
 
 

1 
 

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 novinky v Podkrkonoší, atraktivity v oblasti, 

plánované kulturní akce atd.  

DM Podzvičinsko 

Aktivní odpočinek  v Podkrkrkonoší 
 
Letošní 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 poklidné oblasti Podkrkonoší, která nabízí nejen odpočinek, ale i aktivní vyžití? 

Naleznete zde spoustu lákavých míst, kde si můžete odpočinout nebo zasportovat. 

Věříme, že se necháte inspirovat naším Zpravodajem a pro svou relaxaci, 

dovolenou nebo prázdniny si vyberete právě Podkrkonoší  

Více informací na www.podkrkonosi.eu  
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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. 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. 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. www.mestys-pecka.cz   

Město Miletín 

V městečku Miletín se narodil významný český spisovatel a básník K. J. Erben, 

kterému je věnována nejen expozice v jeho rodném domku, ale také naučná stezka. 

Pokračování NS K. J. Erbena navazuje na stezku stávající a seznamuje návštěvníky i 

se vzdálenějšími místy. Stezka vede přes Červenou Třemešnou a Vrbiny až ke 

kostelu sv. Petra a Pavla na Byšičkách, odtud trasa prochází kolem rybníků Hluboký 

a Nadýmák a přes Vlkanov a Miletínek se vrací zpět do Miletína. www.miletin.cz  

Obec Holovousy 

Obec se nachází 6 km západně od Hořic v Podkrkonoší. Obec se stala Vesnicí 

královéhradeckého kraje roku 2013 a v celostátním kole se umístila na krásném 

druhém místě. Holovousy jsou známé především lokální odrůdou jablka zvanou 

Holovouské malinové. Dominantu obce tvoří kostel sv. Bartoloměje nacházející se v 

Chodovicích. Návštěvníkům doporučujeme zavítat do sportovního areálu v obci 

s bohatým obecním občerstvením, které je v provozu po celý rok. Obcí prochází 

Holovousova stezka, která vás zavede na krásná a významná místa spjatá s dějinami 

předků a zahalená tajemstvím a legendami.   www.holovousy.cz

http://www.horice.org/
http://www.lazne-belohrad.cz/
http://www.dvurkralove.cz/
http://www.mestys-pecka.cz/
http://www.miletin.cz/
http://www.holovousy.cz/
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Kam na výlet?   

ZOO Dvůr Králové 

ZOO Dvůr Králové chová největší kolekci afrických zvířat v Evropě. Od jara do 

podzimu se návštěvníkům otevírají unikátní panoramatické pohledy na desítky 

živočišných druhů bez optických bariér. Exotické prostředí o rozloze 60 ha zve 

návštěvníky do světa divokých zvířat, jejichž život, věrně napodobující přirozené 

biotopy, může být vnímán všemi smysly jako na africké savaně. ZOO Dvůr Králové se snaží o záchranu raritního 

druhu nosorožců tuponosých severních (bílých). 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, po telefonické domluvě. 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  

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  

 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. Po 

dvacetiměsíční rekonstrukci budou moci návštěvníci znovu obdivovat krásy této 

barokní památky. Poprvé otevře své brány veřejnosti o víkendu 28. – 29. března. 

Slavnostní přestřižení pásky se odehraje ve čtvrtek 26. března 2015. 

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   

http://www.zoodvurkralove.cz/
http://www.hradpecka.cz/
http://www.kuks.cz/
http://www.kemp-alegro.cz/


 
 

 
4 

 

 Co je nového  v Podkrkonoší?  

V Kuksu nezabloudíte. Pomůže vám mobilní průvodce a turistické 

informační centrum 

S chytrým mobilem se v Kuksu neztratíte. Mobilní průvodce Zkus Kuks vás bez 

bloudění provede celým Kuksem. A pokud potřebujete poradit kam zajít, kde se 

dobře najíst či ubytovat, poradí vám i v novém turistickém informačním centru. Otevře 

se už na konci března. 

Mobilní průvodce Zkus Kuks vám ukáže vše, co byste ve východočeském Kuksu 

rozhodně neměli vynechat. Navíc jsou připraveny i tři vycházkové okruhy. První okruh nazvaný Šporkův Kuks vám 

představí bývalé barokní lázně. Okruh Za Ctnostmi a Neřestmi vede přímo ke slavným Braunovým sochám,  

do Hospitalu Kuks a jeho zahrad. Třetí okruh sleduje naučnou stezku Půjdem spolu do Betléma. Z Kuksu vás 

bezpečně zavede až do Braunova Betléma. Cestou se dozvíte nejen příběhy soch vytesaných Matyášem Braunem  

do skal v lese u Kuksu, ale i o nedochovaných památkách a zajímavostech barokně komponované krajiny v okolí 

Kuksu.  

