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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři,
je nám potěšením,
že jste se začetli do
dalšího vydání
Newsletteru pro
odborníky
v cestovním ruchu.
Je před námi hlavní
letní sezóna a s ní
i spousta novinek.
Kuks se například
chlubí prestižní
architektonickou
cenou, v Hořicích
vyrostl nový pivovar
a svého značení se
dočkala
Svatojakubská cesta jedna z nejslavnějších poutních cest na
světě, která vede do
španělského Santiago
de Compostela. Další
lety a spousty
novinek má letos
také blízké letiště
v Pardubicích.
Krásné léto plné
slunce
Vám přeje Váš
Redakční tým

Královéhradecký kraj
na EXPO 2017

V Hořicích mají nový
pivovar
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Více cestujících a nové Kuks získal
nejprestižnější
lety na letišti
evropskou cenu
v Pardubicích
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Královéhradeckým krajem vede
Svatojakubská cesta
Královéhradecký kraj se zapojil
do projektu Poutníci
Poutníkům – Východočeská
trasa a navazuje na evropskou
síť svatojakubských cest.
V České republice jsou
v současné době proznačeny
tři cesty a právě tzv.
Východočeská trasa tuto síť
rozšiřuje.
Pokračování na straně 2.
KHK

Cyklobusy 2017
Cyklisté mohou využít hustou síť
cyklotras a cyklostezek nejen
v horských oblastech, ale na celém
území Královéhradeckého kraje. Pro
pohodlí cyklistů i rychlejší dosažení
cílů jezdí stejně jako v minulých
letech cyklobusy. V provozu budou až
do konce září.
Trasy cyklobusů v Královéhradeckém kraji
a aktuální informace jsou k nalezení na
webových portálech jednotlivých
destinačních společností:
www.podkrkonosi.eu, www.krkonose.eu,
www.cesky-raj.info, www.mojeorlickehory.cz,
www.kladskepomezi.cz, www.broumovsko.cz,
www.hradecko.eu. Další informace jsou
k dispozici také na krajském turistickém
portále www.hkregion.cz nebo na www.idos.cz.

TIP na sezónu: Cyklobus Pašerák - Cyklobus Pašerák
(www.malaupa.cz) bude jezdit ve čtvrtek, pátek a sobotu
v červenci a srpnu na trase Malá Úpa - Harrachov. Propojí
tak Krkonoše od východu na západ přes jejich polskou stranu
a umožní poznat i města, místa a památky za hranicí.
KHK

Zajímavá cestopisná

promítání

NEWSLETTER KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ČERVEN 2017

strana 2

Královéhradeckým krajem vede Svatojakubská cesta Královéhradecký
kraj na EXPO 2017

Pokračování ze strany 1.

Svatojakubská cesta
v Královéhradeckém kraji
plynule navazuje na již existující
poutní cesty vedoucí z Polska
(z poutních míst Křešov
a Vambeřice) do Broumova.
Dál pokračuje na Polici nad
Metují, Hronov, Červený
Kostelec, Ratibořice, Kuks,
Jaroměř, Hradec Králové a dále
na Pardubice a přes Kutnou Horu
do Vlašimi, kde navazuje na
Jihočeskou trasu pokračující dále
do Rakouska a Německa. Celková
délka této Východočeské trasy je
265 km.
Celou aktivitu zajišťuje Spolek
Ultreia (www.ultreia.cz), který od
května začal značit první část
trasy vedoucí od státních hranic
přibližně do oblasti Kuksu.

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

Co je to cesta Svatého Jakuba?
Cesta Svatého Jakuba – Camino de Santiago, je název poutních cest,
které se z celé Evropy sbíhají směrem ke španělským hranicím a vedou
ke hrobu sv. Jakuba, do katedrály ve španělské Galícii. Cesta byla
vyhlášena Evropskou kulturní cestou a od roku 1993 je zapsána na
seznam světového dědictví UNESCO.
www.ultreia.cz KHK

Mezinárodní výstava Expo se
letos koná v Astaně v
Kazachstánu. Návštěvníci zde
najdou i prezentační prostor
Královéhradeckého kraje s
turistickou nabídkou.
Krajský úřad Královéhradeckého
kraje navštívil začátkem května
velvyslanec Kazachstánu
Serzhan Abdykarimov. Tématem
setkání byl právě cestovní ruch
a s ním související Expo 2017.
Kazašská vláda kvůli výstavě
umožní bezvízový režim pro
české turisty. Expo 2017 má
téma „Future energy“ a koná se
v termínu 10. června – 10. září
2017. Královéhradecký kraj
odprezentuje svou nabídku na
konci června.
KHK

