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Expozice východních Čech získala
první cenu na veletrhu Holiday World
Ve společné expozici Východní
Čechy se Královéhradecký kraj
prezentoval společně s krajem
Pardubickým letos již podruhé.

SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři,
nadcházející jaro a s ním
spojený příchod hlavní
turistické sezony budu letos
pro Královéhradecký kraj
opět nabité.
Už 10. března odstartuje
největší východočeský
veletrh cestovního ruchu,
Infotour a cykloturistika,
jehož součástí bude
konference s názvem
„Fenomén Východočeské
loutkářství“. Na loutkářství se Královéhradecký
kraj ostatně zaměřuje po
celý rok 2017. Ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové
a Institutem umění Divadelním ústavem
připravil také tematickou
výstavu. Všechny informace a spousty dalších novinek v oblasti cestovního
ruchu se dozvíte uvnitř
nového jarního
Newsletteru.

Expozice, která připomíná malé
loutkové divadlo nebo také
maringotku navazovala mimo jiné
také na úspěch českého a
slovenského loutkářství, které bylo
v prosinci 2016 přidáno na
reprezentativní seznam
nehmotného dědictví UNESCO.

Pokračování na straně 3.

KHK

Cestovní ruch roste i díky Dánům
Přestože nejpočetnější skupinu
zahraničních návštěvníků v
Královéhradeckém kraji tvoří
převážně obyvatelé našich
sousedních států, tedy Němci,
Poláci a Slováci, na pátou
příčku se ještě za čtvrté Holanďany dostali Dánové. I díky nim
příjezdový cestovní ruch ze
zahraničí v kraji neustále roste.
Královéhradecký kraj jde proto
Skandinávcům naproti.
Pokračování na straně 2.

Krásné jaro přeje

KHK

Váš redakční tým

Zajímavá cestopisná
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Královéhradecký a Pardubický kraj:
druhý rok v blízké spolupráci
Již druhým rokem úspěšně
spolupracují oba kraje hned
v několika oblastech.
Veletrhem Infotour a cykloturistika například zakončí
druhou úspěšnou veletržní
sezonu, která letos přinesla
i velký úspěch v podobě první
ceny za nejlepší expozici na
veletrhu Holiday World v Praze.
Dalším důležitým počinem
aktivní spolupráce obou subjektů
jsou u čtenářů velmi oblíbené
Turistické noviny, které vychází
na zimní i letní sezonu. Letní
turistické noviny budou pro letní
sezonu k dispozici v informačních centrech od začátku května.

Oběma krajům se daří dobře spolupracovat také v oblasti filmové
turistiky, plánují vydat také společnou mapu pivovarů, či uspořádat
společné setkání informačních center.
KHK
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Produkt Skalních
měst České republiky
má své logo a první
tiskový materiál
Na veletrhu Regiontour
v Brně byl odborné i široké
veřejnosti představen nový leták
produktu SKALNÍ MĚSTA ČESKÉ
REPUBLIKY, který zároveň
obsahuje také nové logo projektu.
Jedná se o první propagační
materiál, který spojuje unikátní
skalní oblasti Broumovska,
Českého ráje a Českého
Švýcarska. V březnu budou
následně spuštěny nové webové
stránky www.skalnimesta.cz
obsahující nejen informace
o jednotlivých destinacích, ale
zároveň také tipy na výlety,
ubytování a zajímavosti
v jednotlivých oblastech.

Cestovní ruch roste i díky Dánům
Pokračování ze strany 1.