Turistické informační centrum Kuks 

Potřebujete poradit kam na výlet, kde se dobře najíst nebo se ubytovat? Pomůže vám 

nové turistické informační centrum. Najdete ho v tzv. Jeschkeho vile v č. p. 72 jen pár 

kroků od kaskádového schodiště. V turistické sezóně bude informační centrum 

otevřeno šest dní v týdnu od 9 do 17 hodin. Zavřené bude vždy v pondělí, tedy stejně 

jako Hospital Kuks. Turistům se letos poprvé otevře o víkendu 28. a 29. března. 

Revitalizace Kuks 

 

Nová expozice v Městském muzeu ve Dvoře Králové n/L 

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem otevře v dubnu novou stálou expozici věnovanou historii města a 

textilnímu průmyslu na Královédvorsku. První místnost nové expozice je věnovaná nejvýznamnějším momentům 

v dějinách města. Návštěvníci budou mít možnost projít se časem díky historickým nálezům z prehistorického období, 

z  osídlení dnešního území města na počátku 12. století až do 20. století, které je v expozici prezentováno např. 

dvěma nálezy pokladů – zlatými mincemi z Verdeckého pokladu a stříbrnými mincemi z tzv. Pokladu za komínem.   

Představu o podobě Dvora Králové ve středověku je možné získat díky plastickému modelu města. Další část 

expozice je věnována cechům, privilegiím uděleným městu a také válkám, které přešly přes město. Ve vitrínách tak 

mohou návštěvníci shlédnout dochované Žižkovy šipky z husitské války, třicetiletou válku jim připomene neméně 

vzácný městský prapor s vyobrazením patronky města Panny Marie. Ta podle legendy město zachránila před jeho 

vydrancováním a zničením. Válku r. 1866, tedy střetnutí rakouských a 

pruských vojsk v bitvě u Kohoutova dvora ve Dvoře Králové n. L., přibližuje 

další unikátní trojrozměrný model. Samostatný panel je věnovaný Rukopisu 

královédvorskému. 

V dalších třech místnostech mají návštěvníci možnost nahlédnout do dějin 

textilu v našem městě. Podívají se do rytecké dílny, poznají technologické 

postupy textilního tisku, dozvědí se o historii textilních továren ve Dvoře 

Králové n. L. i to jaké jsou současné textilní továrny.  

Poslední místnost nové expozice je věnovaná historii města ve 20. století a 

především Královedvorskému textilnímu létu, velké výstavní akci konané v letech 1948 – 1989, kde byly prezentovány 

trendy v textilním tisku a nejnovější nabídky. 

Městské muzeum Dvůr Králové n. L. 
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Kam za zážitkem?  

Vítání jara v Podkrkonoší 

Přijďte s námi v sobotu 2. května 2015 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 

Májové víno na Kuksu 

Po více než roční přestávce způsobené generální rekonstrukcí národní kulturní památky – Hospitalu, se do Galerie 

českých vín, umístěné v hospitálních sklepích, vrací „život“. První akcí pro širokou veřejnost bude tradiční jarní 

„Májové víno na Kuksu“. Občanské sdružení SIDURI, které je hlavním pořadatelem, chce připravit jednak 

pochůzkovou degustaci, při které budou moci návštěvníci okoštovat řadu vinných vzorků nejen z vinařské oblasti 

Čechy, ale i z dalších vinařských oblastí, podívat se do zrekonstruovaných prostor Galerie českých vín a zúčastnit se i 

odpolední řízené degustace vín s odborným výkladem. Májové víno na Kuksu bude jako každoročně součástí 

celodenní akce Vítání jara v Podkrkonoší, které připravuje destinační management spolu s řadou partnerů v 

Podkrkonoší. Podrobnější informace k programu se zájemci včas dozvědí na www.siduri.cz.  

Siduri o.s. – člen Cechu českých vinařů 

Hotel Pod Zvičinou 

Za regionálními specialitami se vydejte do Hotelu Pod Zvičinou, kde na Vás bude čekat od 11:00 hodin akce Festival 

regionálních produktů Východních Čech. Můžete se již teď těšit na kulinářské speciality Podkrkonoší i dalších oblastí 

Východních Čech, tvořivé dílny, stříhání oveček, hudební doprovod, divadlo pro děti atd.  Pro všechny, kdo si chtějí 

hrát, je připraven Podzvičinský QUEST neboli „hledačka“ – hra pro všechny generace. Nudit se nebudou ani nejmenší 

návštěvníci, pro které je zde  stezka Dráčka Zvičináčka nebo Skřítkové a víly. Co více Vaše děti čeká?  Skákací hrad, 

trampolína, vnitřní dětské hřiště s prolézačkami a bazénkem s míčky, mini farma domácích zvířátek. Užijte si den plný 

zábavy pro každého a pro všechny děti od 0 do 100 let  www.hotelpodzvicinou.cz  

Hotel Pod Zvičinou 

  

http://www.podkrkonosi.eu/
http://www.siduri.cz/
http://www.hotelpodzvicinou.cz/
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Co si návštěvníci nesmí nechat ujít?  