Novinky nejen na Českoskalicku
Nový turisticky laděný web by měl
vzniknout také pro velice oblíbenou oblast
Jestřebích hor, které letos budou „oslavovat“
50 let svého symbolu – rozhledny Žaltman.
U vodní nádrže Rozkoš budují nové
biotopové koupání. Poprvé si ho však
návštěvníci budou moci užít až v roce 2018.
Na Českoskalicku vznikají také nové
cyklostezky. Zatím se jedná pouze o krátké
úseky, nicméně po zimní pauze jejich
budování pokračuje.
Všechny informace turisté najdou i na
nových webových stránkách informačního
V Ratibořicích vzniklo nové herecké muzeum, za kterým stojí centra České Skalice, jejichž spuštění je
režisér Tomáš Magnusek. Objekt muzea nese název Herecký předpokládáno na začátku letní sezony.

dům Viktorka a je novou turistickou zajímavostí.
KP

V Hořicích mají nový pivovar
Po více jak 40 letech mají
Hořice své vlastní pivo.
Vyrábí se přímo v prostorách
historicky původního
hořického pivovaru v nově
instalované technologii.
Celková kapacita pivovaru je
plánována na 2000 hl za rok.
Hořické pivo značky
JungBerg je již dostupné
nejen v Hořicích, ale můžete
ho ochutnat v mnoha dalších
hospůdkách a restauracích
Královehradeckého kraje.
V současné době je také možné
zajet do hořického pivovaru
JungBerg na exkurzi a nechat se
potěšit nejen dobrým

nefiltrovaným a nepasterovaným pivem, ale též na sebe nechat působit
atmosféru historické budovy pivovaru vystavěné z místního pískovce.
LETOS PŘIPRAVUJE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SPOLEČNĚ
S KRAJEM PARDUBICKÝM SPOLEČNÉ VYDÁNÍ MAPY POVOVARŮ,
VE KTERÉ SE OBJEVÍ I TENTO NOVÝ PŘÍRŮSTEK.
www.JungBerg.eu

Pro milovníky
dobrého jídla
Nový propagační materiál
„Magdalenina kuchařka“
vydala Destinační
společnost Orlické hory a
Podorlicko (DSOP).
Čtenáři se mohou vydat po
stopách Magdaleny
Dobromily Rettigové, autorky
nejslavnější Domácí kuchařky,
kterou právě zde v roce 1825
dopsala. Seznámí se s
regionální gastronomií,
nechybí ani tipy, kam za
dobrým jídlem.

www.mojeorlickehory.cz/
magdalenina-kucharka OH
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Stezka korunami stromů v Krkonoších už v červenci
Jak jsme již dříve informovali, na
okraji Janských Lázní vstupuje
do finále stavba nové
bezbariérové stezky korunami
stromů s několika adrenalinovými sekcemi. Bude 1300 metrů
dlouhá se stoupáním do výšky
23 metrů nad terén.
Zhruba ve dvou třetinách bude
vytyčena vyhlídková věž vysoká
45 metrů a stezka zavede i do
podzemí s možností prostudovat
mikrosvět půdy - od kořenů po
nejmenší živočichy. Součástí stavby
je suchý tobogán. Chybět nebudou

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

adrenalinové atrakce pro malé i velké. Celá stavba je bezbariérová
s možností vstupu pro kočárky nebo na invalidním vozíku.
Slavnostní otevření proběhne začátkem července 2017.

www.krnap.cz

Královéhradecký kraj zvítězil
v kategorii regionálních
turistických portálů a získal
první cenu v celostátní soutěži
Zlatý erb. Web spravuje úsek
cestovního ruchu krajského
úřadu Královéhradeckého kraje.

imobilním osobám. Návštěvník kraje si díky interaktivní mapě
přehledně zobrazí body zájmu nebo si může zobrazit trasu výletu.
Na stránkách nechybí videoprezentace nebo odkazy na sociální sítě.
Poskytovatelům turistických služeb a pořadatelům akcí tento web nabízí
možnost zdarma se prezentovat.

www.hkregion.cz

Novinky na Kuksu a Baroko naoko
Na co nového se tady letos
můžou návštěvníci těšit? Na
komentované prohlídky s
průvodci, ať už po bylinkové
zahradě, nebo po bývalých
lázních. Chystá se i nová
„úniková“ hra na téma z místní
historie a mnoho dalšího.
Už 17. června se Kuks přenese do
dob své největší slávy při barokní
slavnosti BAROKO NAOKO. Do
údolí se vrátí barokní rej, jaký zde
zažil naposledy hrabě Špork. A ani
ten tu nebude chybět. Návštěvníky
čekají živé obrazy ze Šporkovy doby,
divadlo a loutky, hudba a tanec,
vojenské ležení, dobové atrakce pro
děti a večerní ohňová show. Výtěžek
z barokní slavnosti přispěje na
obnovu Braunova Betléma.

