ZÁŘÍ 2017

NEWSLETTER
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Z OBSAHU...
Příjezdový cestovní
ruch

str.2
SLOVO ÚVODEM

Vážení čtenáři,
děkujeme Vám, že jste
se začetli do řádků
královéhradeckého
krajského Newsletteru pro oblast
cestovního ruchu.
V novém vydání se
dozvíte například
informace z oblasti
nejnovějších statistik
návštěvnosti kraje.
Přinášíme také opět
novinky z našich
turistických regionů,
které by vám neměly
uniknout, a máme
pro vás i několik
pozvánek na
zajímavé podzimní
akce v našem kraji.
Přejeme Vám
příjemné čtení, nové
poznatky a pohodový
podzim.
Redakční tým

Nové stezky a trasy
v Královéhradeckém
kraji
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Hradec Králové je opět nejpříjemnějším místem pro cyklisty
Město Hradec Králové obhájilo
vítězství v druhém ročníku ankety
Cyklobarometr měst.
Na druhém místě se umístila
Olomouc, která v žebříčku
přeskočila Pardubice a
Otrokovice. Do ankety se zapojilo
na 1200 cyklistů, kteří
odpovídali na třicítku otázek
týkajících se infrastruktury,
bezpečnosti či vztahu veřejné
správy k rozvoji cyklodopravy.
Výsledná známka poté odhalila nakolik je město pro cyklisty příjemné. Cyklisté u Hradce Králové ocenili
například to, že jsou ve městě pro jejich potřeby nastaveny semafory, nebo že nabízí dostatek míst, kde je
možné kolo uzamknout. Nejmírnější jsou cyklisté v hodnocení celkového stavu cyklodopravy, naopak
nejhůře vychází města v otázkách veřejných půjčoven kol, značení objízdných tras pro cyklisty v případě
uzavírky a také v otázce krádeží kol. Anketu pod značkou Cyklobarometru hodlá Nadace Partnerství
pořádat pravidelně a do budoucna ji rozšířit o další města. (KHK)
www.icot.cz

Rekonstrukce budovy Muzea
východních Čech
Počátkem příštího roku bude zahájena
rekonstrukce secesní budovy Muzea
východních Čech v Hradci Králové,
která pravděpodobně potrvá do
poloviny roku 2019. Během oprav bude
muzeum pro veřejnost zcela uzavřené.
Pro turisty i obyvatele města bude po
rekonstrukci připravena celá řada novinek,
tím největším lákadlem by mělo být
zpřístupnění terasy u kopule na střeše této
národní kulturní památky. (HK)

Navštivte turistický portál v novém designu

www.hkregion.cz
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Soutěž DestinaCZe startuje v září 2017 –
Broumovsko má ve finále tři nominované
Oblíbená soutěž DestinaCZe 2017
startuje 18. září a hlasování veřejnosti
potrvá do 29. října 2017. Z celkem
pěti kategorií budou hned ve třech
soutěžit také skvělí zástupci regionu
Broumovsko. Do finále v kategorii
Fénix se dostalo Centrum Walzel
v Meziměstí, v kategorii Baroko
všemi smysly bude bojovat
Broumovský klášter a v kategorii
Česko jede se v rámci pěší turistiky
o vítězství utkají skalní města
Broumovska. Slavnostní vyhlášení
vítězů jednotlivých kategorií
a celkového vítěze proběhne
15. 11. 2017 na Fóru cestovního
ruchu v Táboře. (BRO)

27. ročník festivalu Jičín – město pohádky

Český rok aneb TRADICE
tradičně i netradičně:
Srdečně Vás zveme do pohádkového
města Jičína, kde ve dnech 13. – 17.
září 2017 zažijete kouzelnou zimu,
bláznivé léto, barevný podzim a jaro
plné nadějí a očekávání.
A to vše pouze během těchto pěti
dnů, kdy se bude konat již
27. ročník festivalu Jičín – město
pohádky s podtitulem Český rok
aneb TRADICE tradičně
i netradičně! Malí i velcí
návštěvníci si budou moci
například uplést pomlázku,
nabarvit velikonoční
vajíčka,přesadit květiny na
babiččině zahrádce, vyrobit
čarodějnici, draka, slaměnou
sochu nebo ježka.