Na konci února Královéhradecký
kraj a Svazek měst obcí Krkonoše
přivítal skupinu vybraných
dánských novinářů významných
novin a magazínů zaměřených na
volný čas a cestování na
několikadenním press tripu.
Návštěvníky z Dánska nejvíce
lákají horské oblasti, skalní města
a zajímají se o různá sportovní
odvětví. Zimní press trip byl proto
tentokrát zaměřený na zimní
sporty a poznávání Krkonoš. V pár
dnech novináři projeli několik
krkonošských sjezdovek ve

Akce Vánoční ZOO (17. 12. 2016 - 1. 1. 2017)
www.skalnimesta.cz BRO

Nové propagační materiály v Českém ráji

SkiResortu Černá hora – Pec, vyzkoušeli mushing, snowtubing či
sáňkařskou dráhu. V nabitém programu nechyběla také ochutnávka
místních gastrospecialit či návštěva nového pivovaru Trautenberk. KHK

Stezka korunami stromů vyroste v Krkonoších
Na okraji Janských Lázní
vstupuje do finále stavba nové
bezbariérové Stezky korunami
stromů - Krkonoše s několika
adrenalinovými sekcemi. Bude
1 300 metrů dlouhá se stoupáním do výšky 23 metrů nad terén.
Zhruba ve dvou třetinách bude
vytyčena vyhlídková věž vysoká
45 metrů. Zavede i do podzemí
s možností prostudovat mikrosvět
půdy - od kořenů po nejmenší
živočichy. Součástí stavby je suchý
tobogán. Chybět nebudou adrenalinové atrakce, na kterých si děti i dospělí vyzkouší svou odvahu i zručnost.
Celá stavba bude bezbariérová a vstup tak bude umožněn i hendikepovaným, seniorům nebo rodičům
s kočárky. Projekt zapadá do dlouhodobé strategie environmentální výchovy. Obsahuje tzv. interaktivní
zastávky, na kterých se budou návštěvníci dozvídat zábavnou formou zajímavosti o lese, národním parku,
ochraně přírody nebo fauně a flóře. Správa KRNAP je garantem přírodně - edukativního konceptu. Výše
investice je 170 milionů korun. Dokončení stezky je plánováno na červen 2017 a slavnostní otevření by mělo
KRK
proběhnout v červenci 2017.

Novými materiály jsou například
„trhací mapa regionu Český ráj“,
která usnadní turistům všeobecnou orientaci v regionu a v níž
najdou její uživatelé přehled těch
nejvýznamnějších turistických cílů
a památek.
Další nově vydanou tiskovinou
je „Kalendář kulturních,
sportovních a společenských
TOP akcí 2017“, který vychází již
tradičně začátkem roku a v němž
najdou čtenáři celoroční přehled
těch nejvýznamnějších
kulturních, sportovních
a společenských akcí,
turistických pochodů či letních
a prázdninových programů měst
a turistických aktivit. Součástí
kalendáře je také přehled
významných výstav muzeí a
galerií v Českém ráji. Dále došlo
k reedici turisty velmi žádaných
letáků „Hrady a zámky“ a
„Skalní města“. Nové materiály
budou k dispozici zdarma na
pultech informačních center a na
dalších místech v regionu.
Zájemci si je mohou také
objednat přes e-shop Českého
ráje: www.shop.cesky-raj.info
CR

NEWSLETTER KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

BŘEZEN 2017

Bílá věž vítězem prestižní architektonické soutěže
Renesanční Bílá věž, dominanta města Hradce Králové,
zanedlouho oslaví druhé výročí od své unikátní rekonstrukce.
V únoru získala prestižní ocenění ve finále 13. ročníku Ceny
Klubu Za starou Prahu a chystá také nový prohlídkový program
„Tradice českého loutkářství“.

Foto: Robert Průcha

Hodnotitelé udělili první cenu
v soutěži za přístavbu pokladny
a schodiště k Bílé věži. Tato
velkorysá rekonstrukce se
dočkala již ocenění v soutěži
Grand Prix Obce architektů. Při
rekonstrukci byly restaurátorským způsobem opraveny
všechny poškozené části věže.
Do vyčištěného historického
prostoru pak byl vložen současný
prvek - kovové schodiště,
podesty, výstavní a interaktivní
prvky s výukovými
programy. Na letošní sezónu
připravili pracovníci Hradecké
kulturní a vzdělávací společnosti