OD SOUSEDŮ...

Více cestujících
a novélety na letišti
v Pardubicích
Mezinárodnímu letišti
v Pardubicích znovu přibývají
cestující. Za první tři měsíce
letošního roku odbavilo 3668
lidí, proti loňskému období se
tak počet pasažérů navýšil
o 1100.

Královéhradecký kraj je regionem
s nejlepším turistickým webem

Web www.hkregion.cz, který
prošel začátkem letošního roku
zásadní designovou proměnou,
zaujme uživatele jak grafickým
zpracováním, tak svým
přehledným uspořádáním.
Jednotlivé sekce jsou určeny
například cykloturistům,
milovníkům památek či

strana 3

V letech 2013 a 2014 ale letiště
vykazovalo výsledky více než
desetinásobné. Letiště se začalo
potýkat s úbytkem pasažérů
v roce 2014, o rok později
skončily v Pardubicích
pravidelné lety do Petrohradu
a Moskvy. Velký ruský dopravce
je zrušil a později i zkrachoval.
Ruská klientela přitom tvořila
největší část odbavených
cestujících.
Letiště postupně zajišťuje nové
dopravce. Linky do Petrohradu
létají od letošního března
a obnovené jsou i lety do
Moskvy. Od září se také
z Pardubic bude létat do
Londýna. Irská letecká
společnost Ryanair bude
zajišťovat tři lety týdně na letiště
Stansted a zpět. Dle ředitelky
East Bohemian Airport Hany
Šmejkalové by tato nová linka
mohla výrazně zvýšit počet
přepravených cestujících,
odhaduje to až na dvojnásobek
loňského čísla. Letišti by měl
významně pomoci také nový
terminál. S jeho dostavbou se
počítá letos na podzim.
„V novém terminálu odbavíme
480 lidí za hodinu, teď jich
zvládneme 180,“ uvedla
Šmejkalová. Kapacita haly se
bude blížit až 300 tisíc
cestujících ročně.

Od 23. do 27. srpna přinese návrat do časů barokního divadla festival
Theatrum Kuks. Vinobraní připomene 9. září zlatou éru kukských
lázní. Sezónu tradičně završí Svatohubertské slavnosti 7. října a
vánoční trhy plánované na poslední dva listopadové víkendy.

www.zkuskuks.cz

www.airport-pardubice.cz
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Kuks získal nejprestižnější evropskou
památkářskou cenu
Obnova barokního areálu
v Kuksu na Trutnovsku získala
15. května 2017 ve finském
Turku hlavní ocenění Grand
Prix Ceny Evropského kulturního
dědictví Europa Nostra.
Informoval o tom Jan Cieslar
z Národního památkového
ústavu.
Nejvyšší ocenění dostalo sedm
nejlepších evropských
památkářských projektů z širší
skupiny 29 letošních laureátů.
Zástupci Evropské komise a
sdružení Europa Nostra je vybrali
z více než dvou stovek zaslaných
projektů. Zrekonstruovaný hospital
v Kuksu je nejnavštěvovanější státní
památkou v Královéhradeckém
kraji, loni ho navštívilo 113.362 lidí.
Rozsáhlá oprava stála téměř
440 milionů korun, obnovené byly

vnitřní i vnější prostory, do podoby z počátku 18. století bylo
navrácené nádvoří a obnovou prošla i bylinková zahrada za
hospitalem. Ocenění Europa Nostra vzniklo před 15 lety a udílí se za
mimořádný přínos v kategoriích památková péče, za výzkum,
mimořádný přínos při péči o kulturní dědictví a v oblasti vzdělávání
a osvěty. Ocenění se označuje za obdobu filmových Oscarů v oblasti
památkové péče.
Zdroj: ČTK České noviny