Tak trochu jiná cyklostezka je v Hořicích 

Cyklostezka je přece cyklostezkou, má vést po zpevněném povrchu, mimo frekventované 

silnice z bodu A do bodu B a ideálně ještě zpět. Proč je ale tahle jiná?  

Místní cyklostezka byla vybudována proto, aby propojila dvě nejkrásnější místa v Hořicích 

– Sochařský park a koupaliště Dachova, která jsou neodmyslitelně spolu spojená zvláštní 

až mystickou atmosférou. Sochařský park leží jen 5 minut pěšky od centra města, přesto 

se v něm ocitnete jako v jiném světě – světě umění, kamenné krásy a ze všech koutů 

ucítíte umění starých mistrů sochařů i těch současných. Více než 100 pískovcových 

plastik  tvoří jedinečnou sbírku moderního sochařského umění a přirozeně navazuje na 

lapidárium barokních soch Braunovy školy obklopujících evropský unikát Hřbitovní portál, 

před jehož krásnou užasnete. A koupaliště Dachova? Je místem, kde na vás dýchne atmosféra první republiky, a 

budete čekat, že osvěžující nápoj na písčitou pláž vám donese Saturnin. Unikátní dochovalá dřevěná architektura, 

průzračná přírodní voda v bazénu (přítokem je velmi silný pramen pitné vody), písčitá pláž, velká travnatá plocha, 

kvalitní občerstvení i zázemí, to vše vás čeká na tomto místě, které slouží už po léta i jako sluneční lázně. A 

cyklostezka? Ta vede po původní lesní cestě kolem lomu U Sv. Josefa, které je místem tradičních sochařských 

sympozií a nejrůznějších kulturních akcí. Je lemována dřevěnými sochami a k odpočinku Vás budou lákat stylové, 

vyřezávané dřevěné lavičky. Ať se po ní vydáte pěšky, na bruslích či kole a v jakémkoliv ročním období, vždy pro vás 

bude velkou inspirací jako třeba pro hudebního skladatele Jana Maláta, který tudy rád chodíval a po němž je 

pojmenována.  

Parametry cyklostezky: délka cca 2,5 km, povrch asfaltový, odpočívadla ano, značení velmi dobré, převýšení 

minimální. 

Více informací najdete na www.horice.org nebo v Městské informačním centru Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 3, 508 

01 Hořice, infocentrum@horice.org, tel: 492 105 432. 

České farmaceutické muzeum Kuks 

Po roční přestávce se v dubnu znovu otevřel Hospital Kuks. Návštěvníci můžou na vlastní oči posoudit výsledek 

opravy tohoto významného objektu. Do výčtu lákadel, která tato památka svým návštěvníkům nabízí, se připojilo také 

České farmaceutické muzeum. To v hospitalu působí již více než 40 let. V expozici „Kouzlo apatyky“, věnované 

historii lékáren, je možné si prohlédnout a porovnat interiéry lékáren z různých období – z konce 18. stol., poloviny 19. 

stol., z poloviny až konce 20. století. Samozřejmostí je, že každý návštěvník si může sám vyzkoušet, jak se 

v lékárnách připravovaly tablety, pilulky, čípky nebo pastilky. Novinkou letošní turistické sezony je expozice “Z apatyky 

do fabriky“, která, jak již název napovídá, ukazuje, jak se příprava léků vyvíjela od výroby v lékárnických laboratořích 

až po hromadnou výrobu v prvních farmaceutických firmách a závodech. V sedmi místnostech, které si může každý 

zájemce projít sám bez průvodce, jsou k vidění jednodušší náčiní, ale zejména stroje převážně z 50. let 20. století, 

které sloužili k výrobě mastí, tablet nebo injekcí.  

Muzeum pro rok 2015 připravilo rozšířenou otvírací dobu: v dubnu až červnu, září a říjnu každý den kromě pondělí a 

během prázdnin (červenec a srpen) Vás rádi provedeme našimi expozicemi každý den. Vždy od 9:00 do 17:00. 

České farmaceutické muzeum na Kuksu nepůsobí pouze jako provozovatel expozic, ale během roku organizuje  

u návštěvníků oblíbené akce. V dubnu Zahradnické trhy (24. – 26. 4. 2015) a v listopadu Vánoční trhy (14. – 15. a 21. 

– 22. 11. 2015). 

