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Newsletter

Královéhradeckého kraje

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
letní turistická sezona se blíží.
Na stránkách Newsletteru najdete
aktuality v oblasti cestovního ruchu
a turismu jak z Královéhradeckého kraje
(například zahájení sezóny cyklobusů),
tak z jednotlivých turisticky významných
území. U kalendáře akcí můžete načerpat
inspiraci na výlet, vyrazit za kulturou nebo
také za dobrým jídlem a pitím.
Příjemné čtení, krásné léto a spoustu
nejen cestovatelských zážitků v našem
kraji vám přeje náš redakční tým.

NOVÉ CYKLOSTEZCE z Hradce Králové
do Vysoké nad Labem už nic nebrání!
Stavět se začne v červnu
V dlouhotrvající přípravě výstavby pětikilometrového
úseku cyklostezky z Hradce Králové do Vysoké nad
Labem nastal zásadní posun. Projekt v celkové
hodnotě okolo 31,5 milionů korun obdržel dotaci
z evropských fondů. Stavební práce začnou v červnu.
Nová cyklostezka povede z hradecké Třebše podél
Labe a skončí ve Vysoké nad Labem u tělocvičny.
Během května začaly přípravné práce v lokalitě,
samotná výstavba se zahájí v červnu. Bezpečná
trasa, která propojí Hradec Králové a Vysokou nad
Labem, by měla být hotová do konce tohoto roku.
Na financování projektu v hodnotě okolo
31,5 milionů korun se podílí 27 milionová dotace
z evropských fondů. Dalších 2,5 milionu korun
zaplatí Královéhradecký kraj a zhruba 2 miliony
korun poskytne město Hradec Králové.
Více informací

Oslavme společně
SPOLEČNÉ STOLETÍ

CYKLOBUSY v Královéhradeckém kraji
Využijte možnosti pohodlné dopravy s kolem
do krásných koutů východních Čech. Každoročně
od začátku června vyjíždějí do všech turisticky
atraktivních koutů našeho kraje pravidelné
cyklobusové linky. Cyklobusy se budete moci
svézt od června až do konce září.

Královéhradecký kraj se připojil
k celorepublikovému projektu Společné
století u příležitosti 100. výročí založení
samostatného Československa a dalších
zásadních tuzemských událostí
uplynulého století. Ve všech regionech
České republiky se uskuteční desítky
kulturních a sportovních akcí.
V průběhu celého roku se v regionech
České republiky konají akce, které
oslovují širokou veřejnost. Připomínají
československou historii, hlavně
významná jubilea, zajímavá místa
a osobnosti této doby i založení
samostatné České republiky.
V programovém katalogu na webu
www.spolecnestoleti.cz najdete seznam
oficiálních oslav významných výročí
a podle vašeho zájmu můžete akce
v jednotlivých krajích navštívit.
Na webových stránkách kraje vám
nabízíme přehledné informace
všech oslav významných výročí
v Královéhradeckém kraji.
Více informací

Na přípravě článků se podílely
tyto destinační společnosti
Sdružení Český ráj
www.cesky-raj.info
DM Hradecko
www.hradecko.eu
Branka o.p.s.
www.kladskepomezi.cz
Krkonoše – svazek měst a obcí
www.krkonose.eu
DS Orlické hory a Podorlicko
www.mojeorlickehory.cz
Spolek Podzvičinsko
www.podkrkonosi.eu
Svazek obcí Východní Krkonoše
www.vychodnikrkonose.cz
Společnost pro destinační management
Broumovska
www.broumovsko.cz
Vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Kontakt: Mgr. Vojtěch Kunart
E-mail: vkunart@kr-kralovehradecky.cz
Tel.: 495 817 258 / www.hkregion.cz

Detailní informace o provozu cyklobusů Vám rádi
poskytnou pracovníci turistických informačních
center. Váš cyklobusový spoj si rovněž vyhledáte
na portálu www.idos.cz. Cyklobusy jsou označeny
ikonkou jízdního kola.
Více informací

S OBNOVOU VENKOVA má pomoci
57 milionů z krajského rozpočtu
V rámci Programu obnovy venkova letos
Královéhradecký kraj rozdělí mezi 95 žadatelů
téměř 57 milionů korun. Nově mohli žadatelé
podávat pouze jednu žádost, kterou je možné
požádat o dotaci až na pět účelů: obnovu
a údržbu občanské vybavenosti, úpravu veřejných
prostranství a místních komunikací, obnovu
památkového fondu, obnovu vodních nádrží
a nakládání s odpady. Poskytnutí dotací a změnu
rozpočtu musí ještě schválit Zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje.
Hodnotící komise navrhla poskytnout dotaci
95 žadatelům v celkovém objemu 57 milionů
korun. Její návrh prošel krajskou radou, následně
jej schválili zastupitelé.
Více informací

Radní muzeím a galeriím schválili
na NÁKUP SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
přes dva miliony korun
Muzea a galerie, které zřizuje Královéhradecký
kraj, mohou rozšířit své sbírky o nové akvizice.
Radní Královéhradeckého kraje schválili
2 237 000 korun, které ze svých rozpočtů
mohou jednotlivé instituce použít pro pořízení
uměleckých děl a historických předmětů.
„Příspěvkové organizace kultury už nenakupují
nové akvizice z příspěvku na provoz, jak bylo
do minulého roku zvykem, ale v souladu s novou
vyhláškou musejí žádat Radu Královéhradeckého
kraje o použití fondu investic na nákup nových
kusů do svých sbírek. Těší mě, že ředitelé muzeí
a galerií zřizovaných Královéhradeckým krajem
neustále rozšiřují své sbírky, aby nejen zachovali
vzácné umělecké a historické artefakty, ale aby je
především prezentovali široké veřejnosti,“
uvedla náměstkyně pro školství a kulturu Martina
Berdychová.
Více informací
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ČESKÝ RÁJ

KALENDÁŘ
AKCÍ
PIŠKANDERDULÁ, JOSEFE!

BIOGRAF ČESKÝ RÁJ se opět stěhuje

Více

29. 6. 2018
Legendární představení světového
loutkového divadla. Dětská hra, která
se stala divadelní avantgardou. Tradice,
která je již třicet let zároveň neustálým
experimentem…

LOUKOTĚ A ŘEMENY V JIČÍNĚ

Tentokrát však do již rekonstruované budovy
původního Biografu Český ráj. Rekonstrukce
budovy jičínského kina se chýlí ke konci.
Od začátku dubna se ukončilo promítání, a proto
se postupně začíná demontovat technika
v exilovém kinosále ve Valdicích a stěhuje se
opět do Jičína. Zde ještě čekají mnohé instalace,
zprovoznění systémů a kolaudace stavby, abyste
mohli zavítat do nového biografu, který bude letos
slavit 95 let.
Více informací

Více

Přírodní rezervace
PRACHOVSKÉ SKÁLY

29. 6. – 1. 7. 2018
Pokud máte blízko ke starým strojům
a obzvláště motorovým vozidlům z doby
před 1. světovou válkou, přijeďte se
podívat do Jičína, nebo na trasu, kudy
budeme projíždět. Možná, že příští rok
už pojedete Loukotě a řemeny, nebo
i dálkovou Acetylenovou jízdu s námi –
a věřte, že nebudete první…

KONÍRNA IMAGINÁRNÍ

Více informací

Více

13. 4. – 16. 9. 2018
Jičínské muzeum vás zve na novou
výstavu do galerie, kde na několik měsíců
ožije tajuplný divadelní a výtvarný svět.
Návštěvníky všeho věku pozve na výpravu
do nitra tvůrčí fantazie, kde dospělí
na chvíli hravě zapomenou, kolik jim je let
a děti přestanou závidět rodičům,
že už jsou dospělí.

JIČÍNSKÝ FOOD FESTIVAL 2018

Přírodní rezervace Prachovské skály jsou zajisté
jednou z hlavních dominant Chráněné krajinné
oblasti Český ráj. Sem se pravidelně po celý rok
vydávají turisté i z dalekých krajů. Dokonce se
v Prachovských skalách v průběhu posledního
zimního období natáčel seriál americké produkce
v čele s Orlandem Bloomem.

TURISTICKÉ NOVINY Český ráj 2018
V těchto dnech vychází další ročník turistických
novin Český ráj 2018. Noviny jsou tradičním
průvodcem turistickou sezonou v regionu, který
poskytuje návštěvníkům i místním obyvatelům
důležité informace o nabídce území od Mladé
Boleslavi přes Turnov po Semily, Novou Paku,
Jičín a Sobotku.

Více

23. 6. 2018
4. ročník festivalu. Opět se můžete těšit
na nevšední gastronomické zážitky, a to
už 23. června. Cílem Jičínského Food
Festivalu je všem milovníkům dobrého
jídla a lahodných nápojů přinést nevšední
gastronomické zážitky, o které se postarají
šéfkuchaři vybraných restaurací z Českého
ráje a jeho okolí. Během festivalu
probíhá celodenní doprovodný program
a návštěvníci se mohou těšit na taneční
a divadelní vystoupení, hudební koncert,
barmanskou show, různé prezentace
vystavovatelů, soutěže a program pro děti.

