkám přišli první obyvatelé na území
Hořic již v období paleolitu? První středověká osada s tvrzí je pak doložena na vrchu
Gothard, kde byl v polovině 12. století založen kostelík sv. Gotharda. Vrch Gothard je
jedinečný také díky sochařskému parku v přírodě, Galerii plastik nebo sousedním
Smetanovým sadům. www.horice.org

Město Lázně Bělohrad
Dnešní Bělohrad vznikl z osady Nová Ves při říčce Javorce. První zprávy o ní
pocházejí z roku 1354. Ve městě a okolí naleznete řadu památek a zajímavých míst –
zámek (sídlo školy), kostel Všech svatých, Bažantnici, rybník Pardoubek, náměstí.
Městem a jeho okolím rovněž provádí naučná stezka Karla Václava Raise.
Na nedalekých Byšičkách se nachází kostel sv. Petra a Pavla, který je považován
za jeden z nejstarších v Podkrkonoší. Toto romantické místo nabízí krásný výhled do okolí, relaxaci a klid v malebné
krajině Podkrkonoší. www.lazne-belohrad.cz

Město Dvůr Králové nad Labem
Historické město malebného Podkrkonoší nabízí řadu historických, kulturních a
uměleckých památek a je neodmyslitelně spjaté s proslulou ZOO. Obdivovat
můžete nově zrekonstruované náměstí T. G. Masaryka, zbytky městského
opevnění i se zachovalou Šindelářskou věží. Z historie se více dozvíte v expozici
muzea a celé město budete mít jako na dlani z věže kostela sv. Jana Křtitele a také se tu možná dozvíte, jak to bylo
doopravdy s Rukopisem královédvorským. www.dvurkralove.cz

Městys Pecka
O dlouhé a bohaté historii městysu vypovídá řada kulturních památek – farní kostel
sv. Bartoloměje, na jehož venkovní zdi jsou umístěny reliéfní výjevy křížové cesty
od J. Lederera, raně barokní kašna na náměstí nebo morový sloup. Vedle
měšťanských domů zde naleznete i řadu roubených chalup. V létě navštivte areál
koupaliště s možností sportovního vyžití a ubytování. Nebo se vydejte na prohlídku
hradu Pecka, který se tyčí nad městečkem. www.mestys-pecka.cz

Město Miletín
Městečko Miletín leží v Miletínské kotlině severovýchodně od Hořic. Je připomínáno již
od roku 1124. Od roku 1241 bylo majetkem řádu německých rytířů, z těchto dob se
zachovaly podzemní místnosti a chodby. V Miletíně se narodil významný český
spisovatel a básník Karel Jaromír Erben. Můžete se vydat na procházku naučnou
stezkou, která je věnována životu a dílu tohoto miletínského rodáka. Miletín má
dlouholetou divadelní tradici – působí zde Divadelní soubor Erben a doporučujeme navštívit Muzeum českého
amatérského divadla. www.miletin.cz

Obec Ostroměř
První písemná zmínka o obci Ostroměř pochází z roku 1382, ale osídlení Ostroměřska je známé už z pravěku.
Z Ostroměře pocházejí významné osobnosti – učitel, archeolog a spisovatel Eduard Štorch, filmový režisér Karel
Zeman a loutkář Matěj Kopecký. Více informací v Muzeu Eduarda Štorcha a Karla Zemana. www.ostromer.cz
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Kam na výlet?
ZOO Dvůr Králové
Nabízí kromě tradičních prohlídek a safari i tzv. zážitkové programy. Můžete se
stát Ošetřovatelem v zoo na jeden den, poznáte zákulisí zoo a každodenní život
exotických zvířat. Zoo zadními vrátky Vám nabízí procházku po zoo
s průvodcem, poznáte místa, kam jiní nesmí. Dalším speciálním programem je
Večerní safari, kdy můžete zažít atmosféru podvečerní jízdy safaribusem mezi
velkými stády zvířat. Safari speciál je jízda safarivozem s průvodcem a pravá africká večeře poté. Dozvědět se plno
zajímavostí ze života zvířat, každodenního chodu zoo nebo zajímavé příhody Vám umožní program Po zoo
s průvodcem. Další informace najdete na www.zoodvurkralove.cz

Hrad Pecka
Peckovský zámek zaznamenal největší rozkvět na začátku 17. století, kdy zde
pobýval všestranně vzdělaný renesanční intelektuál Kryštof Harant z Polžic a
Bezdružic (1564 – 1621). Strávil zde poslední a zároveň nejplodnější etapu svého
života. Do české historie se Kryštof Harant zapsal jako cestovatel, hudební skladatel,
spisovatel a politik. V sezóně se na hradě koná řada kulturních akcí, koncertů nebo
představení, např. Otvírání hradu Pecka, Dobývání hradu Pecka, Harantovské
slavnosti, šermířská vystoupení a další. www.hradpecka.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.