Jičín se stal Historickým městem roku 2016
a získal na opravy památek 1 milion korun
Historickým městem roku 2016
se stal Jičín známý jako město
pohádky a město Albrechta
z Valdštejna.
Letošního držitele ceny za
příkladnou péči o památky
a užívání dotací na jejich opravu
v květnu tradičně vyhlásili na
Pražském hradě. Poslední dva
roky byl Jičín v nejužším výběru
tří nominovaných měst. Město
jako odměnu dostává milion
korun na další péči o památky.

www.jicin.org
KHK, město Jičín

ZOO Dvůr Králové se podílela na vzniku zahraničního
dokumentu o nejohroženějších zvířatech planety
Začátkem května proběhla v Torontu mezinárodní premiéra
nového dokumentárního filmu režisérky Kate Brooks The Last
Animals (Poslední zvířata).
Snímek, který vznikl ve spolupráci s dvorskou zoo, zachycuje
vybíjení velkých afrických savců, jako jsou nosorožci a sloni,
a snahy o jejich záchranu. Součástí filmu je tak i příběh posledních severních bílých nosorožců, kteří patří ZOO Dvůr Králové.
Tip na léto: Návštěvníci by si neměli nechat ujít každoroční Africký
festival AFRICA LIVE 2017. Proběhne ve dnech 22. až 30. července
a opět bude plný hudebních a tanečních vystoupení, poutavého
vyprávění, afrických specialit, afrického umění a nostalgického
promítání v letním kině.
www.zoodvurkralove.cz
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Filmová kancelář
východních Čech
na Finále Plzeň

East Bohemia Film Office je
neziskovou regionální
filmovou kanceláří, kterou
založila Destinační
společnost Východní Čechy
a do jejíž činnosti se zapojil
také Královéhradecký kraj.
Úkolem této kanceláře je
působit jako kontaktní místo
pro nejrůznější audiovizuální
společnosti, které se
zabývají produkcí filmů,
televizních pořadů,
reklamních a hudebních
spotů a dalších
audiovizuálních děl a ve
východních Čechách hledají
informace, asistenci
a kontakty.
Zástupci kanceláře se v termínu
23. - 25. dubna 2017 zúčastnili
Industry days při filmovém
festivalu Finále Plzeň. Jedná se
o platformu pro filmové
profesionály, která je již
každoroční součástí přehlídky
českých a slovenských
celovečerních hraných
a animovaných filmů,
dokumentů a televizních
projektů.
Společně s dalšími regionálními
filmovými kancelářemi České
republiky představili filmařům,
co jim mohou nabídnout.
Prezentována byla nejenom
nabídka služeb, ale také
konkrétní lokace či výhody
natáčení ve východních
Čechách. Následoval workshop,
který byl určen pouze pro
zástupce regionálních
filmových kanceláří, jehož
smyslem bylo najít inspiraci
u kolegů, diskutovat problémy
a nacházet možná řešení.
Akce byla organizovaná Czech
Film Commission ve spolupráci
s festivalem Finále Plzeň.

www.eastbohemiafilmoffice.cz
KHK
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Nové stezky v Královéhradeckém kraji
Nová stezka kolem
Dobrošova vznikne již
toto léto