IMAGINÁRIUM FEST 2018

PRODLOUŽENÉ VÍKENDY v Jičíně
Projekt Prodloužených víkendů se těší oblibě již
několik let a snaží se zpříjemnit pobyt turistům
a návštěvníkům města Jičína. V letních měsících,
od poloviny června do konce srpna, každý týden
od pátku do pondělí, město Jičín připravuje
pestrý program bohatý na kulturní zážitky,
ponaučení i relaxaci na různých a zajímavých
místech města Jičína a jeho okolí. Stačí si jenom
vybrat.

Více

7.–9. 9. 2018
První ročník festivalu
hudby, divadla
a imaginace v areálu
Valdštejnské lodžie.
Festival volně navazuje
na festival Grabštejn
World Fest. Vystoupí Iva Bittová, Petr Nikl
a Ondřej Smeykal, Deliou (F/CZ), Divadlo
Líšeň – Sávitrý a mnoho dalších umělců.

JIČÍN – MĚSTO POHÁDKY

Více informací

Více

12.–16. 9. 2018
Tradiční průvod pohádkových bytostí
a patron Jiří Lábus 12. září 2018 otevřou
brány festivalu a v Pohádkovém městě
přivítáme vládce i ochránce lesů a hor
Krakonoše, v jehož čarovné zahrádce,“ kde
borůvky by mohl hrabat hráběma a maliny
nabírat lopatou“, je také plno léčivého bejlí
v podobě pohádek, pověstí, poudaček,
písní a tanců. Ty v programu festivalu
nebudou chybět stejně jako divadla,
koncerty, ohňostroj, vystoupení dětí, nebo
studentský projekt oživování netradičních
a přehlížených míst ve městě – Jinčí čin.
Program festivalu je především chvalně
známý množstvím různorodých tvůrčích
dílen, činností i pohybových aktivit a ani
v tomto směru letos nezklame.

Více informací

SVÁTEK HUDBY JIČÍN
Svátek hudby Jičín navazuje na dlouholetou tradici
oslav mezinárodního dne hudby, který se koná
vždy 21. 6., v den letního slunovratu, již od roku
1982, kdy ve Francii tato tradice vznikla a postupně
se rozšířila do celého světa. V tento mimořádný
den se hudba stává dostupnou pro každého. Cílem
tohoto oficiálně uznávaného dne hudby je oživit
místa, kde se ve městě hraje živá hudba, anebo
by se hrát měla, a umožnit hudebníkům všech
žánrů, věku, profesionálního statusu či hudebního
vzdělání zahrát si na veřejnosti.
Více informací

I letos OCHUTNÁTE ČESKÝ RÁJ
Třetí ročník ochutnávky nejen Regionálních
produktů Českého ráje, ale také dalších pochutin
vyráběných v okolí Jičína se uskuteční v pátek
13. 7. od 13.00 hodin. Turistům, ale i místním bude
co nejvíce přiblížen Český ráj, a co si budeme
povídat, přes dobré jídlo to jde nejlépe. Proto
budou při ochutnávce nabídnuty Regionální
produkty právě z Českého ráje. Najdete zde
například hořické trubičky, oplatky, džemy, mošty,
čokolády, lomnické suchary a další. To vše
z místních surovin od regionálních výrobců.
Více informací
2

HRADECKO

KALENDÁŘ
AKCÍ

Hradecko – REGIONÁLNÍ PRODUKT

FOLKÓRNÍ FESTIVAL PARDUBICE –
Více
HRADEC KRÁLOVÉ
1. 3. – 3. 6. 2018
Folklórní festival je místem, kde se setkávají
nejrůznější taneční i hudební formy
a rozmanité přístupy k folklórní či folklórem
inspirované tvorbě. Festival čerpá ze života
folklórních souborů a vrací do něj nové
nápady a tvořivou inspiraci. A v neposlední
řadě je místem pro přátelská setkání lidí.
Součástí akce je i oblíbená Pernštýnská
noc – staročeský jarmark spojený
s hudební produkcí na Pernštýnském
náměstí, na zámku a v historickém centru
města Pardubice.

XX. ROMANTICKÝ HRÁDEK

Tento titulek v sobě skrývá zbrusu nový projekt
Destinačního managementu Hradecko, který
přichází na svět ve spolupráci s polským městem
Świdnica. Cílem projektu je vytvoření sítě výrobců
a producentů, kteří své výrobky realizují na území
turistické oblasti Hradecko, tedy okresu Hradec
Králové. Jedná se o produkty, které jsou unikátní
a originální nebo typické pro tuto oblast. Součástí
plánů destinační společnosti je propagace těchto
výrobků jak v České republice, tak i v Polsku, jejich
zviditelnění pomocí značky, tištěného katalogu,
webu a sociálních sítí. Výrobci nebo producenti,
kteří by měli o značku Hradecko – regionální
produkt zájem, se na nás mohou obrátit e-mailem
na info@hradecko.eu.
Více informací

Mezinárodní festival DIVADLO
EVROPSKÝCH REGIONŮ A OPEN AIR
PROGRAM Hradec Králové

Více

22.–29. 6. 2018 se uskuteční největší
divadelní přehlídka v České republice, která
je spoluorganizována Klicperovým divadlem,
Divadlem Drak, Mezinárodním institutem
figurálního divadla a spolkem Kontrapunkt,
který zajišťuje Open Air program. Společnou
silou těchto subjektů se daří mezinárodnímu
festivalu Divadlo evropských regionů na více než
týden nejen doslova rozproudit celé město, ale
především přilákat do Hradce Králové obrovské
množství divadelníků a představit tak laické
i odborné veřejnosti široké spektrum projektů
a divadelních inscenací nejrůznějších stylů
a žánrů. K festivalu patří kromě divadelních
představení i tradiční diskuze, koncerty,
přednášky, dílny a talk show se zajímavými hosty
z oblasti divadla, filmu a výtvarného umění.

7.–10. 6. 2018
Zámek Hrádek u Nechanic hostí
jubilejní dvacátý ročník festivalu klasické
a romantické hudby. Díla hudebních mistrů
v podání našich významných koncertních
umělců. Milovníci klasické a romantické
hudby si je mohou poslechnout
v nejkrásnějším reprezentačním sále zámku.
Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu v 19 hodin,
v neděli v 17.30 hodin.

SMIŘICKÝ HRNEC 2018

Více

9. 6. 2018
30. ročník tradičního a oblíbeného
hudebního festivalu Smiřický hrnec.

152. VÝROČÍ BITVY
U HRADCE KRÁLOVÉ

Více informací
Více

29. 6. – 1. 7. 2018
Letošní vzpomínkové akce budou probíhat
v pátek 29. června a v sobotu 30. června.
Tradiční zádušní mše za padlé z bitvy
3. 7. 1866 se uskuteční v kostele Proměnění
Páně na Chlumu ve výroční den – tedy
3. 7. 2018. Po celý den bude možno
navštívit Muzeum války 1866 a vyhlídkovou
věž. Akce se zúčastní více než 400 členů
historických jednotek z Čech a zahraničí,
40 koní, dvacet historických kanónů,
povozy, atd. Na bojišti bude k vidění i život
v historickém polním ležení. V sobotu
30. června budou v areálu bojiště záchytná
placená parkoviště pro osobní automobily.

ROCK FOR PEOPLE

Více

4.–6. 7. 2018
Od 4. do 6. července 2018 se bude konat
opět ve Festivalparku na hradeckém
letišti. Po šesti letech se do Hradce vrací
kapela The Prodigy. Zážitky, atmosféra,
přátelé, přední světové i domácí kapely,
technologické novinky, ale i skvělá
kuchyně… To jsou jen některé důvody,
proč se každoročně ve Festivalparku schází
stále vyšší počet festivalových návštěvníků,
už zdaleka nejen z České republiky
a Slovenska. Nemůžete chybět!

ZRUČNOST KELTŮ

Více

CO ČEKÁ TURISTY A NÁVŠTĚVNÍKY
v Hradci Králové v nadcházející letní
sezóně?
Máte rádi netradiční zážitky? Od června do září
2018 jistě nebudete v Hradci Králové zklamáni.
Letošní novinkou budou komentované Procházky
Salonem republiky. Nový okruh s průvodcem vznikl
u příležitosti stého výročí založení samostatného
Československého státu a provede vás po těch
nejvýznamnějších objektech, které v tomto období
vznikly. Noční prohlídky města s překvapením
vám jistě nemusíme představovat. Tak jen pro
připomenutí – budou se konat vždy jednu sobotu
v měsíci od června do září a s průvodcem se
můžete projít známými i méně známými místy
a zákoutími města za měsíčního svitu. A kdo vydrží
až do konce, tak nahlídne tam, kam to běžně pro
každého ani ve dne není možné! Také oblíbené
Pohádkové putování s hradeckými skřítky a vílami
bude lákat děti od června do září během víkendu.
Ať víla Pralinka nebo skřítek Modrovousek nebo
jejich kamarádi, všichni se těší, že seznámí děti
s kouskem historie našeho města. Putování je
vhodné pro děti od 3 do 6 let, ale i pro doprovod
s dětským kočárkem. Více informací naleznete
na www.ic-hk.cz a www.hkinfo.cz. Vstupenky lze
zakoupit v předprodejích v informačních centrech
nebo na www.hkpoint.cz
Novinky a tipy na výlet můžete nyní sledovat
i na našem Facebooku či Instagramu. Používejte
#visithradecko a sdílejte tak s námi vaše zážitky
na Hradecku.