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 naučných stezek jako NS O víně, Braunův
Betlém, Křížová cesta 21. století nebo Šporkův Kuks. Naučná vinařská stezka, která začíná na obnovené vinici
Nad zámkem a končí v Galerii českých vín v hospitálních sklepech, kde můžete degustovat řadu vinných vzorků
vyhlášených vinařství VO Čechy. Během roku se v areálu koná mnoho akcí jako Vinobraní, Theatrum Kuks, Hudební
léto atd. www.kuks.cz

Bílá Třemešná
V obci Bílá Třemešná můžete navštívit Památník Jana Amose Komenského.
Pamětní síň se nachází ve vile, která byla postavena na místě bývalého zámečku.
,,Učitel národů“ Jan Amos Komenský prožil v Bílé Třemešné dva roky svého života,
než musel odejít do Polska. Památník prezentuje dokumenty, fotografie a mapy
pocházející z této doby, jakož i model bývalého zámku, kde se Komenský s českými
bratry ukrýval. Výstava je postupně doplňována novými expozicemi. Návštěvu je nutné předem objednat na tel.:
+420 499 396 473.
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Výlety do okolí?
Podkrkonoší
je
území
rozprostírající
se
pod nejnavštěvovanějším pohořím ČR – Krkonošemi. Rozkládá
2
se na ploše téměř 700 km a jejím nejvyšším vrcholem je vrch
Zvičina (671 m n. m.). Oblast je velice příznivá pro turistiku
i cykloturistiku. Své si nalezne jak milovník historie, tak
sportovně založený turista. Pro procházku přírodou jsme
pro Vás vytipovali hned několik možností na výlet:
Ostroměř – Libín – Šárovcova Lhota – Lázně Bělohrad
Délka trasy: cca 14 km
Časová náročnost: cca 4 hod. pěšky
Náročnost: nízká
Od železniční stanice projdeme po zelené značce obcí Ostroměř,
vystoupáme po silnici do kopce na Hradišťko. Stále po zelené
značce dojdeme lesem do Mezihoří, zde přejdeme železniční trať a
společně s červenou značkou kolem pomníku A. Jiráska
vystoupáme na Libín. Zde se opět odpojíme od červené a po zelené
(klidná silnička) sejdeme do Šárovcovy Lhoty. Cestou můžeme obdivovat zajímavé roubenky, studánky a přečíst si
informační tabule. Přejdeme most přes Javorku, na kterém jsou erby měst. Přejdeme opět železniční trať, opustíme
zelenou značku a pokračujeme po silnici doleva až na rozcestí, kde se dáme po silnici na Svatojánský Újezd.
Před obcí narazíme na červenou značku, po které budeme pokračovat až do Lázní Bělohrad. Můžeme si udělat malou
zacházku a v obci Svatojánský Újezd obejít a prohlédnout si krásný novogotický kostel. Vrátíme se na značku a
dojdeme do Lázní Bělohrad a cestu můžeme příjemně zakončit v některé cukrárně nebo hospůdce.
Ostroměř – Maxinec – Mlázovický chlum – Konecchlumí – Kovač
Délka trasy: cca 10 km
Časová náročnost: cca 2,5 hod.
Náročnost: nízká
Po zelené značce projdeme obec Ostroměř až na Hradišťko, pak pokračujeme po modré, dojdeme k Hroznému buku,
pak na Maxinec, (zde pokračujeme po červené značce) a Mlázovickým chlumem (místy výhled na Krkonoše), až
vyjdeme z lesa u pomníku Viléma Konecchumského, kde se pokocháme pohledem do kraje a na kostel Sv. Petra a
Pavla, kde jsou obrazy od V. Komárka – křížová cesta. Dojdeme k hlavní silnici, kde určitě na závěr nevynecháme
hospodu U Patřínů. K železniční stanici už je to jen asi 1,5 km.
Hořice – rozh. Hořický chlum – Chlum - Holovousova stezka – Ostroměř
Délka trasy: cca 13 km
Časová náročnost: cca 3,5 hod.
Náročnost: nízká
Z nádraží dojdeme na náměstí a pak po červené značce do kopce k Hlohové kapli, dále k rozhledně Hořický chlum
(rozhledna přístupná). Stále pokračujeme po červené značce (cestou krásné výhledy do kraje) až k neznačené cestě,
odbočíme doleva k obci Chlum, kde už budeme pokračovat po naučné stezce „Holovousova stezka“. Po stezce
dojdeme až do Hlásku /část Ostroměře/ a na závěr můžeme navštívit hospůdku U Kameníka. Na nádraží je to už jen
asi 500 m.