Nové krkonošské stezky Podorlická pivní
cyklostezka

Krkonoše v letošní sezóně lákají na nové stezky.
Naučná stezka svaté Barbory začínající na
náměstí v Černém Dole je dlouhá cca 5 km
a zavede návštěvníky do Zrcadlového údolí, ke
Okolí pevnosti Dobrošov bude během její
rozsáhlé rekonstrukce (v letech 2017-2019), kapličce sv. Barbory, pod Černou horu a zpět na
zatraktivněno novými sochami, instalovanými náměstí. Má šest zastavení a každé z nich je
nějak zpestřeno - například o dřevěný xylofon,
na trase z České Čermné přes Dobrošov,
bludiště poklad, a jiné.
osadu Polsko až do Bělovse u Náchoda.
Pro návštěvníky Krkonoš přichystali nové
Každá socha má ztvárňovat konkrétní
pověst nebo dějinnou událost vztahující se turistické stezky a questy (hledačky) dokonce
k místu umístění. Oficiální otevření stezky i žáci z krkonošských škol v rámci projektu
Školy pro šetrnou turistiku v KRNAP. Žáci
za se uskuteční v sobotu 19. srpna 2017.
nejdříve prošli výukovými programy, kde se
dozvěděli, jakým přínosem i zátěží je
KP
turismus pro Krkonoše a následně vytvořili
nové stezky a questy v místě svého bydliště.
Díky nim tak návštěvníci můžou objevit
rokytnické přírodní divadlo, projít se s
Zbrusu nová zábavná Stezka DOMÁCÍCH
Gendorfem do Pekla a zpátky, využít
ZVÍŘÁTEK vyrostla v areálu Lázní pod
jedinečné trutnovské USE-IT mapy a nechybí
Zvičinou v letošním roce.
Děti se z připravených pracovních listů
ani hledačka sportovní.
dozvědí o spoustě zajímavostí ze života
Pro ty nejodvážnější výletníky, kteří touží po
jejich malých i větších zvířecích kamarádů nádherných rozhledech, je připraveno
a mohou se naučit i nové říkanky. Jsou zde putování po Krkonošských tisícovkách.
připraveni i na nevlídné počasí! Uvnitř
V Malé Úpě a jejím blízkém okolí se nachází
Hotelu pod Zvičinou mají zábavné dětské
deset vrcholů vyšších než 1 000 metrů.
hřiště pod střechou.
Značky z vrcholů zaznamenávají návštěvníci
do mapky, která je k dispozici v krkonošských
informačních centrech. Pokud jsou značky
kompletní,
náleží jim odměna.
www.hotelpodzvicinou.cz

Nová stezka v Lázních
pod Zvičinou

www.cernydul.cz www.krkonose.eu www.malaupa.cz
KRK

V podhůří Orlických hor se mohou cyklisté
vydat po nejdelší pivní stezce v republice
a seznámit se tak s historií tří pivovarů
a ochutnat jejich piva.
Jedná se o rodinný pivovar se
sladovnou v Dobrušce, Městský
podorlický pivovar v Rychnově nad
Kněžnou a Řemeslný pivovar Clock
v Potštejně, který chystá 24. června
znovuotevření.
Stezka o celkové délce 90 kilometrů
zahrnuje dvě trasy a má své vlastní
značení, protože vede z části i po zatím
neobjevených cestách. Láká nejen na
odměnu v podobě piv zdarma, kdy si
na jedné ze zastávek lze vyzvednout
mapu a sbírat razítka, ale zve také k
návštěvě zámků v Rychnově nad
Kněžnou, Doudlebách či Potštejně,
hradu Potštejn, vambereckého Muzea
krajky nebo svatojánského Kopečku
v Lukavici, odkud je působivý výhled
na Orlické hory. Další zábavná
cykloputování v Orlických horách
a Podorlicku přináší i mobilní aplikace
Geofun.
www.podorlickapivnicyklostezka.cz
www.kralovstviorlicke.cz
OH

Lanovkami i na koloběžce za nejkrásnějšími výhledy Krkonoš
Na hřebeny Krkonoš mohou turisté během léta vyjet hned třemi
lanovkami SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC. Na Černou horu vyveze
návštěvníky kabinková lanovka ČERNOHORSKÝ EXPRESS z Janských
Lázní.
K nejvyšší krkonošské rozhledně je možné se dostat sedačkovou lanovkou
HNĚDÝ VRCH z Pece pod Sněžkou. A kdo míří na Sněžku, může vyzkoušet tradiční trasu horských nosičů z Velké Úpy s pomocí třetí sedačkové
lanovky, a to PORTÁŠKY. Odtud je to na nejvyšší českou horu zhruba
1,5 hodiny pěšky. Ten, kdo míří do východních Krkonoš na vícedenní
pobyt, pro toho je určen zvýhodněný letní „skipas“ TourPAS, který platí bez
omezení počtu jízd na všech 3 lanovkách. Návštěvníci ho mohou získat
zdarma, nebo s 50% slevou, při rezervaci pobytu přes web SkiResortu.
Novinkami tohoto léta jsou až 8 kilometrů dlouhé sjezdy na terénních
koloběžkách z Černé hory a také výlety na nových horských elektrokolech. Nová půjčovna koloběžek a e-kol byla zřízena v budově dolní
stanice kabinkové lanovky v Janských Lázních. Od července bude u horní
stanice lanovky na Černé hoře v provozu také nová horolezecká stěna.

www.skiresort.cz
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Návrat nebes na Hrádek u Nechanic
Na Hrádku u Nechanic byl
v dubnu zpřístupněn druhý
hlavní prohlídkový okruh
s názvem Osobní život šlechty.
Na tento okruh, respektive do
ložnice hraběnky Harrachové,
se po více než 80 letech vrátila
nebesa nad postel. Restaurování trvalo více než tři roky.
„Na zámku nabízíme trvale okruh
pod názvem Lesk a sláva Harrachů,
což je prohlídka reprezentačních
prostor v přízemí zámku,
prohlídku věže a od května do
konce září potom také prohlídku
prvního patra – Osobní život
šlechty. Právě tento okruh zdobí
nově instalovaná nebesa.