14.–15. 7. 2018
Víkend řemesel v Archeoparku pravěku
Všestary. Keltové žili na našem území mezi
5. až 1. stol. př. n. l., válčili s Řeky i Římany
a jejich znalosti přetvořili ve vlastní
vyspělou kulturu.

SETKÁNÍ S FOLKLÓREM

Více

23.–25. 8. 2018
Hip Hop Kemp, největší hiphopový festival
ve střední a východní Evropě, hlásí svůj
již 17. ročník. Legendární mejdan opět
proběhne ve Festivalparku v Hradci
Králové, kam se každoročně sjíždějí fans
a stars hiphopové kultury z celého světa.

SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY

MEDOVÝ DEN na Hrádku u Nechanic
V sobotu 30. června 2018 zahájí zámek Hrádek
u Nechanic letní prázdniny druhým ročníkem
Medového dne na zámku, akcí určenou především
pro rodiče s dětmi. Je pro vás opět připraven
zábavný a poučný program, na kterém se
dozvíte jak chutná pravý Český med a získáte
více informací ze života včelí rodiny. Informace
vám netradiční formou předají odborníci
ve včelařské problematice. Co nás na životě včel
zajímá a proč jsou tak důležité? To vše se dozvíte
z připravovaných přednášek.

Více

17.–18. 8. 2018
Mezinárodní festival za účasti folklórních
souborů z Čech i ze zahraničí. První den
je místem konání festivalu každoročně
Hradec Králové. Po průvodu městem
vystupují soubory v hlavním festivalovém
programu v Jiráskových sadech. Další den
se program uskuteční v areálu zámeckého
parku na Hrádku u Nechanic.

HIP HOP KEMP

Více informací

Více

31. 8. – 1. 9. 2018
Město Hradec Králové již tradičně oslaví
příjezd královny Elišky Rejčky. Historické
centrum oživí středověký jarmark, průvody,
rytířská klání, středověké hry a zábavy, rej
komediantů, kejklířů a jiných kumštýřů.
Oslavy budou zakončeny slavnostním
ohňostrojem.

Více informací

Nový prohlídkový program
na BÍLÉ VĚŽI – SALON REPUBLIKY
Bílá věž vstoupila již do čtvrté sezóny od svého
znovuotevření a tradičně zahájí novým
prohlídkovým programem.
Stejně jako mnoho dalších míst v republice se
i věž v letošním roce věnuje 100. výročí založení
Československa. Díky interaktivnímu programu
instalovanému ve třech patrech Bílé věže mohou
návštěvníci zavítat do nejvýznamnější éry
novodobé historie Hradce Králové. Interaktivní
prohlídka připomíná historické souvislosti
fenoménu zvaného „Salon republiky“, a to nejen
klíčovými postavami, které byly jeho nedílnou
součástí, ale také díky archivním filmovým
záběrům města 20. a 30. let minulého století.
Tak jako ostatní prohlídkové programy, i tento
je vhodný pro všechny věkové kategorie. Svým
tématem je přínosný i pro školní skupiny.
Nový program s názvem Salon republiky rozšíří
nabídku stávajících programů Město Hradec
Králové a Historie Bílé věže, které budou střídány
v pravidelném intervalu. Přesné informace o jejich
nasazení v daných dnech získají návštěvníci
na webových stránkách věže.
Více informací

SETKÁNÍ S VETERÁNY
Již 9. veřejné setkání majitelů veteránů
v Podorlickém skanzenu – akce je veřejně
přístupná. Proběhne výstava historických
automobilů, motocyklů a traktorů, bude možnost
povídat si o začátcích automobilismu, srovnání
značek apod. Budou se prezentovat vozidla
do roku výroby 1950. Akce je jednodenní a koná
se dne 7. 7. 2018 od 10 do 17 hodin. Pokud chcete
vidět co nejvíce vozidel, doporučujeme přijít mezi
10 a 13 hodinou.

TIPY NA AKCE
můžete sledovat i na našem
Facebooku či Instagramu.

Více informací
3

KLADSKÉ POMEZÍ
A BROUMOVSKO

KALENDÁŘ
AKCÍ

Kladské pomezí
5. BENEFIČNÍ VEČER PSO v Klučance

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ
KLENOTY NA DOSAH

Více

1. 6.–29. 7. 2018
Výstava na zámku v Novém Městě nad
Metují k výročí 640 let od úmrtí Karla
IV. Projekt připomene nejen pestrý
a zajímavý život našeho nejvýznamnějšího
panovníka, ale především fenomén českých
korunovačních klenotů ve formě mistrovské
repliky nejhodnotnějšího českého pokladu
– na dosah a bez mnohahodinových front.

Krásný svah, louka za Policí nad Metují, která
bude ten večer naslouchat příběhům všedních
dnů i historických událostí, které v nás všech
po generace žijí. Budou to příběhy všech
účinkujících i vás diváků. Příběhy nás všech, které
jsou v různých okamžicích našich životů zcela
identické, ale díky plynoucímu času zároveň
naprosto rozdílné. Hudba PSO doprovodí zpěv
nejen Jana Sklenáře, ale podpoří i fascinující
taneční umění členů baletu Národního divadla
a Cyr Whell akrobatů.
Více informací

TANKY NA BŘEZINCE

Více

HMYZÍ HOTEL
a NAUČNÁ STEZKA v Montaci

2. 6. 2018
Vzpomínkovou akcí v areálu Pěchotního
srubu Březinka si připomeneme
100 let od vzniku samostatného
Československa a 80 let od mobilizace
v září 1938. Vzpomínkové akce se
zúčastní uniformované jednotky čs. legií
a prvorepublikové čs. armády, které
v několika blocích divákům přiblíží průběh
výcviku a svoji výzbroj.

MEZINÁRODNÍ SRAZ
ŠLAPACÍCH VOZÍTEK

Na přelomu letošní zimy a jara byla v lesoparku
Montace v Náchodě vybudována první část
naučné stezky „Lesní návštěvnický okruh
Montace“. Celkem bylo vytvořeno šest
tematických stanovišť napříč lesoparkem
Montace se zaměřením na ekologii, biologii a lesní
pedagogiku. Stanoviště nesou příznačná jména:
Hřbitov odpadků, Vzorkovník budek, Hmyzí hotel,
Vzorkovník stromů, Tůň pro obojživelníky a Metr
dřeva. Vybudované objekty jsou koncipovány
osvětovou a propagační formou s jedinečnou
možností přímého pozorování popisovaných
jevů (případně i živočichů) a vytvářejí tak zároveň
vhodné stanoviště pro některé zvláště chráněné
nebo ochranářsky významné druhy živočichů,
a zároveň zvyšují celkovou atraktivitu lesního
celku Montace pro jeho návštěvníky.

Více

9. 6. 2018
7. Mezinárodní sraz šlapacích vozítek
v Náchodě se uskuteční v sobotu 9. června
2018 na Dopravním hřišti v Náchodě.
Vítány jsou Moskviče i jiná autíčka, traktory,
formule a další šlapací vozítka s volantem.
S řidičem i bez řidiče.

Více informací

Zahájení FESTIVALU ZÁŽITKŮ
Akcí v Gorzanówě zahajujeme v regionu
prázdninovou sezonu plnou zážitků. Zveme
vás na jedinečné setkání s pohádkovou historií
zámku a jeho dávných obyvatel a také seznámení
s dvorským divadlem.

BITVA O ČESKOU SKALICI

Více

23. 6. 2018
Přírodní rezervace Dubno u České Skalice
hostí vzpomínkovou akci na významnou
bitvu prusko-rakouské války roku 1866.
152. výročí bitvy u České Skalice
150 let od vzniku Spícího lva (největší
pomník na Českoskalicku věnovaný
obětem prusko-rakouské války).

V rámci Festivalu zážitků vznikne kulturní
stezka, na které se objeví všechny objekty,
kde se uskuteční festivalové akce v období
tří nadcházejících prázdninových sezon. Tyto
atraktivity budou označeny informačními tabulemi
s QR kódem, díky čemuž se při použití mobilního
telefonu budete moci dozvědět o původu
historických budov, co vše je možné v nich vidět
a jakých akcí se zúčastnit. Interaktivní internetová
mapa vám pomůže lépe se zorientovat po trase
a naplánovat si prohlídku.
Více informací

ÚPICKÁ DŘEVĚNKA
se otevře po letech veřejnosti

Více

… w malowniczej dolinie,
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niedaleko Nowego Miasta
nad Metują znajduję się Piekło
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(Peklo), którego dzieci nie muszą
się wcale bać?