Autor: Eva Jeřábková
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Kam za zážitkem?
Vítání jara v Podkrkonoší
Přijďte s námi v sobotu 4. května 2013 přivítat letní turistickou sezonu! Pro návštěvníky je
připraveno hned několik akcí, které budou propojeny autobusovou i vlakovou dopravou.

Otevíráme sezonu na Zvičině!
Na vrchu Zvičiny bude připravena další společenská akce. Akce se pořádá v rámci
projektu ,,Propagace Podkrkonoší“, který je financován z ROP NUTS II Severovýchod.
Již tradičně bude sdružení Podzvičinsko spolupracovat s MAS Podchlumí, DDM Jedničkou Dvůr Králové n/L,
Raisovou chatou a výrobci, kteří vyrábí produkty pod ochrannou značkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt®.
Návštěvníci se mohou těšit na nové propagační materiály z Podkrkonoší. Dále je připraveno hned několik soutěží.
Pro obveselení dorazí i dráček Zvičiňáček. Během programu bude vyhlášeno téma již tradiční Fotosoutěž
Podkrkonoší. Pro potěšení i tanec bude hrát kapela Noband, na chuť i pro potěchu budou prodejní stánky nabízet
originální výrobky. Kostel sv. Jana Nepomuckého bude volně přístupný.
Těšíme se na shledání! DM Podzvičinsko

Májové víno na Kuksu
Program:
11.00 – 15.00
11.00
13.00

Pochůzková degustace u Galerie českých vín
Komentovaná prohlídka Naučné vinařské stezky s ukázkami vinohradnických prací na vinici
Slavnostní zahájení vinařské sezony na Kuksu

Kulturní vystoupení:
14.00
Májová bohoslužba v kostele Nejsvětější Trojice
16.00
Májová řízená degustace s odborným výkladem v Galerii českých vín
Doprovodný program v prostorách před Galerií českých vín:
Soutěže pro děti, výtvarné dílny, loutkové divadlo, hudební vystoupení. K dispozici návštěvníkům budou propagační
materiály turisticky významných území Podkrkonoší, Hradecko a Revitalizace Kuks. Změna programu vyhrazena!
Siduri o.s. – člen Cechu českých vinařů

Hotel Pod Zvičinou
Během Vítání jara v hotelu Pod Zvičinou je připraven bohatý program v podobě stříhání oveček a zpracování vlny,
módní přehlídka, workshopy, malování, atd.
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou Hořice budou probíhat hry pro děti, jako Zlatá brána, výroba a cvrnkání
hliněných kuliček, skákání panáka nebo výroba lodiček a píšťalek.
Návštěvníci se mohou těšit na regionální kuchyni!
Hotel Pod Zvičinou
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A kam na akci?
DNY R. A. DVORSKÉHO 2013 – 21. a 26. 3.
V měsíci březnu se uskuteční již XIX. ročník swingového festivalu
Dny R. A. Dvorského.
Ve čtvrtek 21. března vás zveme na vystoupení BIG BANDu hraběte Šporka ze ZUŠ Jaroměř pod taktovkou Martina
Brunnera. Jako druzí vystoupí zahraniční hosté, kapela FATS JAZZ BAND. Swingový orchestr z Bratislavy tvoří sedm
hudebníků a dva zpěváci a jejich originální stylová swingová hudba Vás unese do jiného světa.
Úterý 26. března vystoupí jako první JAN SMIGMATOR A SWINGING QUARTET. Jan Smigmator je jazzový a
swingový zpěvák, který na hudební scéně 21. století s noblesou ztělesňuje odkaz swingových králů. Závěr festivalu
bude patřit novému tělesu na české hudební scéně, orchestru GOLDEN BIG BAND PRAGUE.
Více informací: www.hankuv-dum.cz

JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL ZDOBÍN 18. 5. 2013
Zveme Vás na tradiční jarmark lidových řemesel konaný v sobotu
18. 5. 2013 od 9:00 do 17:00 ve Zdobíně. Můžete zde vidět ukázky
lidových řemesel, ochutnat pečené prase, klobásy a další pochutiny,
napít se dobrého piva a něco hezkého si odvézt na památku.
www.zdobin.cz

CYKLOSTEZKA HRADEC KRÁLOVÉ – JOSEFOV – KUKS – 22. 6. 2013
Dne 22. června proběhne na úseku Hradec Králové – Josefov – Kuks (Tour de Labe) cyklojízda s názvem
Evropská cyklostezka u nás v kraji. Pro účastníky akce je připraveno opékání, soutěže pro děti i dospělé.
Labská cyklostezka propojuje nejzajímavější regionální památky (Hospital Kuks, kaple ve Smiřicích, pevnost Josefov)
s krajským městem v návaznosti na další cyklostezky, které se křižují ve městě. Trasa bude mít téměř 26 km a její
užívání je víceúčelové – jedná se o nemotoristickou komunikaci sloužící jako cyklistická stezka, pěší stezka, stezka
pro in-line bruslaře a v zimě také pro běžkaře.
Více informací: www.labskastezka.cz

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL 20. – 23. 6. 2013
Folklorní sdružení ČR Praha, Královéhradecký kraj, město Lázně Bělohrad, Lázně Bělohrad a.s., folklorní soubor
Hořeňák a hořeňáček pořádají pod záštitou starosty města Lázně Bělohrad Pavla Šubra již 39. Mezinárodní folklorní
festival „Pod Zvičinou“
Akce bude probíhat v Lázních Bělohrad od 20. - 23. června 2013.
Bližší informace a program: http://horenak.belohrad.net
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Hotel pod Zvičinou pro malé i velké, za zábavou i poznáním!
V podhůří Krkonoš, 10 km od Dvora Králové
nad Labem naleznete HOTEL POD ZVIČINOU,
známý též jako LÁZNĚ POD ZVIČINOU,
s překrásným výhledem na hřebeny Krkonoš.
Hotel nabízí ubytování v pokojích s vlastním
příslušenstvím,
v
bungalovech
nebo
jednoduchých chatkách u koupaliště s nově
vybudovaným hygienickým zázemím.
V
restauraci
si
pochutnáte
REGIONÁLNÍCH SPECIALIT jako
kyselo nebo bramborové placky.

na
řadě
krkonošské

Zdejší rarita – KOLONÁDA – je nově
zrekonstruována a slouží jako místo odpočinku, společenských setkání, firemních akcí nebo rodinných oslav či
svatebních hostin.
Děti budou určitě nadšené z MINI STATKU s běžnými domácími zvířaty, která mohou rozmazlovat. Příjemnou
relaxací pro dospělé je další novinka – dřevěné koupelové sudy „HOT TUB“ – celoroční venkovní relaxační koupel
s výhledem na Krkonoše!
Pro děti jsou připravena i další nová lákadla: vyhřívané brouzdaliště se slanou vodou – ani k moři nemusíte, stačí
zajet pod Zvičinu! A když není zrovna teplo na koupání? Potom se děti mohou věnovat hledání miminka Dráčka
Zvičináčka na zdejší zábavné stezce.
Celoročně připravujeme řadu akcí pro všechny věkové generace – FESTIVAL POD ZVIČINOU má letos již 5. ročník.
A na co se můžete těšit?








Velikonoční setkání
Vítání jara v Podkrkonoší, jehož součástí je
workshop pro děti i dospělé
Noc kostelů
Letní koncerty v kapličce
Pivní slavnosti
Na vánoce opět již tradiční živý betlém
v kapličce

A mnoho dalších – podrobné informace naleznete na www.hotelpodzvicinou.cz
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Koupaliště
KOUPALIŠTĚ A SLUNEČNÍ LÁZNĚ DACHOVY, HOŘICE

MILOVICE U HOŘIC

Služby koupaliště: ubytování, stolní tenis, petanque,
volejbalové hřiště, plážový volejbal, fotbal, písečná
i travnatá pláž
Tel.: +420 493 624 066
Provozní doba: květen až září, denně od 10 – 19 hod.
Ceník: dospělí 30,- Kč / děti 15,- Kč