Domnívám se, že návštěvníky zaujmou nejen svojí impozantností, ale
i výzdobou, je to skutečně mistrovská práce a já jsem moc rád, že se
nebesa vrátila na své původní místo“, komentuje událost kastelán
Hrádku u Nechanic Mgr. Martin Rejman. www.hradekunechanic.cz HK

Měděný důl Bohumír zve do svých útrob
Třetí turistickou sezónu zahájili v Dole
Bohumír na Náchodsku netradičním
projektem. Jedná se o novinku, kterou se
stal hornický fotokoutek. Turisté se
mohou obléci do dobového fáracího
oděvu, vzít si na sebe kompletní výstroj
horníka a vžít se tak do pravé role havíře.
Další novinkou pak je na prohlídce
Harcký kanár, který historicky sloužil k
indikaci plynů.
Důl byl těžen od r. 1853 do r. 1965 a přesně
po 50 letech byl otevřen veřejnosti. Trasa
v podzemí je dlouhá více jak 400 m a na
konci návštěvníky čeká přímo hornická
zkouška – výstup větrací šachtou na povrch
země. Na konci turistické sezóny se v dole
objeví dokonce samotné peklo.
www.djs-ops.cz

Programy pro turisty – poznejte Hradec
Hradecko nabízí turistům
několik programů, které jim
pomohou poznat největší
atraktivity Hradce Králové.
Pro děti do šesti let a jejich rodiče i
s kočárky je vhodné Pohádkové
putování se skřítky a vílami.
Zajímavé jsou také Noční
prohlídky města s překvapením,
které jsou v závěru obohaceny
návštěvou místa, kam se jistě večer
nepodíváte. Letos se bude jednat
o Sbor kněze Ambrože. Prohlídky
je nutné rezervovat na
www.hkpoint.cz. Novinkou pro
letní sezonu bude questing - česky a atraktivními místy Hradce Králové, a nabídne různé indicie, jejichž
rozluštění je dovede až k pokladu. Tužku a zadání hry lze zdarma získat
hledačka - nazvaná Hradec hrou,
v TIC na Velkém náměstí i na Hlavním nádraží v Hradci Králové.
která provede turisty zajímavými
www.ic-hk.cz HK
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Cyklozávody pro
všechny NOVA CUP
2017 pokračuje

Cyklistický seriál horských kol
NOVA CUP 2017 pokračuje
dalšími závody. V letošním roce
nabídne ještě dva na území
Královéhradeckého kraje.
Akce je vhodná i pro hendikepované a rodiny s dětmi.
Kalendář seriálu NOVA CUP 2017:
TREK SÁZAVA - 17. 6. 2017
KALAS TÁBOR - 8. 7. 2017
METAXTREN KRKONOŠE
- 26. 8. 2017
NOVA CUP MIKULOV
- 16. 9. 2017
MITAS GOČÁROVY SCHODY,
Hradec Králové - 28. 9. 2017

www.novacup.cz

Lanovky v Orlických
horách zahájily letní
provoz
Lanovky v Orlických horách se
rozjely 3. 6. 2017. Čtyřsedačková lanovka v Říčkách
v Orlických horách začala
turisty na vrch Zakletý vozit
první víkend v červnu.
V červnu a září bude lanovka
v provozu o víkendech, v červenci a srpnu každý den. Kola
zde přepravují zdarma a lanovka jezdí každou půlhodinu.
První červnový víkend, se
rozjela také sedačková lanovka
v Deštném v Orlických horách.
Lanovka bude v provozu
v červnu a září o víkendech,
během prázdninových měsíců
bude v provozu každý den. Pro
návštěvníky jsou k dispozici
horské tříkolky a terénní
koloběžky, zdarma vozí kočárky
a kola. Lanové dráhy budou
v provozu ve Skiresortu Buková
hora všechny červencové
a srpnové víkendy a na vrchol
se dá dostat z Červené Vody.
OH
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Královéhradecký kraj a regionální produkty
Kladské pomezí
Mezi certifikované výrobky přibylo dalších
pět výrobků.
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Na náchodském náměstí byla odhalena
venkovní putovní
výstava fotografií