Pramen
Źródło

Twierdza

Informační centrum

Křížový vrch

Centrum informacji

Teplice
nad Metují

Broumov
Teplické skály

Ostaš
Muzeum
bratří Čapků

BRANKA, o.p.s.

Destinační společnost pro Kladské pomezí
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Oznakowanie miejsca dla magnesów

…v Babiččině údolí u České
Skalice ve ztrouchnivělých
dutinách stromů žije páchník
hnědý, chráněný brouk
s charakteristickým silným
zápachem?
•

Czeskiej Skalicy

Mlýn Dřevíček

w spróchniałym drzewie mieszka
Pachnica dębowa, chroniony
gatunek chrząszcza, który
wydziela bardzo silny zapach?

POLSKÁ REPUBLIKA

Muzeum papírových
modelů
Radnice

…maximální
hloubka
ve skalním jezírku
v Adršpašských skalách
je 300 centimetrů?
•

Zvonice ve
Rtyni v Podkrkonoší

Hronov

Červený Kostelec
město folkloru

Hejšo

…maksymalna
głębokość skalnego
jeziorka w Adrszpaskich
Skałach wynosi
300 centymetrów?

vina

Karlów

Hrad Vizmburk

Jiráskovo divadlo
Hronov

Červený
Kostelec

Rodný domek
Aloise Jiráska

tuj
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Přeji Vám hodně štěstí!
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•

Kostel sv. Jakuba Většího

Pozwólcie, że się przedstawię nazywam się „Plecak Wędrowniczek“,
jestem tu po to , żeby zaznajomić was z mapą, przed którą stoicie.

… v Kladském pomezí
máme dva vodníky,
z nichž jeden se jmenuje
podle místa svého bydliště
havlovický vodník?
•

Bazilika Matky Boží

… na Pograniczu Kłodzkim
mamy dwóch wodników,
jeden z nich nazywa się od
miejsca pobytu Havlovickim
Wodnikiem?

Muzeum lidové kultury
Rozhledna
na Slavíkově

Státní zámek Náchod

Kudowa-Zdroj

Jeśli wam się udało – GRATULUJĘ!

Klodzko
Rekreační středisko
v Gorzuchowie

Středisko zimních
sportů Zieleniec

Muzeum Země Kladské

Duszniki-Zdroj

Staré bělidlo

Zámek Ratibořice

Polanica-Zdrój

Muzeum papírnictví

…pevnost v Kladsku
byla původně hradem
a až postupně časem
se začala přestavovat na
vojenskou pevnost?
•
…twierdza w Kłodzku
była najpierw zamkiem,
dopiero z czasem
została przebudowana
na twierdzę wojskową?

Zámek Leśna

Náchod

Nasza mapa pomoże nam nie tylko w lepszej orientacji,
ale będziemy się także świetnie bawić. Posiada ona 16 magnesów.
Każdy z nich oznacza osobę lub rzecz związaną z jedynym,
zaznaczonym na mapie czarnym punktem i podświetlonym miejscem.
Podpowiedzią będą ciekawostki podane poniżej.
Te miałyby wam zasugerować, gdzie właściwie umieścić magnesy.

Muzeum hraček

Lázně

Rozhledna
na Žernově

Chciałbym wam pokazać miejsca w turystycznych rejonach
Pogranicza Kłodzkiego i Hrabstwa Kłodzkiego, które możemy razem zwiedzić.
Wierzę, że ich obrazowe zilustrowanie w postaci mapy przyciągnie waszą uwagę
i przekona o tym, że warto je poznać.

Česká
Skalice

Centrum sportu
a her Szcytna

Muzeum řemesel

Jiráskova chata
Dobrošov

Pěchotní srub Březinka

Jeśli nie, nic nie szkodzi. Zapraszam w podróż, by lepiej poznać Pogranicze Kłodzkie.

… na Hejšovině
u polského Karlova
mají svého Krakonoše
s polským jménem
Liczyrzepa?
•

Letní sáňkařská dráha

… na Szczelińcu

Torfowisko
pod Zieleńcem

Życzę wam dużo szczęścia!
Wasz „Plecak Wędrowniczek”

Pekelské údolí

•

zbudowana
z 250 000 000
cegieł?

…sokol stěhovavý,

který hnízdí v Teplických
skalách, je při střemhlavém
letu nejrychlejším
ptákem planety?
•

…Sokół wędrowny,
który zagnieździł się w
Teplickich Skałach, jest
podczas swego nurkowego lotu
uznany za najszybszego
ptaka planety?

… že opat Martin
z broumovského kláštera,
nazývaný posměšně pro svou
hamižnost Korýtko, věnoval
v roce 1594 císaři Rudolfu II.
ručně psanou tzv. Ďáblovu
bibli?
•
… Martin, opat
z Broumowskiego Klasztoru,
był szyderczo nazywany Korytko,
zawdzięczał to swej chciwości,
w roku 1594 darował on
Cesarzowi Rudolfowi II. Napisaną
ręcznie Biblie Diabła?

Wambierzyce

y

Váš Toulavý baťoh

Serdecznie witam dzieci, ich rodziców oraz odwiedzających Pogranicze Kłodzkie!

… twierdza

Josefov była

z cyrku?

Rtyně

Havlovice

Pokud jste tak učinili správně – GRATULUJI!

… pevnost
Josefov byla
postavena
z 250 000 000
cihel?
•

zamek

ny

Hvězdárna Úpice

Jako nápovědu můžete použít níže uvedené zajímavosti.
Ty by Vám měly napovědět, kam magnetky správně umístit.

… tata pisarza
Aloisa Jiráska,
który urodził się
w Hronovie,
był piekarzem?

… niedźwiedzie
Ludvík i Dáša
przybyły na náchodzki

…w Dolinie Babuni, niedaleko

Úpice

Věřím, že Vás právě jejich ilustrované ztvárnění do mapy upoutá
a přesvědčí o tom, že stojí za to je poznat.
Naše mapa neslouží pouze k lepší orientaci, ale také k zábavě.
Její součástí je 16 magnetů. Každý z nich označuje osobu nebo věc
vztahující se právě k jednomu,
na mapě černým puntíkem zvýrazněnému místu.

Pokud ne, nevadí. Pojďte se mnou více cestovat a lépe poznávat Kladské pomezí.

… tatínek spisovatele
Aloise Jiráska,
který se narodil
v Hronově,
byl pekařem?
•

… medvědi
Ludvík a Dáša
do medvědária
na náchodském
zámku přišli
z cirkusu?
•

Označení místa pro magnety

Nowa Ruda

Dřevěný hřbitovní kostel
Panny Marie

stě
ké

…właśnie w Policy nad
Metują powstał wspaniały
pomysł składanek, które zna cały
świat pod nazwą MERKUR?

Skalní útvary
Formacje skalne

Rozhledna
na Hoře s. Anny

y

Rozhledna na Žaltmanu

Chci Vám ukázat místa v turistických oblastech Kladské pomezí a Hrabství kladské,
která můžeme všichni společně navštívit.

Hvězda
kaple a chata

Police nad
Metují

Rozhledna Čáp

Jest

Malé
Svatoňovice

•
Ahoj děti, rodiče, návštěvníci Kladského pomezí!

… Jósef Čapek, który spędził
dzieciństwo w Małych
Svatoniowicach, napisał
początkowo książkę „Opowieści
o piesku i kotku“ dla swojej
córeczki Alenki?

Pevnost

Zámek Bischofstein

Dovolte, abych se Vám představil. Jmenuji se „Toulavý baťoh“ a jsem tu proto,
abych Vás seznámil s mapou, před kterou právě stojíte.

… Josef Čapek, který
prožil dětství v Malých
Svatoňovicích, napsal
původně knížku „Povídání
o pejskovi a kočičce“ pro
svou dceru Alenku?
•

Muzeum

Benediktinské opatství sv. Václava
a Muzeum Broumovska

Nejprve musíte získat ilustrovanou mapu
„Toulavý baťoh“. Jednotlivá razítka dostanete
ve výdejních místech, vyznačených v seznamu
na mapě. Při předložení mapy s pěti různými
razítky získáte cestovní pláštěnku nebo přívěšek
na klíče se samonavíjecím metrem. Všichni,
kteří se ve výdejním místě prokáží mapou s pěti
nasbíranými razítky a vyplní registrační formulář,
budou 5. října 2018 slosováni o hodnotné ceny.