ve věži také nový prohlídkový
program s názvem „TRADICE
ČESKÉHO LOUTKÁŘSTVÍ“.
Nová interaktivní prohlídka
seznámí návštěvníky
s dlouholetou tradicí českého
loutkářství, a to jak ve vztahu
k regionu, tak i k městu Hradec
Králové. Nově nabízí Bílá věž
i komentované prohlídky,
probíhat budou vždy 1x za měsíc
v podvečerních hodinách, dále
by si návštěvníci neměli nechat
ujít tradiční Svítání na Bílé věži
či Zvonění na zvon Augustin
nebo oblíbené noční prohlídky.
www.bilavez.cz, KHK, ČTK

Expozice východních Čech získala první cenu na
veletrhu Holiday World
Pokračování ze strany 1.

Na jednom z nejvyhlášenějších
a největších veletrhů cestovního ruchu
v ČR - Holiday World 2017 v Praze, který
se konal v termínu 16. - 19. února 2017
na Výstavišti Holešovice východočeská
expozice porotu natolik zaujala, že se
rozhodla jí udělit první cenu za nejpůsobivější expozici.
V soutěži tak porazila desítky jiných
expozic. Tato cena přitom nebyla zdaleka
jediná. Králové-hradecký kraj získal také
druhé místo za nejlepší propagační
materiály, kde porota ocenila nový soubor
osmi tematicky zaměřených brožur.
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Krása východních
Krkonoš z ptačí
perspektivy
Východní Krkonoše lákají
turisty v letošním roce novým
moderním způsobem
propagace.
Turisté se budou moci naladit
na atmosféru jednotlivých míst
ještě před jejich návštěvou díky
nově pořízeným virtuálním
prohlídkám. Panoramatické
3D záběry atraktivních míst
budou k vidění na webových
portálech jednotlivých obcí
a kompletně na webu Svazku
obcí Východní Krkonoše.
(www.vychodnikrkonose.cz)
Krásná zimní scenérie letošní
bohaté zimy se natáčela
v průběhu února a na jaře je
plánováno pořízení dalších
záběrů na top místa
východních Krkonoš. Svazek
obcí Východní Krkonoše chce
do budoucna projekt
virtuálních prohlídek nadále
rozvíjet formou přidávání
atraktivních cílů, bodů zájmu
i služeb.

VKRK

KHK

Kaskádové schodiště- Kuks (vinobraní)

2. místo pro Královéhradecký kraj v anketě
Kraj mého srdce

Sledujte novinky
blízkého letiště
EAST BOHEMIAN
AIRPORT
v Pardubicích

Každoročně od podzimu až do
konce ledna probíhá turistická,
laickou veřejností oblíbená anketa
„Kraj mého srdce“, ve které
Královéhradecký kraj vybojoval
krásné druhé místo v sekci zimní
dovolená.
Čtenáři letos mohli hlasovat v deseti
kategoriích jako například letní
dovolená, zimní dovolená, pěší
turistika, cykloturistika, folklor
a tradice nebo zážitky a adrenalin.
KHK

www.airport-pardubice.cz
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Krytý výběh pro žirafy a modernizace tří
pavilonů v ZOO Dvůr Králové
Také v letošním roce budou v ZOO Dvůr Králové pokračovat
rozsáhlé investice směřující k modernizaci areálu. Kromě již
zahájených projektů zde proběhne hned několik rekonstrukcí
stávajících pavilonů a velké změny čekají rovněž Restaurant
Lemur. Veškeré stavební práce jsou plánovány tak, aby došlo
k minimálnímu narušení hlavní sezony.
Zahradu navštívilo za minulý
rok 538 tisíc lidí a zoo tak po
sedmi letech opět překonala
hranici půlmilionové
návštěvnosti. „Vysoký počet
návštěvníků za rok 2016 je pro
nás motivací, abychom i letos
pokračovali v rozvoji areálu
zahrady a také zlepšili
podmínky chovaných zvířat,“