Služby v areálu kempu: rehabilitace, kosmetika a
pedikúra, kadeřnictví, tenisový kurt, minigolf, kuželna
Tel.: +420 493 698 149
Mob.: +420 602 275 577
E-mail: camp-milovice@camp-milovice.cz,
PetraPokorova@seznam.cz
Web: www.camp-milovice.cz
Provozní doba: denně 8 – 20 hod.
Ceník: dospělí 40,- Kč / děti do 15 let 20,- Kč
PECKA
Služby koupaliště: ubytování, tenisové kurty,
volejbalové hřiště, nohejbalové hřiště, ruské kuželky,
beachvolejbal, stolní tenis, badminton, dětské hřiště
Tel.: +420 493 799 499
E-mail: info@peckasport.cz
Web: www.casvet.cz
Provozní doba: 9 – 19:30 hod.
Ceník: dospělí 40,- Kč / děti 30,- Kč
PODHORNÍ ÚJEZD

LANŽOV
Služby koupaliště: ubytování, tenisové kurty, stolní
tenis, volejbalové, fotbalové a dětské hřiště
Tel.: +420 606 957 144
E-mail: lanzov@volny.cz
Web: www.lanzov.cz
Provozní doba: neomezená
Ceník: dospělí 20,-Kč/do 15 let 10,-Kč/do 3 let zdarma
LODÍN

Služby koupaliště: ubytování, plážový volejbal,
tenisové kurty, nohejbalové hřiště, florbal, streetball,
házená, malá kopaná
Tel.: +420 493 697 161
E-mail: sportareal@podhorniujezd.cz
Web: www.podhorniujezd.cz
Provozní doba: neomezená
Ceník: zdarma
TYRŠOVO KOUPALIŠTĚ, DVŮR KRÁLOVÉ N/L

Služby koupaliště: ubytování, aquazorbing, obří
trampolína, beach volejbal, tobogán, minigolf, stolní
tenis
Tel.: +420 495 445 192, +420 495 445 152,
Mob.: +420 774 362 535, +420 775 105 099
E-mail: koupalisteakemplodin@centrum.cz
Web: www.nechanicko.cz/lodin
Provozní doba: pondělí – neděle: 9 – 19 hod.
Ceník: dospělí 60,- Kč / děti 40,- Kč / student 40,- Kč
MILETÍN

Služby koupaliště: tenisové kurty, dětské hřiště,
basketbal a beach volejbal
Tel.: +420 499 621 274
Web: www.tyrsovo-koupaliste.dvurkralove.com
Provozní doba: 8:30 – 20 hod.
Ceník: dospělí 40,- Kč / děti 25,- Kč

Služby koupaliště: ubytování, tenisové kurty,
volejbalové hřiště, stolní tenis, líný tenis, badminton
Tel.: +420 493 693 132 (OÚ Miletín), v sezóně od 1. 5.
do 30. 8. +420 493 693 439 (recepce)
Mob.: +420 607 618 022 (p. Nosek)
E-mail: obec.miletin@iol.cz
Web: http://autokemp.miletin.cz/koupaliste.htm
Provozní doba: pondělí – neděle: 10 – 20 hod.
Ceník: dospělí 50,- Kč / děti do 15 let 30,- Kč
od 18 – 20 hod. dospělí 25,- Kč / děti 15,- Kč
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Ze sousedství
Je rubrika, která 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
VYSTOUPEJTE DO MÍST DALEKÝCH VÝHLEDŮ
V horách, kde se střídají hluboká údolí a strmé či méně strmé hřebeny,
se právě z jejich vrcholů rýsují úžasné a nezapomenutelné rozhledy.
Taková místa naleznete v Krkonoších i jejich podhůří... A vlastně ani
nemusíte stát na rozhledně...
Rozhled ze Sněžky vysoké 1602 metrů nad mořem... Impozantní a
jedinečný je při vydařeném počasí výhled z nejvyšší hory České
republiky. Každý správný Čech i návštěvník našich hor ho musí zažít
alespoň jednou v životě...
Místa krásných výhledů... Čertova hora nad Harrachovem, vrch Stráž
nad Rokytnicí nad Jizerou, v okolí Vysokého nad Jizerou, Harrachova
skála na Horních Mísečkách s výhledem na Špindlerův Mlýn, Harrachovy
kameny nad Dvoračkami.
Cestou po hřebenech... „Cestou česko–polského přátelství“. Bezmála
30 km dlouhá, středně náročná trasa, vedoucí po Hraničním hřebeni
od Harrachova po Pomezní Boudy. Byla prvně vymezena od Szrenice
v roce 1956. Za jasného počasí nabízí široké panoramatické výhledy
do Čech i Polska. Více na www.krkonose.eu