Muzeum

Skalní útvar
Starosta a Starostová

Adršpašsko - teplické skály

…právě
v Polici nad Metují
se zrodil úžasný nápad na
stavebnici, kterou zná celý svět
pod jménem MERKUR?
•

Legenda

Rozhledna
na Velké sově

Rozhledna na
Ruprechtickém Špičáku

Adršpach

a

BRUTAL ASSAULT

… v malebném údolí
u Nového Města nad
Metují je samotné Peklo
a přitom se tam děti vůbec
nemusí bát?
•

Meziměstí

Úp

21. 7. 2018
V nově zrestaurované národní kulturní
památce – Dřevěnce v malebném
městě Královéhradeckého kraje Úpici se
uskuteční Den lidové architektury. Těšit se
můžete na prohlídku rekonstruovaných
interiérů, popularizační přednášky,
vystoupení folklorních souborů,
loutkové představení a mnoho dalšího.
Součástí programu je i výlet mikrobusem
za památkami lidové architektury
Jestřebích hor a okolí.

Víte, že … | Czy wiesz, że …

Křížová
cesta

be

Více

Cestovatelská hra
s TOULAVÝM BAŤOHEM 2018

La

DEN LIDOVÉ ARCHITEKTURY

Více informací

Me

30. 6. 2018
Letní minifestival pro celou rodinu se koná
v areálu zámku rodiny Bartoň-Dobenín
v Novém Městě nad Metují poslední
červnovou sobotu. Jde o oslavu ukončení
školního roku a především přivítání letních
prázdnin.

Ja

LETNÍ MINIFESTIVAL
U NÁS NA ZÁMKU

Deset let. Z pohledu života jednoho člověka
relativně dlouhá doba, z pohledu pomalu se valící
hmoty dějin vlastně zanedbatelný časový úsek.
A nejstarší budova v Úpici, klenot roubené lidové
architektury pyšnící se typickým označením
Dřevěnka počítá letos desátý rok od okamžiku,
kdy se jejími chodbami, místnostmi a podlažími
začali pohybovat jen odborníci, památkáři
a řemeslníci. Letošní léto přináší dlouho
očekávané znovuotevření objektu pro veřejnost,
návrat života do Dřevěnky.

niedaleko polskiego
Karłowa mają swojego
Karkonosza, który
nazywa się Liczyrzepa?

Lázně

Vodní nádrž Rozkoš

… červenokostelecký
vodník Brodík je jednou
z mnoha dřevěných soch,
které najdete v areálu kempu
u rybníka Brodský?
•
… Czerwonokostelecki
wodnik Brodík to jedna
z wielu drewnianych rzeźb,
znajdujących się na terenie
kempingu, niedaleko jeziora
Brodský?

… polský skladatel Fryderyk
Chopin, na jehož počest se
každoročně koná
v Lázních Dušníky festival,
začal hrát na klavír od šesti
let a skládat první skladby už
v sedmi letech?
•
… polski kompozytor Fryderyk
Chopin, na cześć, którego
corocznie odbywają się festiwale
w Dusznikach Zdroju, zaczął
grać na fortepianie, kiedy miał
sześć lat, a kiedy miał siedem
zaczął komponować pierwsze
utwory?

… v černouhelných
dolech v Nové Rudě
dodnes obchází duch, který
střeží tajemství podzemí,
a vy ho tam můžete při
prohlídce spatřit?
•
… w dawnej kopalni
węgla kamiennego w Nowej
Rudzie do dnia dzisiejszego
zjawia się duch, strzeżący
tajemnicy podziemia, którego
możecie zobaczyć podczas
zwiedzania?

Jaroměř
Železniční muzeum

Městská
památková rezervace

Nové Město
nad Metují
Zieliniec

Nová Amerika
Golf Resort

Dřevěný kostelík
ve Slavoňově
Pevnost Josefov

Bystrzyca
Klodzka

Zámek
Nové Město nad Metují

Muzeum zápalek

ČESKÁ REPUBLIKA
Lázně

Długopole-Zdrój
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Více informací

PRÁZDNINOVÉ PONDĚLKY
v Novém Městě nad Metují
„No jo, vždyť je pondělí,” zvolá nešťastný
tatínek před zavřenou bránou zámku.
V Novém Městě nad Metují se ovšem v červenci
a srpnu zklamaných pohledů své rodiny obávat
nemusí.

Více

Pokud zavítáte červencové nebo srpnové
pondělí do místního IC vedle kostela, dostane
se vám tam osvícení. Pro zvídavé máme totiž
připraveny komentované prohlídky městem,
vždyod 14 hodin. Vzít s sebou můžete i rodinu,
protože poskytujeme slevy a při prohlídkách
myslíme navšechny generace, aby neodcházely
znuděné.

8. 8. – 11. 8. 2018
23. ročník mezinárodního hudebního
festivalu Brutal Assault. Místem konání je
již tradiční a věhlasný prostor vojenské
pevnosti Josefov u Jaroměře, kde se
během čtyř festivalových dnů představí
na třech pódiích na osmdesát kapel
z celého světa.

Také novoměstský zámek má v pondělí
otevřeno a kromě prohlídek nabídne výstavu
replik korunovačních klenotů a volně přístupné
zámecké zahrady.
Více informací

88. JIRÁSKŮV HRONOV
Ve dnech 3.–11. 8. 2018 se v Jiráskově divadle
v Hronově uskuteční celorepublikový festival
amatérského divadla s mezinárodní účastí.
Jiráskův Hronov je nejstarší divadelní přehlídkou
v Evropě a pravděpodobně i na světě. Byl založen
roku 1931 v Hronově, rodišti spisovatele Aloise
Jiráska, a do roku 1951 se na festivalu vždy
uváděla alespoň jedna jeho hra.
Více informací

Broumovsko

KALENDÁŘ
AKCÍ
S GEOLOGEM PO KUESTÁCH
POLICKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE

MALÉ LETNÍ DIVADLENÍ
Nádvoří benediktinského kláštera v Broumově
přivítá v rámci 13. ročníku Malého letního
divadlení divadelní soubory amatérské
i profesionální. Festival se uskuteční od
17. do 22. 7. 2018.
Více

3. 6. 2018
Komentovaná terénní exkurze pro veřejnost
zaměřená na geomorfologii a geologické
zajímavosti centrální části Národního
geoparku Broumovsko, kterou tvoří Polická
vrchovina, odrážející nevšední geologické
struktury Polické křídové pánve.

VINIUM ET CETERA

Branické divadlo odstartuje festival večerním
představením Na správné adrese aneb Holky
z inzerátu.

Více informací

Turisté se letos dočkají nového
ČESKO – POLSKÉHO TURISTICKÉHO
PRODUKTU
Během letní sezóny se v Broumově otevřou dvě
nové turistické trasy. Důvodem jejich vzniku bylo
nabídnout turistům něco nového, zajímavého
a zároveň poučného. Prostřednictvím hry projdou
ta nejzajímavější místa ve městě a postupně
vyluští hádanku, za kterou dostanou upomínku
z regionu.

Více

9. 6. 2018
Tradiční veřejná ochutnávka nejlepších
českých a moravských vín ze Salonu vín ČR.
Hudební program a občerstvení zajištěny.

Questy jsou v současné době velmi oblíbenou
formou turistiky v Česku. Vůbec není určena jen
pro děti. Prochází ji všichni zvídavci, kteří se chtějí
o místě, které navštívili, hravou formou dozvědět
i něco z historie, živé i neživé přírody.

Ochutnávky se účastní i Marek Babisz,
hlavní sommelier Salonu vín ČR. Ten mimo
svou stálou expozici na zámku ve Valticích
představuje veřejnosti vína externě pouze
jednou v roce, a to právě v Broumově.
Návštěvníci tak mohou vína nejen
ochutnat, ale také se o nich dozvědět
mnoho informací, včetně zajímavostí
o pěstování a technologii zpracování.

Více informací

POLICKÁ ZELŇAČKA

Více

9. 6. 2018
Soutěž ve vaření polévky s trhem a dopro
vodným programem. Soutěž se koná
na Masarykově náměstí v Polici nad Metují.

NOČNÍ PROHLÍDKY KLÁŠTERA

Více

29.–30. 6. 2018
Přijďte okusit jedinečnou atmosféru
potemnělého kláštera při svitu svíček.
Prohlídka tematicky zaměřena
na momenty života v klášteře.

ZA POKLADY BROUMOVSKA
Deset koncertů špičkových českých i zahraničních
interpretů nabídne 13. ročník letního hudebního
festivalu Za poklady Broumovska. Série
prázdninových sobotních podvečerů odstartuje
v sobotu 30. června v kostele sv. Máří Magdalény
v Božanově na Broumovsku koncertem Ensemble
Inégal.
Festival Za poklady Broumovska otevírá každé
léto brány unikátní skupiny broumovských
kostelů, které rozezní sobotními podvečerními
koncerty renomovaných umělců z České republiky
i ze zahraničí. Koncerty začínají vždy v 18 hodin
a vstupné je dobrovolné. Výtěžek putuje na péči
o architektonicky unikátní kostely, jejichž většina
se zrodila v autorské dílně slavných architektů
Dientzenhoferů.
Více informací

MALÉ LETNÍ DIVADLENÍ

Více

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY odhalí
krásu broumovské skupiny KOSTELŮ

17.–21. 7. 2018
Nádvoří benediktinského kláštera
v Broumově přivítá v rámci 13. ročníku
Malého letního divadlení divadelní
soubory amatérské i profesionální.