říká ředitel zoo Přemysl Rabas.
„Zásadní je pro nás zejména
dokončení krytého výběhu pro
žirafy,“ pokračuje Přemysl
Rabas. Vzniklé prostory
přinesou možnost vidět tato
zvířata za každého počasí
a podstatně tak zpříjemní
návštěvu zahrady v zimních
měsících.
www.zoodk.cz, KHK

Nový design krajského turistického webu
V novém kabátě jsou od ledna
webové stránky krajského turistického portálu www.hkregion.cz.
Na stránkách je k dispozici ucelený
kompletní přehled krajské turistické
nabídky se vším, co k ní patří. Na
webu zájemci najdou například
kategorie Bez bariér, Stravování
a ubytování, Sport a relaxace,
Kultura a zábava, Recepty a produkty nebo Kongresy a konference.

Akce Vánoční ZOO (17. 12. 2016 - 1. 1. 2017)

KHK
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Regionální
kancelář MICE
vstoupila do
druhého roku
svého působení
Regionální kancelář pro
kongresovou a incentivní
turistiku Hradec Králové Region
Convention Bureau v lednu 2017
zahájila druhý rok své činnosti.
I letos má v marketingovém
plánu různorodé aktivity,
především se však chce zaměřit
na propagaci MICE možností
v Královéhradeckém kraji.
V termínu 8. až 12. března
bude kancelář prezentovat náš
kraj na veletrhu ITB Berlin.
Prezentace na veletrhu
proběhne ve spolupráci
s Destinační společností
Východní Čechy a East
Bohemia Convention Bureau.
Bude zde mimo jiné
prezentován také kongresový
katalog Hradec Králové Region
Convention Catalogue, který
kancelář vydala loni na
podzim a který obsahuje
aktuální kongresovou nabídku
našeho kraje. Na letošních
veletrzích budou také
představeny nově připravené
roll-upy.
www.micehkregion.com

V Hospitálu Kuks vypukla turistická sezona
už během březnových víkendů

Díky teplému počasí a příznivému výhledu na předjaří bylo rozhodnuto, že Hospitál Kuks byl
návštěvníkům zpřístupněn o měsíc dřív, než se původně plánovalo. Turisté tak mohou Kuks
navštívit již od prvního březnového víkendu.
Pro příchozí je během březnových víkendů otevřen Základní prohlídkový okruh Hospitálem a Šporkovská
hrobka. V expozici také organizátoři připravili na letošní sezonu několik novinek.
www.zkuskuks.cz, PKRK

HK
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Pozvánka

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Muzeem východních Čech
v Hradci Králové a Institutem umění - Divadelním ústavem si Vás
dovoluje pozvat na vernisáž výstavy při příležitosti konference
Fenomén Východočeské loutkářství
(více o programu konference viz příloha).

Slavnostní zahájení výstavy

České loutkové divadlo 3x jinak
proběhne ve čtvrtek 9. března 2017 v 17 hod.
v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

Expozice, která vznikla z podnětu mezinárodní spolupráce pražského Institutu
umění - Divadelního ústavu (kurátorky Nina Malíková a Martina Pecková
Černá),od roku 2014 putuje po světě a představuje tradici i rozmanitost
českého loutkovéhodivadla. V Hradci Králové se zcela vzácně zastaví až do
2. dubna 2017. Ve třech magických boxech nahlédnete do období
kočovnéhodivadla i éry populárních rodinných divadel, seznámíte se
s významnými loutkářskými výtvarníky v kontextu slavných inscenací
a loutkářských souborů a zhlédnete prezentaci fenoménu černého
divadla a moderní divadelní architektury.
Výstavu zahájí hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán
a její kurátorka Nina Malíková.