Orlické hory a Podorlicko
www.orlickehory-cz.info
JAMROCK ŽAMBERK 2013 - TŘI DNY
ŽIVOTA NAVÍC
Ve čtvrtek 27. 6. 2013 od 16:00 do soboty
29. 6. 2013 se bude konat rockový
festival. JamRock je jeden z největších
festivalů v ČR, který je výjimečný svojí
pověstnou atmosférou.
Konat se bude v Areálu Pod Rozálkou
(Žamberk).
Více na www.jamrock.cz

Hradecko
www.ic-hk.cz
CESTA DO PRAVĚKU, KTERÝ VÁS BUDE BAVIT!

JARO NA HRADECKU

Dne 19. ledna 2013 se v areálu Archeoparku Všestary otevřela
nová třípatrová budova expozice pravěku.

Dne 1. dubna 2013 proběhne v Hradci Králové již
tradiční akce „Vítání turistů“. Přijměte pozvání
na turistickou sezónu na Hradecku. Na nově
zrekonstruovaných náplavkách podél Labe
na Vás čeká bohatý doprovodný program a
pro dětské návštěvníky je připraveno putování
s pohádkovými skřítky a vílami.

Po vstupu do této budovy se ocitnete v podzemí. Projdete
pravěkou jeskyní s malbami lovců, uvidíte důlní šachty i akvárium
a hroby s pozůstatky zvířat a lidí. V dalším patře Vás zaujme
velký model osídlené pravěké krajiny, oživený desítkami postav
lidí při typických činnostech. V posledním patře jsou umístěny
zhruba čtyři stovky exponátů, replik pravěkých předmětů
z kamene, bronzu, dřeva, železa a dalších materiálů.
Ve venkovním areálu stojí repliky domů z různých etap pravěku,
kultovní areál a pohřebiště. Probíhají zde i ukázky pravěkých
činností a ukázky práce archeologů.

12. květen 2013 bude nejen oslavou Dne matek,
ale také „Dnem rodiny“. Celodenní program
v Jiráskových sadech jistě zaujme jak děti, tak
dospěláky.
Nebudou
chybět
již
tradiční
vystoupení kouzelníků Magiciens du Monde,
pohádková putování a další zajímavosti.

Archeopark je otevřen celoročně. Více informací naleznete
na webových stránkách www.archeoparkvsestary.cz

Více
informací
o
akcích
naleznete
na www.ic-hk.cz a www.hradeckralove.org
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Český ráj
www.cesky-raj.info
DVOŘÁKŮV FESTIVAL
Slavnostní zahajovací koncert festivalu vážné hudby proběhne na zámku Sychrov dne 1. 6. 2013. Jde o nejstarší
hudební festival Antonína Dvořáka na světě, který jako jediný propojuje kulturu a cestovní ruch. Ke každé
vstupence získají návštěvníci také Dvořákův cestovní pas s kupony na zvýhodněné vstupy do mnoha zajímavých
turistických atrakcí regionu. Lze zakoupit též permanentku na celý festival za 360 Kč. Vystoupí Jitka Hosprová –
viola, Štěpán Kos – klavír, Miroslav Matějka, j.h. – flétna.
Více informací na: www.ceskedotekyhudby.cz, www.dvorakuvfestival.cz
ŠRÁMKOVA SOBOTKA
V Sobotce dne 29. 6. až 6. 7. 2013 bude probíhat celostátní festival spojený s workshopem. Jde již o 57. ročník
festivalu českého jazyka a literatury, který ponese název Xmíchu s podtitulem Humor v jazyce a literatuře.
Více informací na: www.sobotka.cz

MAS Podchlumí

Kladské pomezí

www.maspodchlumi.cz

www.kladskepomezi.cz

PODCHLUMÍ - MÍSTO PRO ŽIVOT

RATIBOŘICKÉ OVČÁCKÉ SLAVNOSTI

Není Vám lhostejné, jak bude vypadat region Podchlumí v roce
2020? Pokud Vaše odpověď zněla "ne, není" zapojte se s námi
do veřejných plánovacích setkání, na kterých budete mít
možnost ovlivnit podobu Podchlumí v následujících letech,
navrhnout změny a zlepšení ve vaší obci. Přijďte se s námi
podělit o Vaše podněty a připomínky. Další veřejné setkání,
v pořadí již třetí, se uskuteční v úterý 9. dubna 2013. Místní
akční skupina Podchlumí o. s. chce plánovat s Vámi o Vás
o budoucnosti tohoto regionu! Těšíme se na setkání s Vámi.