Všechny potřebné informace můžete najít na www.ceska-apatyka.cz 

  

http://www.horice.org/
mailto:infocentrum@horice.org
www.ceska-apatyka.cz
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POZVÁNKA DO TRUTNOVA NA JARO A LÉTO 2015  

JAZZINEC 2015 

Ve dnech 4. 2. až 16. 4. se bude konat 17. ročník mezinárodního hudebního festivalu, který pořádá o.s. Alternativa 

pro kulturu ve spolupráci s UFFO – SCT. Více informací naleznete na 

http://2015.jazzinec.cz/ 

Už ho nesou – legenda draka 

Ojedinělá slavnost připomenutí legend o založení města Trutnova s bohatou nabídkou 

kulturních pořadů, ukázek tradičních řemesel a mnohými dalšími atrakcemi nejenom pro 

děti se letos koná již podesáté, a to  8. a 9. 5. na Krakonošově náměstí, na promenádě u 

řeky a téměř všude kolem. V sobotu po setmění přinesou podivuhodné bytosti vedené 

bájným rytířem Albrechtem z Trautenbergu pouze za svitu ohňů a loučí draka, aby ho 

pověsili na věž Staré radnice, kde setrvá po celé léto. 

Pořadatel: O. s. Trutnov – město draka, www.trutnovmestodraka.cz 

Cirk-UFF  

Ve dnech 4. – 7. 6. 2015 se v Trutnově koná již pátý ročník mezinárodního 

festivalu nového cirkusu, během kterého se nejenom divadelní sál 

Společenského centra UFFO a přilehlé šapitó, ale i ulice města a 

Krakonošovo náměstí, zaplní kejklíři, artisty i akrobaty, prostě všemi, kteří 

k novému cirkusu patří. Na představení v UFFU a v šapitó je potřeba zakoupit 

vstupenky (nejlépe v předprodeji), vystoupení venku jsou volně přístupná. 

Pořadatel: Společenské centrum UFFO, www.cirkuff.cz 

Dračí lodě na Dolcích  

Léto je v plném proudu a voda láká nejenom ke koupání. Sportovní a 

rekreační areál Dolce (Kemp Dolce u Trutnova) pořádá na přírodním koupališti 

(rybníku) v 11. 7. pátý ročník originálního závodu na 200 m určený každému, 

kdo má zájem si vyzkoušet jízdu na dračí lodi. 

Pořadatel: Sportovní a rekreační areál Dolce, www.camp-dolce.cz 

 

PECKA V ROCE 2015 

Otvírání hradu Pecka  

Příjezd Kryštofa Haranta s družinou, ukázky starých řemesel, prodej velikonočního zboží, občerstvení. 

www.hradpecka.cz  

XI. Harantovské slavnosti historického zpěvu 

Kulturní sdružení Harant Pecka si Vás dovoluje informovat o festivalu amatérských pěveckých sborů, který se bude 

konat ve dnech 20. a 21. 6. 2015 v městečku Pecka. Festival je třídenní, přihlásit se mohou neprofesionální dětské, 

ženské, mužské i smíšené sbory zpívající renesanční a raně barokní hudbu. www.mestys-pecka.cz 

http://2015.jazzinec.cz/
http://www.trutnovmestodraka.cz/
http://www.cirkuff.cz/
http://www.camp-dolce.cz/
http://www.hradpecka.cz/
http://www.mestys-pecka.cz/
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Pozvánka do Podkrkonoší 

Celoroční procházka kolem rybníku Pardoubek 

Pro návštěvníky Lázní Bělohradu jsme připravili celoročně přístupnou 

pohádkovou procházku za strašidly. Vede kolem rybníka Pardoubku, který 

najdete za lázeňským resortem Strom života (TREE OF LIFE).  

Podle pověsti byl tento rybník působištěm vyhlášeného vodníka Pardoubka.  

Příjemnou procházku oživí pohled na dřevěné sochy, díla mistrů řezbářů 

Jana Paďoura z Jaroměře, Roberta Musila z Hořic a Jaroslava Suchardy 

z Valdic. Děti si mohou pohrát na hřišti. I peklo je zde k vašim službám – 

můžete si u pekelníků opékat buřty. V létě je samozřejmě rybník vítaným 

osvěžením pro ty, kdo se rádi koupají. Při procházce si navíc můžete zajistit i slunnou budoucnost, vhodíte-li do 

vykotlaného kouzelného stromu lístek se svým přáním. Pak můžete doufat v jeho splnění. Čím jste hodnější, tím větší 

máte naději.  

Fotografie  se sochami pohádkových bytostí budou jistě ozdobou Vašeho rodinného alba. Až si po čase budete 

obrázky prohlížet, můžete si třeba odpovědět na otázku, kdo stál modelem pro sochu čarodějnice. 