Fotografie: Institut umění – Divadelní ústav
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Deštenské zvonění na pomoc dětem
Symbolických 13 zvonů
postupně vznikne pod rukama
pana mistra zvonaře v Deštném
v Orlických horách. Odlévání
zvonů budou přístupná
veřejnosti a budou probíhat
pravidelně, vždy jako „páteční
večery se zvony“ až do
17. března 2017, v čase od
18 do 20 hodin.
Poslední třináctý a zároveň
putovní zvon bude odlit při jarní
akci Velikonoce v Deštném, která
se bude konat o velikonočním
víkendu 15. – 16. dubna 2017.
Tyto zvony budou darem
a podporou veřejného projektu
Josefa Zimovčáka na pomoc
onkologicky nemocným dětem.

Akce Vánoční ZOO (17. 12. 2016 - 1. 1. 2017)

Letošní 8. ročník veřejné cyklotour NA KOLE DĚTEM napříč celou
Českou republikou startuje již 31. 5. a poslední etapou končí 10. 6.
2017. Josef Zimovčák, známý po celém světě především jízdami na
vysokém kole zvaném „kostitřas”, v čele pelotonu zamíří i do regionu
Orlických hor a Podorlicka.
OH

Broumovsko v roce baroka
Letošním hlavním tématem
Agentury CzechTourism je
baroko. Díky spolupráci
s CzechTourism a
Královéhradeckým krajem se
Broumovsko objevuje nejen ve
vydaných českých brožurách
CzechTourism – Cestujte za
příběhy, Barokní Česko všemi
smysly, ale také například
v zahraničním B2B katalogu
určeném pro všechny
zahraniční trhy.
Vydejte se objevovat krásy kraje pískovcových skal a barokních památek. Broumovsko čeká také press trip
zahraničních novinářů (květen 2017) a prezentační a propagační akce zaměřené na baroko.
BRO

Náchod zve na květnové festivaly

Jubilejní 20. ročník
celostátního festivalu
studentské tvořivosti
Náchodská Prima sezóna se
uskuteční v Náchodě ve
dnech 8. až 12. května 2017.
Další akcí, která proběhne
22. - 31. května 2017, je
47. ročník festivalu
neprofesionálních komorních
sdružení Camerata Nova
Náchod.
KP

Vycházkový okruh
Hořicemi bude nově
proznačen v terénu
Vycházkový okruh Hořicemi
bude pro snadnější orientaci
návštěvníků nově proznačen
značkou naučné stezky přímo
v terénu.

www.nakoledetem.cz, www.dsohp.cz

Již tradičně hostí Náchod
v květnu významné
festivaly – Náchodskou
Prima sezónu a Cameratu
Nova Náchod.
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Do programu letošního ročníku bylo vybráno celkem sedm měst, kde se
jednotlivé koncerty uskuteční. Kromě města Náchod, kde proběhne
zahajovací i závěrečný program, jsou plánovány koncerty v Hronově,
Červeném Kostelci, České Skalici, Novém Městě nad Metují a nedalekém
městě Kudowa-Zdrój v sousedním Polsku.

Do této chvíle byly
nejatraktivnější místa Hořic
propojeny jen naučnými
panely a okruh vedl po
značených turistických
cestách. Po dohodě s Klubem
českých turistů bude nově
proznačen jako naučná stezka
a návštěvníkům se tak usnadní
orientace zejména ve městě.
K okruhu je vydaná také nová
brožura s barevnými
fotografiemi města, která
slouží jako kapesní průvodce.
Celý okruh má na necelých
šesti km celkem 14 zastavení
na TOP místech města.