Občanské sdružení Centrum rozvoje
Česká Skalice si Vás dovoluje pozvat
na již tradiční osvětovou akci, kde bude
připraven pestrý program.

Ing. Tereza Peterová
VENKOVSKÁ TRŽNICE - KATALOG, BAZAR I PŘEHLED
REGIONÁLNÍCH AKCÍ
MAS Podchlumí získala dotaci na projekt Venkovská tržnice III.
Cílem tohoto projektu je vytvoření informačního systému, který
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 přelomu března/dubna
bude do většiny domácností všech 38 obcí Podchlumí, tedy
území působnosti naší MAS, zdarma distribuován tištěný katalog
kontaktů na podnikatele a neziskové organizace regionu.
Veškeré informace "o nás" naleznete na našich webových
stránkách www.maspodchlumi.cz
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Akce bude probíhat v sobotu 27. 04. 2013,
od 9.00 – 16.00 hod v Ratibořicích
v Babiččině údolí.
Můžete se těšit na ukázku ručního
zpracování vlny, práci ovčáckého psa,
stříhání ovcí i pastvu samotnou. Chybět
nebude ochutnávka ovčích a kozích sýrů i
dalších specialit. Pro děti budou připraveny
tematické hry a o přírodě. Proběhne zde
osvěta k tzv. Fair – trade aktivitám atd.
30.
MEZINÁRODNÍ
FILMOVÝ FESTIVAL

HOROLEZECKÝ

Festival se bude odehrávat v Teplicích
nad Metují, 22. – 25. 8. 2013.
Na webových stránkách festivalu budou
postupně zveřejňovány všechny důležité
informace:
http://www.horolezeckyfestival.cz

Jarní akce v Podkrkonoší 2013
11. - 15. 3.

Humanitární sbírka,
www.ddmdvurkralove.cz

4. 5.

Otevírání turistické sezony na Zvičině,
www.podkrkonosi.eu

14. - 15. 3.

Konference Žena na cestách,
www.revitalizacekuks.cz

4. 5.

Májové víno na Kuksu,
www.siduri.cz

18. 3.

Zvíře není věc,
www.hankuv-dum.cz

4. 5.

Vítání jara v hotelu Pod Zvičinou,
www.hotelpodzvicinou.cz

21., 26. 3.

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

8. 5.

Květnový pochod na Pecce,
www.kct.cz

22. 3.

Velikonoční dílničky,
www.domovsvatehojosefa.cz

11. 5.

Běh na Zvičinu,
www.zvicina.cz

22. - 23. 3.

Juniorfilm a Zlaté slunce,
www.ddmdvurkralove.cz

11. 5.

Dvorská tlapka aneb znovuobjevený
Dvůr, www.ddmdvurkralove.cz

28. 3.

XII. Jarní vejšlápek,
www.ddmdvurkralove.cz

11. 5.

Turistický pochod Po stopách rytíře
Zbyhoně, www.kct.cz

28. - 29. 3.

Barevné velikonoce,
www.ddmdvurkralove.cz

15. 5.

Rodinné sportovní zápolení,
www.ddmdvurkralove.cz

15. 5.

Slavnostní otevření cyklostezky Kuks
- Hradec Králové, www.labskastezka.cz

30. 3. - 1. 4. Velikonoční ZOO,
www.zoodvurkralove.cz
6. 4.

Běh safari,
www.zoodvurkralove.cz

15. 5. - 29. 9. Africké safari a program Představení
zvířat z blízka, www.zoodvurkralove.cz

6. 4.

Rohoznický darmošlap,
www.kct.cz

17. - 19. 5.

XVIII. Otevírání sezony kaktusů,
www.kaktusy-dk.cz

18. 5.

Inline spanilá jízda Královédvorskem,
www.kralovedvorsko.cz

18. 5.