MěÚ Lázně Bělohrad 

Rozhledna Masarykova věž samostatnosti v Hořicích bude mít novou 

expozici 

Součástí jedinečné rozhledny nad Hořicemi je i malá muzejní expozice věnovaná odboji na 

Hořicku, která v letošním roce dostane nový kabát. Nové, graficky nápadité, panely představí 

tuto část historie v atraktivnější podobě a součástí konceptu je i nákladné nasvícení exponátů. 

Výstava bude poprvé otevřena návštěvníkům během oslav konce druhé světové války, které 

v Hořicích proběhnou 8. května 2015. 

Informační centrum v Hořicích rozšiřuje své služby 

Od února rozšiřuje Městské turistické informační centrum v Hořicích nabídku služeb pro 

občany. Zájemci si zde budou moci nechat ověřit své podpisy a listiny, díky delší pracovní době 

infocentra tak nebudou limitováni pracovní dobou na matrice. V letošním roce přicházíme i s 

širší nabídkou propagačních předmětů. O keramické hrnečky, termohrnky, cestovní polštářky či 

trička je rozšířena nabídka suvenýrů, na sběratele čekají nové turistické vizitky, mince a 

pohlednice.  Infocentrum se stalo i součástí projektu Cyklisté vítáni, takže cyklisté i vy 

ostatní…. jste vítáni. 

Konec 2. světové války se bude slavit v Hořicích 8. 5. 

Pietním aktem u rozhledny Masarykova věž samostatnosti a veselicí na náměstí s ukázkou bojových situací a 

vojenské dobové techniky si připomenou v Hořicích konec 2. světové války. Při této příležitosti bude slavnostně 

otevřena i nová výstavní expozice Masarykovy věže samostatnosti věnovaná odboji, připravuje se i tematická výstava 

v Městském muzeu. Po ukončení oficiální části u rozhledny bude následovat na náměstí Jiřího z Poděbrad ukázka 

bojových situací a techniky, po čemž bude do večerních hodin  k poslechu i tanci hrát swingová hudba, chybět nebude 

pivo, občerstvení a dobrá nálada. Od Masarykovy věže samostatnosti na náměstí bude zajištěna kyvadlová doprava. 

Program bude upřesňován na www.horice.org 

MIC Hořice 

  

http://www.horice.org/


 
 

 
9 

 

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 

FOTOSOUTĚŽ „ZIMNÍ BÍLÁ“ 

Vypisujeme fotografickou soutěž o hodnotné ceny (víkendový pobyt, 

vstupné do aquaparku, lyžařská permanentka,...). Bílá barva je barvou 

čistoty. Příroda je jako v pohádce. Podělte se s námi o své dojmy a 

„fotoúlovky“ ze zimních Krkonoš. Přihlásit se může kdokoli, věk ani 

profese není omezena. Uzávěrka soutěžních materiálů je 31. 3. 2015. 

Fotografie musí být pořízena na území regionu Krkonoše a Podkrkonoší, 

musí být popsána (název místa, popř. název fotografie, jméno autora) a 

odevzdána v elektronické podobě. 

NOVÝ VIDEOSPOT LÁKÁ K ZÁŽITKŮM 

Neposkvrněná sněhová „peřina“ láká do své náruče. Třpytící se odlesky 
stříbrných hvězdiček odrážejí své tvary v záři slunce, v kontrastu  
s azurovým nebem... Jak všechna zajímavá témata představit  
v omezeném čase? To nebyl jednoduchý úkol. V rámci třicetivteřinového 
sportu bylo třeba široký rozsah nabídky „spoutat“ a zpracovat jako 
nabídku divákovi, který Krkonoše zatím nezná. Ten by se měl po 
zhlédnutí rozhodnout, že právě Krkonoše jsou tím pravým cílem  
k návštěvě... 

 

  

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 Hrádek u 

Nechanic a Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Za tradicemi Velikonoc se můžete například vydat od 28. 

března do 6. dubna na Hrádek u Nechanic, nebo od 2. do 6. dubna na Šrámkův statek v Pileticích. Den Země oslavte 

s celou rodinou 18. dubna v Podorlickém skanzenu Krňovice. Květen je nejen měsíc lásky, ale i oslav. Zavítejte proto 8. 

května do Smiřic a přivítejte s námi Máj, nebo 10. května do Třebechovic pod Orebem za oslavami Svátku matek. 15. 

května nezapomeňte na své nejbližší a zúčastněte se Dne rodiny v hradeckých Jiráskových sadech a různých 

městských institucích. Všichni, kteří mají doma krásnou malou princeznu nebo pohledného prince, nesmějí chybět 17. 

května na zámku Karlova Koruna na tradičním Plesu princezen. Od června 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 4. července uskuteční tradiční rekonstrukce bitvy z roku 1866. Tělo si během léta můžete protáhnout 

na některém z mnoha koupališť či písníků na Hradecku, nebo třeba při výstupu na nově otevřenou zrekonstruovanou 

Bílou věž v Hradci Králové. Hradecko je vyhlášené hustou sítí cyklostezek, po kterých můžete cestovat i v čase. Vydat 

se můžete třeba do pravěku, konkrétně do Archeoparku pravěku ve Všestarech a zjistit, jak v době kamenné slavili 

dožínky. Tato akce se koná od 15. do 16. srpna. Poté se vrátíme do současnosti, abychom se (ač neradi) mohli 

rozloučit s prázdninami, a to 29. srpna od 13 hodin na nádvoří zámku ve Smiřicích na akci Loučení s prázdninami. 