www.infocentrum.horice.org

Sběratelé si v
Českém ráji přijdou
na své
V Českém ráji jsou stále více
oblíbené turistické vizitky. Ty
je možné zakoupit prakticky
na všech turisticky
atraktivních místech. Jejich
sběr se v posledních letech
stal velkým fenoménem.
Například v Jičíně se jejich
počet zaokrouhlil na celých
deset kusů. Jde například
o Rumcajsovu ševcovnu,
Lipovou alej nebo Biograf
Český ráj. Nejčerstvějším
přírůstkem, který byl vydán
teprve v únoru, je vizitka
jičínského zámku neboli
Valdštejnského paláce.
A jelikož k vizitkám
neodmyslitelně patří i razítka,
tak právě toto zámecké je
možné si "narazit". A to
v Městském informačním
centru Jičín. Bezesporu
největším lákadlem je
limitovaná edice Turistických
deníků s motivem Valdické
brány. Podmanivá fotka této
dominanty je zvěčněna jedním
z místních fotografů.
V blízkém okolí navíc na
zájemce čeká celá řada dalších
sběratelských příležitostí.
CR
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Slevová karta Broumovskem výhodně od dubna
Již třetím rokem bude od dubna
v regionu Broumovska spuštěna
slevová karta s názvem
Broumovskem výhodně 2017.
Stejně tak, jako v minulých
letech bude obsahovat slevy na
vstup do památek a dalších
atraktivit v regionu i za jeho
hranicemi – u našich polských
sousedů. Slevová karta bude
k dostání na informačních
centrech v regionu a u zapojených ubytovatelů. Součástí karty bude i soutěž o věcné ceny.

Akce Vánoční ZOO (17. 12. 2016 - 1. 1. 2017)

Svazek Krkonoše
získal certifikát za
kvalitu služeb
Certifikát I. stupně Českého
systému kvality služeb
(ČSKS) platný do roku 2020
získal Svazek měst a obcí
Krkonoše.

BRO

Nová putovní výstava v Kladském pomezí
Na podzim roku 2016
destinační společnost Branka,
o.p.s. uspěla s česko-polským
projektem s názvem „Blíže k
přírodě, blíže ke kultuře“, který
by měl připomínat 20leté výročí
existence organizace a 10 let
úspěšné česko-polské
spolupráce s Powiatem
Kłodzkim.
Výstava s celkem 40 velkoformátovými fotografiemi turistických
zajímavostí z Kladského pomezí
a polského příhraničí, která se
během letošního roku vystřídá na
devíti místech. Na české straně se
bude konat v Náchodě, Adršpachu,
Ratibořicích a také v Praze.
V Polsku pak budou fotografie
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vystaveny ve městech Opole, Wrocław, Poznań, Lodź a Chorzów.
První výstava se uskuteční v rámci slavnostní vernisáže
19. dubna v Náchodě. V rámci vernisáže se uskuteční také tisková
konference Léto v Kladském pomezí.
KP

Systém je vhodný pro
organizace, kterým záleží na
vlastním dalším rozvoji a které
mají zájem posilovat své
postavení na trhu s cílem
poskytovat služby nejvyšší
kvality a naplňovat očekávání
zákazníků.
Klára Hančová, ředitelka
Regionálního turistického
informačního centra
Krkonoše, které získalo
certifikát kvality I. stupně
v ČR jako jedna z prvních
organizací, a která je současně
trenérkou ČSKS ve Svazku
Krkonoše, doplnila:
„Certifikace a její zásady jsou
dobrým nástrojem pro
sebereflexi a zvyšování kvality
služeb. Proto jsme se rozhodli
Svazek také certifikovat.
Současně je předpoklad, že
MMR ČR bude certifikaci po
organizacích destinačního
managementu v případě
možných dotací v budoucnu
požadovat.“

Pochod Přes tři hrady letos součástí projektu
100 let republiky, 130 let v pohybu
Příští rok 2018, bude znamenat
pro Českou republiku mnoho
příležitostí k oslavným
a vzpomínkovým akcím.
Události v letech 1918, 1938,
1948 či 1968 patří
neodmyslitelně k významným
milníkům naší historie. Od
vzniku republiky tomu bude
v říjnu 2018 přesně 100 let!
Klub českých turistů si zároveň
při této příležitosti připomíná
130 let od svého vzniku a jako
největší a nejstarší turistická
organizace u nás, přichází jako
první s projektem na oslavu
tohoto republikového jubilea.