PETROVICKÉ ZATÁČKY

Zajímavou novinku chystá na turistickou sezónu
broumovský klášter ve spolupráci s broumovskou
farností. Veřejnost bude mít možnost nahlédnout
do unikátních kostelů tak zvané broumovské
skupiny, a to při komentovaných prohlídkách
s průvodcem. Do architektonických skvostů
pocházejících převážně z dílny slavných
architektů otce a syna Dientzenhoferů bude
možné se podívat ve dvou okruzích. První
okruh by měl zahrnovat kostel sv. Václava
v Broumově, kostel sv. Michaela ve Vernéřovicích,
kostel sv. Anny ve Vižňově, kostel sv. Jakuba
Většího v Ruprechticích a kostel Všech svatých
v Heřmánkovicích. Druhý okruh zavede zájemce
do kostela sv. Václava v Broumově, kostela sv.
Máří Magdalény v Božanově, kostela sv. Jiří
a Martina v Martínkovicích, sv. Barbory v Otovicích
a sv. Markéty v Šonově.

Více

4. nebo 5. 8. 2018 (dle počasí)
V Polici nad Metují u firmy RESL se koná
tradiční akce pro odrážedla, in-line brusle,
kola, koloběžky… Půjčovna koloběžek
Kostka, hobby závod na koloběžkách.

LETNÍ FILMOVÝ TÁBOR
FILMFÁRUM

Více

23.–27. 7. 2018
Příměstský filmový tábor Filmfárum
povedou dva zkušení a velmi oblíbení
lektoři Tomáš a Jakub. Společně s nimi
děti poskládají filmový tým, který bude
tvořit, natáčet, hrát a seznamovat se
s filmovým děním. Vyzkouší si práci
s kamerou, jednoduchou animaci či střih.

Více informací

POUŤ míří do Broumova
Broumovská pouť letos vypukne 29.–30. června
2018. Páteční program odstartuje energická
punkrocková skupina L159, která měla svoji
premiéru před broumovským publikem na pouti
v roce 2016. Hudební kapela Lucie Revival, která
vznikla v roce 2012 ve Frýdku-Místku, se opět
vrací na broumovskou scénu. Závěr pátečního
večera bude patřit hudební formaci Ledvin Stones
s nabitým repertoárem rockové muziky.
Více informací
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KRKONOŠE

KALENDÁŘ
AKCÍ

2. 6. 2018
Celodenní dobově stylizovaná událost,
vystoupení umělců na dvou pódiích,
speciální program pro děti, silniční vláček,
řemeslné stánky a slavnostní společenský
večer v secesní Kolonádě.

PIVOFEST V TRUTNOVĚ

Více informací

ZA KRKONOŠSKÝMI VÝHLEDY s novým
průvodcem

Více

Krkonošská panoramata jsou vyhlášená. Však si
vzpomeňte na Homolkovy! Kde všude se můžete
rozhlédnout po krkonošských horách a údolích,
doporučí nová brožurka Krkonošské výhledy.

9. 6. 2018
Jeden z nejoblíbenějších českých nápojů
v mnoha variantách a k tomu ještě
pořádná dávka kultury v podobě koncertů
hvězd českého showbyznysu, například
Báry Polákové.

MEDOBRANÍ VE FRANTIŠKÁNSKÉM
Více
KLÁŠTEŘE V HOSTINNÉM
15. 6. 2018
Včelařský kroužek vám ukáže, jak se stáčí
med a spoustu dalšího.
Více

15.–16. 6. 2018
Každoroční setkávání profesionálních
a amatérských fotografů z Čech a Polska,
kteří fotí hory a lidi v nich. Hlavní hvězdou
Fotofestu bude Jan Pohribný, který
představí své fotografie a povede workshop.

KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON
V TRUTNOVĚ

Více

23. 6. 2018
Veřejný závod horských kol pro různé
věkové kategorie na různých tratích,
8. ročník v Krkonoších. Občerstvení
a bohatý doprovodný program na letišti
u Lánova pro všechny věkové kategorie.

MLYNÁŘOVY TOULKY
VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

LETNÍ PROVOZ LANOVEK
v Krkonoších
Plánujete výlet s kamarády, romantický
prodloužený víkend nebo rodinnou dovolenou
v Krkonoších? Pak mezi své výlety určitě zařaďte
jeden, při kterém se svezete lanovkou, rychleji
se tak dostanete „na vrchol“ a pak si budete
vychutnávat výhledy na krkonošskou krajinu
o něco déle.
Více informací

Nové GEOLOKAČNÍ HRY S JANEM
NEPOMUCKÝM
Za zábavou s GEOFUN se tentokrát můžete
vypravit do Trutnova, Dvora Králové nad Labem
nebo do polského města Świdnica. Všechny výše
uvedené hry jsou k dispozici rovněž v polské verzi.
Mobilní aplikace je určena pro mobilní telefony se
systémem Android a iOS.
Více informací

Květnaté louky v Krkonoších jsou pestrým
živým kobercem, domovem kobylek, motýlů
i mravenců upleteným z jemných i drsných
travin, modrých zvonků, červených knotovek,
žlutých a oranžových jestřábníků a léčivých
hořců. Ukažte tyto živé klenoty dětem!
Vydejte se s nimi krkonošskou přírodou
a ochutnejte to nejlepší od místních farmářů
druhově bohatých luk.

Více informací

Více

Více

4. 8. 2018
15. ročník koňských závodů v Horním
Lánově na hřišti. Soutěží se v parkuru,
včetně napínavého skoku mohutnosti,
i ve westernových disciplínách. Účastní se
všechna plemena koní s malými i velkými
jezdci. Po slavnostním nástupu proběhnou
zábavné soutěže pro diváky, např. hod
kládou.

KRKONOŠSKÉ PIVNÍ
SLAVNOSTI VE VRCHLABÍ

Více informací

FARMÁŘSKÉ STEZKY v Krkonoších

3.–5. 8. 2018
Původně františkánská slavnost je
ve městě pořádána nepřetržitě už
od roku 1684. Kromě stánků s nabídkou
nejrůznějšího zboží zde na návštěvníky
čeká zajímavý kulturní program. V sobotu
o půlnoci probíhá tzv. Půlnoční rozhovor
obrů zakončený překrásným ohňostrojem.

KRKONOŠSKÉ KLÁNÍ V LÁNOVĚ

Při v pořadí osmém předávání Cen ředitele Správy
KRNAP se laureáty stala šestice význačných
osobností, které přispěly k rozvoji Krkonoš
a povědomí o našich horách. Jsou jimi lesník
Antonín Jurásek, historik Miloslav Bartoš, bývalý
náčelník Horské služby Krkonoše Jiří Dunka,
pedagog Aleš Suk a bývalí členové Horské služby
Jan Messner a Štefan Spusta, in memoriam.

Více

7. 7. 2018
Pro malé návštěvníky Špindlerova Mlýna
je připravena akce Mlynářovy toulky.
Pohádková trasa se spoustou úkolů,
soutěží, odměn a s bohatým kulturním
programem.

PORCIUNKULE 2018
V HOSTINNÉM

CENU ŘEDITELE SPRÁVY KRNAP
za rok 2017 získalo šest oceněných

Více

16. 6. 2018
Jako součást Biketour Krkonoše je již
do kalendáře pevně zasazený tento
tradiční silniční cyklistický závod na tratích
různých obtížností včetně dětské. Start
i cíl je v Trutnově a tratě jsou 98 a 145 km.
V místech startu a cíle probíhá po celý den
doplňkový program.

KOLO PRO ŽIVOT – VRCHLABÍ –
ŠPINDL TOUR ŠKODA
AUTO 2018

Více informací

Foto: Eva Šulcová

FOTOFEST V HORNÍ MALÉ ÚPĚ

Foto: Radek Drahný

Více

Máte rádi Krkonoše? Baví vás objevovat skrytou
krásu přírody? Líbí se vám zdolávat kilometry
pěšky? Jste vášnivými fotografy anebo si jen
rádi uchováte vzpomínky na skvělé zážitky?
Pokud ano, tak právě pro vás pracovníci Správy
KRNAP každý měsíc organizují pohodové výlety
za zajímavými místy i málo známými zákoutími
v Krkonoších s průvodcem.