Letošní sezóna na Hradecku je opravdu plná rozličných akcí. Pokud by vám však tento výčet nestačil, více naleznete 

na www.hradecko.eu, www.ic-hk.cz a www.calendariumregina.cz. Těšíme se na Vás! 

POCHOD ČESKÝM RÁJEM – 

PUTOVÁNÍ ZA RUMCAJSEM 

28. 3. 2015 – Jičín, Valdštejnovo náměstí  
Tradiční pochod za Rumcajsem startuje 
již 49. ročník. Start v nádvoří Valdštejnova 
zámku na Valdštejnově náměstí. 
www.kctjicin.cz 
 

STRAŠIDELNÁ PROHLÍDKA ZÁMKU 

1.1. – 31. 12. 2015 – Zámek Dětěnice 
Přijďte se bát, ale hlavně smát s celou 
rodinou na prohlídku s čarodějnicí 
Žizeldou. Celoročně každou sobotu. 
www.detenice.cz 
 
 

Český ráj  
www.cesky-raj.info 

http://www.kctjicin.cz/
http://www.detenice.cz/
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NA KOLO NEBO INLINE BRUSLE DO ORLICKÝCH HOR 
 
Turistům je k dispozici hustá síť cyklostezek a in-line stezek, která vede nádherným údolím Tiché Orlice a 
Třebovky a nabízí kvalitní asfaltový povrch, minimální převýšení včetně pravidelné údržby. Desítky kilometrů 
stezek se rozbíhají z Ústí nad Orlicí na všechny strany. Jedna trasa vede přes Letohrad do Žamberka, druhá 
směřuje do České Třebové a třetí přes městečko Brandýs nad Orlicí, Choceň až do Vysokého Mýta. 
Na kole tak můžete poznat města a obce v Orlických horách, hrady a zámky, Pastvinskou přehradu, nejvyšší 
části Orlických hor i nejkrásnější místa CHKO.  
 
Více inspirace najdete na www.mojeorlickehory.cz 
 

Kladské pomezí  
www.kladskepomezi.cz 

KLADSKÉ POMEZÍ VYDALO NOVÉ 

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 

 

Materiály byly vydány v rámci projektu 

„Kladské pomezí – místo pro náš vlastní 

příběh“ spolufinancovaného Evropskou unií 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Jsou volně k dostání ve všech informačních 

centrech Kladského pomezí a rovněž je 

naleznete i na webových stránkách 

 

www.kladskepomezi.cz 

 

 

MAS Podchlumí  
www.maspodchlumi.cz 

MAS PODCHLUMÍ, Z. S. NA CESTĚ K PODPOŘE  

Místní akční skupina Podchlumí se v současné době pilně 

připravuje na nové programovací období 2015 – 2020. 

V únoru 2015 podala žádost o standardizaci, jejímž cílem je 

získání Osvědčení o plnění standardů. Tím MAS Podchlumí 

prokáže schopnost podílet se na implementaci evropských 

programů a získat finanční podporu evropských fondů pro 

realizaci své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

Cílem pečlivé práce mnoha zapojených partnerů započaté již 

na podzim 2012, je připravit kvalitní strategii rozvíjející 

potenciál regionu, která bude již ve II. čtvrtletí schválena 

příslušnými ministerstvy k realizaci.  

 

Královéhradecký kraj  
www.kralovehradeckyregion.cz 

Orlické hory a Podorlicko 

www.mojeorlickehory.cz 

http://www.podkrkonosi.eu/
mailto:info@podkrkonosi.eu
http://www.krkonose.eu/
mailto:info@krkonose.eu
http://www.cesky-raj.info/
mailto:info@cesky-raj.info
http://www.hradecko.eu/
mailto:info@hradecko.eu
http://www.kladskepomezi.cz/
mailto:info@kladskepomezi.cz
http://www.broumovsko.cz/
mailto:sdmb@broumovsko.cz
http://www.dsohp.cz/
mailto:info@dsohp.cz
http://www.mojeorlickehory.cz/
http://www.kladskepomezi.cz/
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Jarní akce v Podkrkonoší 2015 

 
12. a 24. 3. Dny R. A. Dvorského, 

 www.hankuv-dum.cz 

16. – 17. 3. Předprojekce Juniorfilmu, 

www.ddmdvurkralove.cz  

20. – 21. 3. Juniorfilm a Zlaté slunce, 

www.ddmdvurkralove.cz  

20. 3. – 5. 4. Velikonoční výstava v Památníku K. V. 