Projekt „100 let republiky, 130 let
v pohybu“ nabídne již od
letošního března až do 28. 10.
2018 speciální
turistický seriál,
kterého se může
zúčastnit každý.
100 výletů, 100
kulturních
zážitků – to je
ideální příležitost, jak
stylově oslavit
kulaté výročí od vzniku republiky,
rozhýbat tělo, pobýt na čerstvém
vzduchu a sejít se s přáteli.
A nejen to. Turisté si na každé akci

mohou zakoupit sběratelskou
brožuru, do které obdrží
z každého pochodu speciální
razítko a samolepku
z daného místa. Na
žádné akci nebude
chybět ani tombola
„Stoleté losování“.
Tradiční letošní již
45. ročník POCHODU PŘES TŘI
HRADY a 33. ročník
PŘES TŘI HRADY
NA KOLE, který se koná 6. 5.
2017, bude taktéž součástí
tohoto projektu.

www.kct-sopotnice.com OH

KRK
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FIBA MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU ŽEN
HRADEC KRÁLOVÉ – ZIMNÍ STADION
16. – 20. června 2017
Termíny zápasů českého týmu:
16. 6., 17. 6., 19. 6. a 20. 6.
v 18:00 hod.
Bohatý doprovodný program :
FUN ZÓNA – Jiráskovy sady

www.fiba.com/cs/eurobasketwomen/2017

Gastro Hradec
- Vitana Cup 2017
XXII. ročník národní soutěže kuchařského a cukrářského umění s mezinárodní účastí
XII. ročník mistrovství republiky kuchařů a cukrářů
30. 3. 2017 v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové
soutěž otevřená pro návštěvníky od 9.30 – do 18.00 hod.,
Velký sál se soutěžními exponáty otevřen od 10.30 hod. do 18.00 hod.
Pořádá AKC ČR pobočka východní Čechy
za podpory statutárního města Hradce Králové, Královéhradeckého a Pardubického kraje
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

Březen

VELIKONOCE VE SKANZENU

JAZZINEC

Skanzen Krňovice
www.krnovice.cz

20. 3. – 20. 4. 2017

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Areál informačního centra v Teplicích nad Metují
www.teplickeskaly.com

16. 4. 2017

HLEDÁNÍ KUŘÁTEK A VELIKONOČNÍ
WORKSHOPY
Broumovský klášter
www.klasterbroumov.cz

11. HRADECKÝ MAJÁLES

SNOWJAM - FIS SNB WORLD CUP

Hradec Králové
www.hradec.majales.cz
22. 4. 2017

23. - 25. 3. 2017

ZKUS MARATON KUKS

SOLDIERS

Hospitál Kuks
www.hospital-kuks.cz

Deštné v Orlických horách
Freeski event stylizovaný do vojenské tématiky
www.destne.info
25. 3. 2017

PUTOVÁNÍ ZA RUMCAJSEM
Jičín, Valdštejnovo nám.
53. ročník Pochodu Českým rájem
www.kctjicin.cz

Duben
1. - 16. 4. 2017

SMIŘICKÉ SVÁTKY HUDBY
www.mestosmirice.cz

Cyklistický seriál horských kol
NOVA CUP 2017 nabídne
v letošním roce sedm závodů.
Šest z nich jsou maratony a
jeden exhibiční závod Gočárovy
schody. Z toho se celkem čtyři
závody uskuteční
v Královéhradeckém kraji.
Akce je vhodná i pro
hendikepované a rodiny s dětmi.

21. 4. 2017

21. – 26. 3. 2017
Špindlerův Mlýn, Skiareál Svatý Petr
www.snowjam.cz

V Královéhradeckém
kraji se uskuteční čtyři
závody seriálu NOVA
CUP 2017

15. - 16. 4. 2017

3. – 25. 3. 2017
Trutnov
Oblíbený festival jazzové hudby.
www.jazzinec.cz

Květen
14. 5. 2017

VČELÍ ROJENÍ
Rychnov nad Kněžnou Letovisko Studánka
www.hotelstudanka.cz
20. 5. 2017