Foto: Kamila Antošová

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
V JANSKÝCH LÁZNÍCH

POZNEJTE A ZACHYŤTE jedinečnou
krásu Krkonoš

HORNICKÝ SKANZEN ŽACLÉŘ
Východní brána Krkonoš. Tak se říká městu Žacléř.
Málokdo, ale ví, že zde v letech 1570 až 1992
probíhala hlubinná černouhelná těžba. Na těchto
základech se nachází v současné době hornický
skanzen. Na konci města se tyčí do výše těžní věže,
jam Jan a Julie, kdy Jan je s 56 m tou věží nejvyšší
a návštěvníci v rámci prohlídky mají možnost
na ni vyšplhat. Dobový vzhled na návštěvníky
dýchne z každého koutu, protože to tu vypadá
jako by horníci odešli teprve včera. To ale není vše.
16. 5. 2018 otevřela své brány štola Jitřenka, která
je dlouhá cca 100 m, a zde je k vidění skutečná
uhelná sloj, různé typy výztuže, ale i horníci
(figuríny) při práci.
Letos se po rekonstrukci otevře také unikátní
úpravna uhlí, která byla v roce 2011 prohlášena za
kulturní památku. Návštěvníci se tak dozví o další
hornické činnosti.
Více informací

Více

Letní Krkonošská sezona je tu pro vás

11. 8. 2018
Krkonošské pivní slavnosti se konají
každoročně druhý srpnový víkend ve městě
Vrchlabí na náměstí. Každý návštěvník
se může těšit na ochutnávku lahodného
sladového moku z minimálně 6 pivovarů
z celé České republiky. Každoročně je
připraven bohatý hudební program,
aby byl každý návštěvník naladěn na tu
správnou hudební notu.

Turistické noviny Krkonošská sezona, které
vydává Krkonoše – Svazek měst a obcí,
budou k dostání v průběhu června v každém
krkonošském informačním centru. V elektronické
podobě si je můžete stáhnout na našich
webových stránkách www.krkonose.eu v sekci
Propagační materiály. Dozvíte se novinky a
zajímavosti z regionu, které se vám jistě budou
hodit při letním výletování.
Více informací
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ORLICKÉ HORY A PODORLICKO

KALENDÁŘ
AKCÍ
DĚTSKÝ DEN A JARMARK
ŠIKOVNÝCH RUČIČEK

CYKLOBUSY A LANOVKY Orlických hor

Více

2. 6. 2018
V Penzionu Kozí chlívek v Deštném
v Orlických horách pořádají den věnovaný
nejen dětem. Součástí programu je
prezentace řemeslných výrobků či dílničky
pro děti.

Cyklobusy letos vyjíždí již po šestnácté.
Cyklobusová sezóna zahajuje již v sobotu
2. června a cyklobusy budou jezdit každý víkend
a také o svátcích až do 30. září. Cyklobusy přepraví
turisty a cykloturisty do Orlických hor autobusy
s turistickým přívěsem a přizpůsobují trasy a časy
spojů poptávce turistů a cykloturistů. Milovníky
hor potěší jistě i letní provoz lanovek, který již byl
26. května také zahájen.
Více informací

VÝSTAVA V NERATOVĚ – na stezce
poutníků včera a dnes

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V RODINNÉM PIVOVARU
RAMPUŠÁK V DOBRUŠCE 

Projekt „Víra nás spojuje“ spojil dvě farnosti
Nanebevzetí Panny Marie na polsko-českém
pohraničí, a to Neratov a Kamieniec Ząbkowicki.
Společnou myšlenkou bylo vytvořit v kostelech
výstavy, představující památky související
s jejich historií z vlastních sbírek farnosti.
Výstava v Neratově – na cestě poutníků včera
a dnes dokumentuje úlomky a zbytky
původního barokního vybavení kostela
a také současnou snahu o jeho záchranu.
Z historických předmětů tu jsou k vidění také
ručičky z původních věžních hodin, simulujících
záchranu kostela v posledních minutách.
Výstavu můžete navštívit kdykoliv, kostel
je pro návštěvníky a poutníky přístupný
24 hodin denně.
Více informací

Více

16. 6. 2018
Akce s hudebním programem, ochutnávka
tradičních i nově pro tuto příležitost
uvařených piv, exkurze pivovarem
i sladovnou. Pivovarská restaurace
s pivními hody, stánek s pivovarskými
propagačními předměty a suvenýry a také
pivem „na doma“.

Divadelní festival POLÁČKOVO LÉTO
slaví své 25. narozeniny
Poláčkovo léto je divadelním a hudebním
festivalem s dlouholetou tradicí a je největším
kulturním svátkem města Rychnov nad Kněžnou.
Nese jméno slavného rychnovského rodáka,
spisovatele, humoristy a scénáristy Karla Poláčka.
Letošní jubilejní 25. ročník festivalu bude probíhat
ve dnech 24. 6. až 4. 7. 2018. Patronem letošního
ročníku je český filmový a divadelní herec a dabér
Alexej Pyško.

KRAJKÁŘSKÉ SLAVNOSTI
VAMBERK 

Více informací
Více

Na nádvoří zámku v Častolovicích
porostou DVA STROMY PRO OLGU
HAVLOVOU

29. 6. – 1. 7. 2018
Do Vamberka, města krajek, se tradičně
sjíždí prvotřídní krajkářky z celého světa
a 1x za 2 roky se zde koná také bienále
české krajky. Během třídenní akce se
můžete přijít podívat na jejich umění,
navštívit výstavu české paličkované
krajky nebo zhlédnout módní přehlídku
Krajkářské školy Vamberk s kolekcí šperků.

Kromě tradiční prohlídky zámku, zámeckého
zvěřince či parku si na tomto místě můžete
připomenout památku Olgy Havlové a to přímo na
nádvoří zámku. Nadace Olgy Havlové v souvislosti
s výročím paní Olgy vysadila po celé České
republice 85 stromů. Dva z nich byly slavnostně
vysazeny také na nádvoří zámku. Stromy se tak
staly trvalou připomínkou vzácného přátelství mezi
současnou majitelkou zámku Franciskou Dianou
Sternbergovou, Václavem Havlem, ale především
jeho manželkou Olgou.
Více informací

Říčkovské TRAILY
LETNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL 

Více

4.–7. 7. 2018
Hrad Potštejn je oblíbeným cílem nejen
výletníků, ale také milovníků divadla.
Uskuteční se zde totiž divadelní festival pro
děti i dospělé).

Počet bikeparků a trailových center po celé České
republice stále roste, každý rok vznikají další,
zejména v okolí lanovek lyžařských center. V létě
2017 vznikl nový Bike park i v Říčkách v Orlických
horách, kdy byl otevřen první červený trail.
Říčkovské traily jsou výjimečné především svým
zasazením mezi sjezdovky, protože překonáváte
velké převýšení. Právě to je pro mnohé bikery
výzvou. Ve Ski centru funguje také půjčovna kol
Rocky Mountain, myčka kol, servis a další. Říčky
jsou také výborným tipem na výlet pro celou
rodinu.
Více informací

KAČENČINA POHÁDKOVÁ STEZKA
v Deštném je dospělá! Má svých
osmnáct
ANENSKÁ POUŤ 

Deštenský spolek vybudoval v Deštném
v Orlických horách pohádkovou stezku
s princeznou Kačenkou, vládkyní Orlických hor
a patronkou Deštného. Díky projektu se podařilo
pro letošní sezónu připravit dalších 8 stanovišť.
Interaktivní stezka, aktuálně s osmnácti
zastaveními, nabízí odpočinek, ale také si zde
děti vyzkouší interaktivní prvky, dozví se něco
o historii, přírodě nebo si vyzkouší svou fyzickou
zdatnost. Na všech stanovištích vás přivítá socha
princezny Kačenky z dílen dřevořezbářů Jarmily
Haldové, Lízy Peřinové a Aleše Fajfra. Těšit se
můžete na taneček s vílou Jůlinkou, vyzkoušíte
si rovnováhu s pašeráky nebo křesání křemene
s ohnivým mužíkem.

Více

27.–29. 7. 2018
V Rokytnici v Orlických horách se koná
tradiční pouť, jejíž součástí je tržiště
řemesel, výstavy, koncerty, skotské
horalské hry či poutní mše.

TAVENÍ SKLA DŘEVEM

Více

3.–5. 8. 2018
V Deštném v Orlických horách budou
návštěvníci svědky tradičního tavení skla
dřevem podle historických pramenů.
Jedná se o experimentální tavení, kdy
je možno zhlédnout práci sklářů pod
širým nebem s možností si tvarování
skla vyzkoušet. Podívat se lze na foukání
a tvarování skla,různé sklářské technologie
a chybět nebude ani doprovodný hudební
program a řemeslné trhy.

KUNŠTÁTSKÝ DRVOŠTĚP 

Více

Více informací

Nová stálá expozice „VOJENSKÁ
GEOGRAFIE“ v Dobrušce
V Rýdlově vile je od 24. května 2018 pro veřejnost
otevřena nová stálá expozice Vlastivědného
muzea v Dobrušce věnovaná vojenské geografii
a to ke 100. výročí jejího založení. Tato unikátní
expozice představí vojenskou geografii v českých
zemích jako jednu z vědních a praktických
disciplín, která je nedílnou součástí vojenství
a vojenského umění. Část expozice je věnována
osobě generála Josefa Churavého a vojenským
osobnostem Dobrušky.
Více informací

11. 8. 2018
V Orlickém Záhoří se koná mezinárodní
dřevařská soutěž ve třech kategoriích:
štípání špalku na přesnost, řezání kaprovkou
ve dvojici na čas, řezání motorovou pilou
na čas a přesnost. V doprovodném programu
ukázky řezbářské práce, občerstvení, zábava.