Prima hrátky v Jedničce,
www.ddmdvurkralove.cz

18. 4. - 31. 5. Zvíře není věc,
www.zoodvurkralove.cz

18. 5.

Jarmark lidových řemesel,
www.zdobin.cz

19. 4.

Den země v ZOO,
www.zoodvurkralove.cz

18. 5.

Pochod krajem Eduarda Štorcha,
www.kct.cz

20. 4.

Pochod O Žižkův štít,
www.kct.cz

24. 5.

24. 4.

Kurz Zdobení porcelánu,
www.ddmdvurkralove.cz

Noc kostelů,
www.domovsvatehojosefa.cz,
www.hospital-kuks.cz

27. - 31. 5.

Moje malá čarodějnice,
www.ddmdvurkralove.cz

Týden otevřených dveří v Jedničce,
www.ddmdvurkralove.cz

31. 5.

Den dětí,
www.ddmdvurkralove.cz

31. 5.

Muzejní noc,
www.hospital-kuks.cz

12. 4. - 26. 5. Podmořská setkání,
www.muzeumdk.cz
13. - 14. 4.

29. 4.

Dvorská Jednička,
www.ddmdvurkralove.cz

30. 4. - 1. 5. Královédvorský majáles,
www.dvurkralove.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

29. 6.

Den s ČRO Hradec Králové v ZOO,
www.zoodvurkralove.cz

1. - 2. 6.

Výstava papírových modelů,
www.hankuv-dum.cz

29. 6.

Pohádkové prázdniny v Kovači,
www.kovac-obec.cz

1. - 9. 6.

XXII. Výstava kaktusů a sukulentů
SAFARI 2013, www.kaktusy-dk.cz

29. 6. - 13. 7. 16. ročník Safari poháru,
www.akdk.cz

2. 6.

Holandský den,
www.hotelpodzvicinou.cz

29. 6. - 31. 8. Večerní safari,
www.zoodvurkralove.cz

5. 6.

Koloběžkiáda pro malé i velké,
www.ddmdvurkralove.cz

1. - 7. 7.

Gulášový týden,
www.hotelpodzvicinou.cz

6. 6. - 1. 9.

Jak se žilo v podkrkonošských
chalupách, www.muzeumdk.cz

7. 7.

Koncert v kapličce,
www.hotelpodzvicinou.cz

8. 6.

Pohádkové putování,
www.ddmdvurkralove.cz

13. 7.

Tambor neckyáda,
www.kralovedvorsko.cz

12. - 14. 6.

Bazar společenského oblečení,
www.ddmdvurkralove.cz

13. 7.

Neckyáda v Kovači,
www.kovac-obec.cz

15. - 16. 6.

Tradiční pouť v Kuksu,
www.kuks.cz

20. 7.

Svatoanenské zahradní slavnosti,
www.domovsvatehojosefa.cz

17. - 19. 6.

Výstava Trpaslíci v Jedničce,
www.ddmdvurkralove.cz

4. 8.

Koncert v kapličce,
www.hotelpodzvicinou.cz

20. - 23. 6.

39. Mezinárodní folklorní festival ,,Pod
Zvičinou“, http://horenak.belohrad.net

6.,13.,20.,27.8. Pozorování Slunce s hvězdárnou
Úpice v ZOO, www.zoodvurkralove.cz

21. 6.

Svatojánská noc,
www.ddmdvurkralove.cz

10. 8.

22. 6.

Veřejná jízda po nové cyklostezce,
www.labskastezka.cz

22. 6.

DéKá fest,
www.mudk.cz

16.,23.,30.8. Pozorování noční oblohy
s hvězdárnou Úpice v ZOO,
www.zoodvurkralove.cz

22.6.,6. a 20.7., Koncert Hudební léto Kuks,
3. a 18.8.
www.hospital-kuks.cz
22. - 23. 6.
22. - 23. 6.

Královédvorský okruh o cenu
Františka Šťastného, www.vcc.cz
Putování Raisovým krajem,
www.lazne-belohrad.cz

Lidová řemesla Kohoutov,
www.kohoutov.cz

22. - 25. 8.

Theatrum Kuks,
www.hospital-kuks.cz

24. 8.

Chovatelská výstava drobného
zvířectva, www.zo-zirec.wz.cz

24. 8.

Pivní slavnosti,
www.hotelpodzvicinou.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,
12
dotazy a připomínkami se obracejte
na info@podkrkonosi.eu.