Raise, www.lazne-belohrad.cz 

21. 3.  Velikonoční jarmark, Lázně Bělohrad 

www.lazne-belohrad.cz 

28. – 29. 3. Otevření Hospitalu Kuks 

 www.hospital-kuks.cz 

Březen  Otvírání hradu Pecka s Kryštofem 

Harantem, www.hradpecka.cz  

Duben  Mezinárodní klarinetová soutěž, 

www.horice.org 

2. 4.  XIII. Jarní vejšlápek, 

www.ddmdvurkralove.cz  

3. – 6. 4. Velikonoce v ZOO, 

www.zoodvurkralove.cz 

4. 4.  Rohoznický darmošlap,             

www.miletin.cz  

4. 4.  Safari běh, www.zoodvurkralove.cz 

4. – 6. 4.  Velikonoce v Hotelu Pod Zvičinou, 

www.hotelpodzvicinou.cz 

11. 4.  Otvírání šoupátek, www.kemppecka.cz 

11. – 12. 4. Dvorská Jednička, 

www.ddmdvurkralove.cz  

15. 4.  Safari po safari, www.zoodvurkralove.cz  

18. – 19. 4.  Miletínská pouť, www.miletin.cz 

24. – 26. 4. Zahranické trhy v Kuksu,  

www.hospital-kuks.cz 

25. 4.   Turistický pochod O Žižkův štít,  

www.horice.org  

24. – 26. 4. XIII. Miletínské divadelní jaro, 

dserben.miletin.cz    

30. 4. – 1. 5. Královédvorský majáles, 

www.dvurkralove.cz  

1. 5.  Zahájení sezony, otevření Afrického 

safari Josefa Vágnera a výstavy 

afrických soch, www.zoodvurkralove.cz 

2. 5. Vítání jara v Podkrkonoší:  

 Otevírání turistické sezony na Zvičině, 

www.podkrkonosi.eu 

 Vítání jara v Hotelu Pod Zvičinou, 

www.hotelpodzvicinou.cz 

 Májové víno na Kuksu,  

 www.hospital-kuks.cz  

2. 5. Běh na Zvičinu, www.sarovcova-lhota.cz  

2. 5.  Bloudění Podkrkonoším, 

www.kemppecka.cz 

9. 5.  Po stopách rytíře Zbyhoně, 

www.pochodzbyhon.cz 

9. – 10. 5. Hořická pouť, www.horice.org 

16. 5. Zahájení lázeňské sezony, 

 www.lazne-belohrad.cz  

16. – 17. 5. Závody motocyklů 300 zatáček 

Gustava Havla, www.horice.org  

17. 5.  Pouť v Miletínských lázních, 

www.miletin.cz 

23. 5.  Turistický pochod K. J. Erbena, 

www.miletin.cz 

23. 5.  Krajem Eduarda Štorcha, www.kct.cz 

29. – 31. 5. Motosraz Pecka, Kemp a koupaliště 

Pecka, www.kemppecka.cz 

30. 5. Den dětí v ZOO, www.zoodvurkralove.cz 

30. 5.  Miletínské pivní slavnosti, 

www.miletin.cz

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

http://www.hankuv-dum.cz/
http://www.ddmdvurkralove.cz/
http://www.ddmdvurkralove.cz/
http://www.lazne-belohrad.cz/
http://www.lazne-belohrad.cz/
http://www.hospital-kuks.cz/
http://www.hradpecka.cz/
http://www.horice.org/
http://www.ddmdvurkralove.cz/
http://www.zoodvurkralove.cz/
http://www.miletin.cz/
http://www.zoodvurkralove.cz/
http://www.hotelpodzvicinou.cz/
http://www.kemppecka.cz/
http://www.ddmdvurkralove.cz/
http://www.zoodvurkralove.cz/
http://www.hospital-kuks.cz/
http://www.horice.org/
http://www.dserben.miletin.cz/
http://www.dvurkralove.cz/
http://www.zoodvurkralove.cz/
http://www.podkrkonosi.eu/
http://www.hotelpodzvicinou.cz/
http://www.hospital-kuks.cz/
http://www.sarovcova-lhota.cz/
http://www.kemppecka.cz/
http://www.pochodzbyhon.cz/
http://www.horice.org/
http://www.lazne-belohrad.cz/
http://www.horice.org/
http://www.miletin.cz/
http://www.miletin.cz/
http://www.kct.cz/
http://www.kemppecka.cz/
http://www.zoodvurkralove.cz/
www.miletin.cz
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Zpravodaj Podkrkonoší je pololetník sdružení Podzvičinsko vydávaný v elektronické podobě.                          