MAGICKÁ HRADOZÁMECKÁ NOC
V PODORLICKU
Po celé České republice se uskuteční 9. ročník
Hradozámecké noci, a to v sobotu 25. srpna
2018. Desítky památek se představí ve večerní
době jako místa neustále živá, na která má smysl
se vracet.
Nabídnou různorodý kulturní program,
od nočních prohlídek, přes divadelní představení
a hudební vystoupení. Netradičním programem
se zapojují také zámky a hrady v Podorlicku.

Více informací
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PODKRKONOŠÍ

KALENDÁŘ
AKCÍ
COOLFEST 2018

NESEĎTE U TELKY,
VYDEJTE SE NA TOULKY!

Více

7.–8. 6. 2018
Mezinárodní konzervatoř Praha má mnoho
oddělení a během roku v ní vznikne velký
počet zajímavých a kvalitních představení
a koncertů. Dovednosti studentů můžete
během dvou dnů zhlédnout ve Dvoře
Králové nad Labem, a to na náměstí
Václava Hanky, v Gymnáziu nebo v aule
SŠIS.

NÁVŠTĚVA PREZIDENTA
MASARYKA V HOŘICÍCH

Město Dvůr Králové nad Labem připravilo
druhý ročník turistické hry s cílem propagovat
památky a atraktivní turistické lokality. Jejím
prostřednictvím poznají návštěvníci nejen
zajímavá místa, ale budou moci také soutěžit
o hodnotné ceny jako například let letadlem
s instruktorem, víkendové pobyty v Safari Parku
Dvůr Králové, na Kuksu nebo pobyt s procedurami
v Tree of Life v Lázních Bělohradu. Hra s názvem
„Toulky nejen Královédvorskem“ odstartuje
v červnu 2018 a potrvá do září 2020.

Více

9. 6. 2018
Připomínka historické události ke stému
výročí založení Československa.
9.30 nádraží, 11.00 SPŠKS, 14.00 Galerie
plastik, 16.00 Masarykova věž
samostatnosti.

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ
FESTIVAL „POD ZVIČINOU“

Více informací

Galerie plastik zve na MEZINÁRODNÍ
FESTIVAL KRÁSNÝCH UMĚNÍ 2018

Více

13.–17. 6. 2018
3. nejstarší festival v Čechách. Návštěvníci
na něm mohou porovnat lidovou kulturu
nejen českou, ale i zahraniční. Přijďte se
podívat na tvorbu, které se věnují lidé, jako
jste vy. Po práci či po škole si navléknou
tenisky a cvičí, trénují tance tak, aby se
divákům líbily. Tomu se věnují dospělí
i děti v různých koutech naší země, ale
i ve světě. Trénují, cvičí, propotí nejedno
tričko, protancují nejedny tenisky tak, aby
na festivalu ukázali to nejlepší a potlesk
diváků si opravdu zasloužili.

CULTURAL REGGAE VIBEZ

Více

27.–29. 6 2018
Mezi již potvrzenými interprety je Václav
Neckář, Miroslav Paleček, Věra Martinová,
Fešáci nebo Michal Tučný revival, takže se
mají návštěvníci na co těšit.

SVATOJAKUBSKÝ JARMARK
V MILETÍNĚ

Více

28. 7. 2018
Oblíbená akce spojená s ukázkami umění
řemeslníků, hodně jídla, pití, otevřená věž,
zámecký park, živá hudba, zábava atd.

17. SVATOANENSKÉ ZAHRADNÍ
SLAVNOSTI

Národ, z něhož vzešli takoví vizionáři moderního
umění, jako byl například sochař Alexander
Archipenko nebo malíř Kazimir Malevič, budou
reprezentovat současní ukrajinští autoři v několika
výtvarných oborech. Alexandr Onishenko (1957)
představí výběr obrazů malovaných na černé
plátno technikou nanášení pastózní barvy
špachtlí. Zdánlivě známé krajiny nesou otisk
Onishenkových dramatických životních cest, které
jej z Ukrajiny, přes Sibiř, Jugoslávii a Bulharsko
dovedly až do Prahy. Hudební entrée festivalu
proběhne v pátek 8. června od 20 hodin. Výstava
se koná od 5. do 17. 6. 2018

Více

21.–23. 6. 2018
Festival Cultural Reggae Vibez startuje
již po sedmnácté. Slyšet jste o něm
mohli zejména díky alternativnímu,
dobrovolnickému a nekomerčnímu
charakteru celé akce, magickému prostředí
v zalesněném lomu U sv. Josefa a hlavně
díky skvělé reggae music!

COUNTRY FESTIVAL PECKA

Hořická Galerie plastik věnuje 5. ročník
Mezinárodního festivalu krásných umění
ukrajinské kultuře.

Více informací

S PRŮVODCEM v Hořicích i do pivovaru,
lomu nebo synagogy
Hořické turistické informační centrum rozšířilo
nabídku průvodcovské služby pro organizované
skupiny i o budovu pivovaru, židovských
památek a nedalekého funkčního pískovcového
lomu.
Kromě již zavedeného prohlídkového okruhu
městem, který zahrnuje všechny významné
pamětihodnosti města (Smetanovy sady,
kostel Narození Panny Marie, Sochařský park,
rozhledna Masarykova věž samostatnosti) se
nově můžete podívat s průvodcem i do židovské
synagogy nebo do budovy pivovaru, kde se
znovu po dlouhých 70 letech vaří výtečné pivo.
Nově infocentrum zprostředkuje také prohlídku
nedalekého funkčního pískovcového lomu
i s provozem zpracování kamene. Toto můžete
zažít jen v Hořicích, městě kamenné krásy
a sladkých trubiček.

Více informací

Více

Muzeum CZECH ROAD RACING HOŘICE
– pocta hořickým závodům a lidem
kolem nich

21. 7. 2018
17. Svatoanenské zahradní slavnosti
proběhnou v areálu Domova sv. Josefa
– Barokního areálu Žireč v sobotu
21. července 2018 od 10 hodin. Návštěvníci
se mohou těšit na den plný kultury
na třech scénách i na doprovodný program
pro celou rodinu.

V pátek 18. 5. 2018 se otevřely dveře prvním
návštěvníkům výstavy s názvem Pocta hořickým
závodům a lidem kolem nich. Výstava se koná
v areálu hořického zámku (č. p. 1) a potrvá až
do 30. 8. 2018.

Více informací

Do KUKSU SE VRÁTÍ BAROKO.
Ale jen naoko.
KULTURNÍ LÉTO
NA PŘEHRADĚ 2018

Více

22. 6.–31. 8. 2018
Kulturní léto na přehradě začne 22. června
koncertem rockové hudební skupiny
Mňága a Žďorp, nabídne devět hudebních
večerů a potrvá až do konce srpna. Pod
širým nebem vystoupí například uznávaný
jazzman Laco Deczi s kapelou Celula New
York, Ivan Mládek s kapelou Banjo Band
nebo folková skupina Bratři Ebenové.
Koncem července se bude konat Dětský
den s Lesy ČR a v polovině srpna se
návštěvníci mohou dozvědět zajímavé
informace o historii přehrady Les Království
na besedě „Přehrada Les Království
v období 1. světové války“.

ČESKÁ TOURIST TROPHY 2018

V sobotu 16. června jeďte na Kuks. Zavřete
oči. Představte si, že je znovu rok 1729. A zase
je otevřete. No dobře, přímo v roce 1729 se
neocitnete. Ale v celém kukském údolí alespoň
na tento jediný den ožije atmosféra horkého léta
toho roku, kdy se sláva Kuksu šířila celou Evropou.
Vrátí se kejklíři, řemeslníci, šlechta i samotný
hrabě Špork. Akce se koná pod záštitou hejtmana
Královéhradeckého kraje.

Více informací

NACHMELENEJ POCHOĎÁK
Druhý ročník netradičního pochoďáku
v délce 10 km, během kterého vás čeká nejen
výstup na nejvyšší vrchol Podkrkonoší –
Zvičinu (671 m n. m.) – ale také osm zastávek
s ochutnávkami piv z pivovarů místních
i vzdálených. Start je 28. 7. 2018 v parku centra
Bílé Třemešné mezi 10. a 13. hodinou. Chybět
nebude občerstvení jak na trase, tak na návsi,
kde pochod začíná i končí. Kdo zdárně doputuje
do cíle, může se těšit také na kulturní program
v podobě vystoupení několika hudebních skupin.

Více

18.–19. 8. 2018
Zrak příznivců závodů na přírodních
okruzích se třetí srpnový víkend obrátí
do Hořic v Podkrkonoší, kde se pojede
Česká Tourist Trophy společně s evropskou
sérií IRRC – mezinárodní šampionát
silničních motocyklů na přírodních
okruzích.

Více informací
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