Patří mezi ně výrobky paní Martiny
Venclákové z Náchoda v podobě ručně
vyráběných a balených mýdel a vonné šumivé
lázně s epsomskou solí nebo med z oblasti
Chvalkovic, který je vyráběn na základě již
padesátileté rodinné tradice. Dalšími
certifikovanými výrobky jsou dekorativní
ručně vyráběné letované šperky
s polodrahokamy paní Doskočilové z Mezilesí
u Nového Města nad Metují a Babiččiny
pohádky, zpracované na základě pohádek
Boženy Němcové v interaktivní a čtivé
publikaci.
www.kladskepomezi.cz KP

Regionální produkt Český Ráj
Nový Katalog regionálních výrobců vydalo
Sdružení Český ráj. Katalog nabízí kompletní
prezentaci certifikovaných nositelů značky
„Regionální produkt Český ráj“ - výrobky od
keramiky, skla, šperků, textilních produktů,
mýdel, přes pečivo, cukrovinky, maso, mléčné
výrobky, med až po nápoje, jako jsou ovocné
mošty či pivo. Součástí je také přehledná
mapka a seznam prodejen výrobků. Katalog je
k dispozici zdarma v informačních centrech
regionu, v regionálních prodejnách
a u nositelů značky Regionální produkt Český
ráj. Jednou z nových prodejen regionálních
a farmářských produktů je prodejna s názvem například výrobky bez lepku, ekologicky šetrnou sekci
„BEZOBALU“, zdravé svačiny a dárková balení dle přání
„Fabio – ochutnejte region“ v centru Jičína,
zákazníků.
www.regionalniprodukt.cz/cs/tiskoviny-ke-stazeni
naValdštejnově náměstí. Zákazníci zde najdou
KP

Muzeum slaví již 125 let existence
Je to již 125 let co byl založen Muzejní
spolek v Rychnově nad Kněžnou, jehož sbírky
se staly základem dnešního Muzea a galerie
Orlických hor. Toto výročí připomíná v
průběhu roku celá řada výstav.
Zažít můžete procházku staletími, od pravěku
až po současnost. Expozice nabízí unikátní
archeologické nálezy, starou hrnčířskou pec či
trosky amerického bombardéru, ale také
i nejvzácnější poklady přírodovědných sbírek
Orlických hor a Podorlicka.
Orlická galerie připravila rovněž Dětské
ateliéry s interaktivní výtvarnou dílnou.
Součástí rozsáhlých sbírek jsou tematické
expozice nejen v Rychnově, ale i v blízkém
Vamberku nebo v Rokytnici v Orlických
www.moh.cz OH
horách.

Před začátkem druhého ročníku
konference Léto v Kladském pomezí,
která proběhla dne 19. dubna 2017
v náchodském hotelu Beránek, se
uskutečnila vernisáž nové venkovní
putovní výstavy obsahující celkem
36 fotografií Kladského pomezí
a Země Kladské.

Výstava byla vytvořena v rámci
česko-polského projektu Blíže
k přírodě, blíže ke kultuře.
Projekt připomíná již 20 let
existence Branky, o.p.s.
(destinační společnost) a 10 let
úspěšné česko-polské
spolupráce s Powiatem
Kłodzkim. Výstava putuje po
polské straně hranice. Do České
republiky, a to přímo do
hlavního města Prahy na
Náměstí Republiky, se vrátí
začátkem srpna, následně bude
k vidění v Adršpachu a
Ratibořicích.
Výstavu čítající na čtyřicet fotografií
je možné navštívit v níže uvedených
místech a termínech:
Lodź, Polsko 21. 6. – 2. 7. 2017
Poznań, Polsko 12. 7. - 2. 8. 2017
Praha 3. 8. - 12. 8. 2017
Adršpach 13. 8. – 7. 9. 2017
Ratibořice 8. 9. – 11. 10. 2017
Wroclaw, Polsko 13. 10. – 31. 10. 2017

KP
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Červen

4. – 6. 7.

24. - 27. 8.

Rock for People

Mezinárodní horolezecký
filmový festival

Hradec Králové
Hudební festival
www.rockforpeople.cz

Teplice nad Metují
www.horolezeckyfestival.cz

Jičín
www.jicin.org

5. 7.

26. 8.

16. – 20. 6.

Žacléř
www.zacler.cz

16. 6. – 28. 8.