300 ZATÁČEK GUSTAVA HAVLA
Hořice
Motocyklový závod
www.horice.org
20. - 21. 5. 2017

1. 4. 2017

GERMÁNI VERSUS ŘÍMANÉ 2017

BAFUŇÁŘSKÉ ZÁVODY

Archeopark Všestary
www.archeoparkvsestary.cz

Říčky v Orlických horách
www.skiricky.cz

28. 5. 2017

1. 4. 2017

OKOLO MĚST NAPŘÍČ HANDICAPY

SLAVNOSTNÍ OTEVÍRÁNÍ HRADU PECKA

Hradec Králové
Cyklojízdy městy na podporu handicapovaných
spoluobčanů
www.cestazasnem.cz

Hrad Pecka
www.hradpecka.cz
2. - 4. 4. 2017

INTERNET VE STÁTNÍ SPRÁVĚ A
SAMOSPRÁVĚ ISSS/V4DIS 2017
Hradec Králové - Aldis
www.isss.cz

27. - 28. 5. 2017

KOLETOVA RTYNĚ 2017
Rtyně v Podkrkonoší
53. ročník hudebního festivalu dechových hudeb
www.koletovka.cz

8. - 17. 4. 2017

31. 5. – 4. 6. 2017

VELIKONOCE NA HRÁDKU

CIRK UFF

Hrádek u Nechanic
www.hradekunechanic.cz

Trutnov - Společenské centrum UFFO
Originální představení a směsice současného cirkusu a
pouličního umění
www.uffo.cz

8. 4. 2017

VELIKONOČNÍ TRH V KLÁŠTEŘE
Broumovský klášter
www.klasterbroumov.cz
13. - 17. 4. 2017

VELIKONOCE NA STATKU
Šrámkův statek Hradec Králové
www.sramkuvstatek.cz
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Červen
6. – 10. 6. 2017

ZA BABIČKOU BOŽENY
NĚMCOVÉ DO
RATIBOŘIC
Česká Skalice, Ratibořice
www.zamek-ratiborice.cz

NOVA CUP odstartuje seriál
závodů 30. dubna
v Královéhradeckém kraji přímo
v Hradci Králové, kde budou
připraveny celkem tři trasy.
Velkým lákadlem bude start
z historického centra města, odkud
se pojede do královéhradeckých
a pardubických lesů. Druhá
zastávka seriálu se uskuteční ve
Stolových horách, v Machově na
Náchodsku. Tři různé trasy závodu
povedou malebnými lesními
cestami kolem pískovcových skal
a smrkových lesů chráněnou
krajinnou oblastí Broumovsko.
Třetí zastávkou v
Královéhradeckém kraji bude na
přelomu léta závod MetaXtren
Krkonoše a závěr seriálu se
uskuteční opět přímo v Královéhradecké metropoli.
NOVA CUP 2017:
HRADEC KRÁLOVÉ - 30. 4. 2017
STOLOVÉ HORY - 14. 5. 2017
SÁZAVA - 17. 6. 2017
TÁBOR - 8. 7. 2017
METAXTREN KRKONOŠE
- 26. 8. 2017
MIKULOV - 16. 9. 2017
HRADEC KRÁLOVÉ - 28. 9. 2017

www.novacup.cz, KHK

Na přípravě článků se podílely tyto destinační společnosti
Broumovsko: www.broumovsko.cz/ DS Broumovsko(BRO)
Český ráj: www.cesky-raj.info / Sdružení Český ráj (CR)
Hradecko: www.hradecko.eu /Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o. (HK)
Kladské pomezí: www.kladskepomezi.cz / Branka o.p.s. (KP)
Krkonoše: www.krkonose.eu / Krkonoše – svazek měst a obcí (KRK)
Orlické hory a Podorlicko: www.mojeorlickehory.cz /DS Orlické hory a Podorlicko (OH)
Podkrkonoší: www.podkrkonosi.eu / Spolek Podzvičinsko (PKRK)
Východní Krkonoše: www.vychodnikrkonose.cz /Svazek obcí Východní Krkonoše (VK)
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