S náměty, dotazy a připomínkami se obracejte na info@podkrkonosi.eu. 

 

Pozvánka na léto 

 

5. 6.  Oldtimer Bohemia Rally 2015, Hořice, 

www.horice.org 

5. – 7. 6.  Studentský divadelní festival DéFEST, 

Hořice, www.horice.org  

6. 6. Dětský den, Miletín, www.miletin.cz  

11. – 13. 6.  Cultural Reggae Vibez, Lom U sv. 

Josefa, www.horice.org 

13. 6.  Safari Cheer Cup 2015, 

www.zoodvurkralove.cz 

17. 6. Mezinárodní folklorní festival "Pod 

Zvičinou", www.lazne-belohrad.cz  

20. 6. Raisovým krajem za folklorem, Lázně 

Bělohrad, www.kct.cz   

20. 6. Královédvorský okruh o cenu 

Františka Šťastného, www.old-racing.cz 

20. – 21. 6. Harantovské slavnosti historického 

zpěvu, www.hradpecka.cz  

20. – 21. 6.  Pohár o hořickou trubičku, 

www.horice.org 

26. 6. Běh naděje, www.miletin.cz  

27. 6. Strašidelná Bažantnice, Lázně 

Bělohrad, www.lazne-belohrad.cz  

27. 6. – 5. 7. Výstava kaktusů, 

www.zoodvurkralove.cz 

28. 6. Pouť na Byšičkách, Lázně Bělohrad, 

 www.lazne-belohrad.cz    

červenec  Královédvorské hudební léto,  

až srpen  www.hankuv-dum.cz  

červenec Symposium sochařů, Hořice 

www.horice.org  

4. 7. Tambor neckyjáda, 

www.kralovedvorsko.cz 

5. 7. Cyrilometodějský pohár, koupaliště 

Pecka, www.kemppecka.cz  

17. – 18. 7. The Legends Rock Fest, autokemp 

U Věže, Hořice, www.horice.org  

18. 7. Country festival "Pod Hůrou", 

 www.lazne-belohrad.cz  

25. 7. Svatoanenské zahradní slavnosti, 

Žireč, www.domovsvatehojosefa.cz  

25. 7. Svatojakubský jarmark lidových 

řemesel, Miletín, www.miletin.cz  

31. 7. - 2. 8. Country festival,  kemp a koupaliště 

Pecka, www.kemppecka.cz  

1. 8. Podkrkonošský maraton,  

www.lazne-belohrad.cz  

7. – 9. 8. Bažantnice ještě žije, Lázně Bělohrad, 

www.lazne-belohrad.cz  

8. 8. Lidová řemesla Kohoutov, 

www.kohoutov.cz  

22. 8. Pivní slavnosti, hotel Pod Zvičinou, 

 www.hotelpodzvicinou.cz  

22. 8. Chovatelská výstava drobného 

zvířectva v Žirči, www.dvurkralove.cz 

 

22. – 23. 8.  Motocyklový závod IRRC v rámci  

 České Tourist Trophy, Hořice, 

www.horice.org  

27. – 30. 8. Theatrum Kuks, www.hospital-kuks.cz 

29. 8.  Bartolomějská pouť, Pecka, 

www.mestys-pecka.cz 

29. 8.  Den pro orangutany, 

www.zoodvurkralove.cz 

30. 8. Pouťový jarmark, Chodovice, 

www.holovousy.cz  

 

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

http://www.horice.org/
http://www.horice.org/
http://www.miletin.cz/
http://www.horice.org/
http://www.zoodvurkralove.cz/
http://www.lazne-belohrad.cz/
http://www.kct.cz/
http://www.old-racing.cz/
http://www.hradpecka.cz/
http://www.horice.org/
http://www.miletin.cz/
http://www.lazne-belohrad.cz/
http://www.zoodvurkralove.cz/
http://www.lazne-belohrad.cz/
http://www.hankuv-dum.cz/
http://www.horice.org/
http://www.kralovedvorsko.cz/
http://www.kemppecka.cz/
http://www.horice.org/
http://www.lazne-belohrad.cz/
http://www.domovsvatehojosefa.cz/
http://www.miletin.cz/
http://www.kemppecka.cz/
http://www.lazne-belohrad.cz/
http://www.lazne-belohrad.cz/
http://www.kohoutov.cz/
http://www.hotelpodzvicinou.cz/
http://www.dvurkralove.cz/
http://www.horice.org/
http://www.hospital-kuks.cz/
http://www.mestys-pecka.cz/
http://www.zoodvurkralove.cz/
http://www.holovousy.cz/