Prodloužené víkendy
a Jičínské léto

Mistrovství Evropy
žen v basketbale
Hradec Králové
www.fiba.com
23. – 30. 6.

Den lidových řemesel

15. – 16. 7.

Zručnost Keltů
Archeopark Všestary
www.archeoparkvsestary.cz

Divadlo evropských
regionů a Open Air Program

15. – 16. 7.

Hradec Králové
www.divadloevropskychregionu.cz
www.openairprogram.cz

Hrádek u Nechanic
www.hradekunechanic.cz

Barokní festival
Kuks
www.zkuskuks.cz
23. -25. 6.

Špindlerovská pouť
Špindlerův Mlýn
www.mestospindleruvmlyn.cz
24. 6. - 19.8.

Hudební léto Kuks
Kuks
www.hudebniletokuks.cz

Září

Zámecké slavnosti
1. - 2. 9.

Slavnosti královny Elišky

ZOO Dvůr Králové
www.zoodvurkralove.cz

Hradec Králové
Každoroční slavnosti doprovázené
trhy, ohňovým průvodem
a ohňostrojem
www.slavnostikralovnyelisky.cz

22. – 23. 7.

2. 9.

22. - 30. 7.
17. 6. Baroko naoko

Hradozámecká noc
(například: Častolovice, Opočno,
Potštejn, Karlova Koruna)
www.zamek-opocno.cz,
www.zamek-castolovice.cz,
www.zamekpotstejn.cz,
www.karlovakoruna-zamek.cz

Africký festival

Kejklířský festival

Kačenčino loučení s létem

Hrad Kost
www.kost-hrad.cz

Deštné v Orlických horách
www.obecdestne.cz

29. 7.

2. – 3. 9.

Krakonošův cyklomaraton

CIAF

Trutnov
www.krakonosuvcyklomaraton.cz

Hradec Králové
Mezinárodní letecká přehlídka
www.airshow.cz

30. 6. – 1. 7.

Srpen

9. 9.

151. výročí Bitvy u
Hradce Králové

4. -12. 8.

Náchodské Kuronské
slavnosti

Chlum u Hradce Králové
www.koniggratz1866.eu

Divadelní festival

Jiráskův Hronov

Náchod
www.kladskepomezi.cz

www.jiraskuvhronov.cz
30. 6 . - 1. 7.

13. – 17. 9.

Fotofest

5. - 7. 8.

Jičín – město pohádky

Malá Úpa
Setkání českých a polských fotografů
www.malaupa.cz

Tavení skla dřevem

Jičín
Tradiční pohádkový festival
pro děti
www.pohadka.cz

Deštné v Orlických horách
www.mojeorlickehory.cz

Červenec

11. – 15. 8.

1. 7. – 2. 9.

Za poklady Broumovska

Neratov
www.mojeorlickehory.cz

Cyklus koncertů.
www.zapoklady.cz

16. -20. 8.

1. – 8. 7.

Šrámkova Sobotka
Festival českého jazyka,
řeči a literatury.
www.sramkovasobotka.cz
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Nový rezervační
a ubytovací systém
pro Krkonoše
Kvalitní služby a ubytování
jsou návštěvníky Krkonoš
velmi vyhledávány, doposud
však neexistoval jednotný
rezervační a ubytovací
systém. Proto právě začátkem června vznikl poptávkový a nabídkový rezervační
a ubytovací systém, při
kterém je host plně
v kontaktu s ubytovatelem.
Systém cílí na volné (ještě
neprodané) ubytovací
kapacity. Mezi ubytovatelem
a zájemcem nebude žádný
další mezičlánek. Nebudou
počítány žádné provize
z ubytování. Řazení nabídky
ubytování při prezentaci bude
náhodné, tudíž spravedlivé
a transparentní.
KRK

Známý loupežník
Rumcajs slaví
padesátiny!
Ač je Jičín celoročně
pohádkový, letos je městem
Rumcajse. Návštěvníci jej tu
i s celou rodinou potkají
téměř na každém rohu. Těšit
se mohou na několik
zajímavých akcí nebo si z
Jičína odvézt dárek.
Oslavy pohádkové postavy
autora Václava Čtvrtka
odstartovaly už na jaře,
ale pokračovat budou
v průběhu celého roku.

Neratovské poutní
slavnosti

Mezinárodní folklorní
festival
Červený Kostelec
www.folklorck.cz

www.rumcajs.jicin.cz

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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