Romantickou atmosféru zažijí
všichni v zámeckém parku při
promítání filmů v letním kině či
při pozorování hvězd s výkladem.
A ti, kdo tíhnou spíše
k adrenalinovým zážitkům, si
přijdou na své při závodění na
motokárách. Nebude chybět ani
tradiční rybolov s rybami v kádi,
běh v holínkách či drakiáda.
A na všechny dýchne i zimní čas
a vánoční atmosféra! Festival
zahájí tradiční průvod masek
v čele s patronem Pohádkového
města Jiřím Lábusem. V průběhu
pohádkového průvodu proběhne
zápis do České knihy rekordů,
proto vítáme masky Rumcajse
a všech pohádkových postav

z příběhu. Ty nejzajímavější
masky budou odměněny na
hlavním pódiu na Valdštejnově
náměstí zajímavými cenami!
Během festivalu se můžete těšit
i na velkolepou show v podání
Michala Hrůzy či známé písně
skupiny MIG 21, na Sebastiana
či na Milana Peroutku a další
účinkující.
Přijďte s námi prožít jedinečné
okamžiky a odnést si
nezapomenutelné zážitky. Čeká
vás totiž čtvero ročních období
se vším všudy! (CR)

www.pohadka.cz

Do Královéhradeckého kraje přijelo
ve 2. čtvrtletí
o 14,5 % více
turistů
V hotelech, penzionech a
kempech v
Královéhradeckém kraji se
ve 2. čtvrtletí ubytovalo
270.988 turistů, což je
meziroční nárůst o 14,5
procenta. Stoupl také počet
přenocování. Vyplývá to z
údajů Českého statistického
úřadu.
Návštěvnost v Královéhradeckém kraji roste od
začátku roku, od ledna do
června se v kraji ubytovalo
599.769 lidí, což je o 16,4
procenta více než ve
stejném období loňského
roku. Do kraje dorazilo ve
druhém čtvrtletí 60.123
cizinců a 210.865 turistů
z ČR. V obou kategoriích
se jedná o meziroční
nárůst, u cizinců o 12,2
procenta a u domácích
o 15,1 procenta. Turisté
podle statistik ve 2. čtvrtletí
strávili
v Královéhradeckém kraji
763.132 nocí, což je o 12,1
procenta více než loni.
O zvýšení se zasloužili jak
turisté ze zahraničí tak z
ČR. Počet ubytovaných ve
2. čtvrtletí stoupl v celé ČR,
kde se ubytovalo 5,2
milionu hostů, což je
meziročně o 14,1 procenta
více. Počet přenocování
v hromadných ubytovacích
zařízeních stoupl o 12,6
procenta na 13,1 milionu
nocí, uvedl Český
statistický úřad.
Královéhradecký kraj stále
patří mezi velmi
navštěvované regiony.
Ve druhém čtvrtletí se více
lidí ubytovalo pouze
v Praze, Jihomoravském,
Jihočeském, Karlovarském
a Středočeském kraji.
(ZDROJ: ČTK)
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Na seznam krajských nemateriálních statků
přibylo Vamberecké krajkářství

Nové exponáty na tvrzi
Hanička

Krajská rada rozhodla o rozšíření
Seznamu nemateriálních statků
tradiční lidové kultury
Královéhradeckého kraje o „Tradici
předávání krajkářství na
Vamberecku“. Tento zápis je
podmínkou pro případnou nominaci
na zařazení do seznamu celostátního.
Nositelem statku jsou Muzeum a
galerie Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou, město Vamberk
a Krajkářská škola Vamberk.
K udržení tradice přispělo rodinné předávání a také vznik a udržení Krajkářské školy či existence Muzea
krajky – jediného muzea, které se soustředí na dokumentaci, prezentaci a další podporu krajkářství. Od
devadesátých let minulého století působí pozitivně vliv města Vamberk, které je každoročním pořadatelem
Krajkářských slavností, resp. Mezinárodního setkání krajkářek a je spolupořadatelem prestižní přehlídky
Bienále české krajky. Díla uváděná na Bienále prokazují životní sílu starobylé vznosné techniky, která se
dokázala prosadit i v současné době. Nominovaný kulturní statek se ovšem netýká pouze samotného
Vamberka, ale také obcí Potštejn, Rybná nad Zdobnicí nebo Záměl. (KHK)

Unikátní venkovní výstava fotografií putuje zpět do Čech
Putovní venkovní výstava
velkoformátových fotografií
regionu Kladské pomezí a
polského příhraničí se
téměř po třech měsících
vrátila z Polska zpět k nám
do Čech. Výstava, která
vznikla v rámci českopolského projektu Blíže
přírodě-blíže kultuře, byla
k vidění v Praze a dále bude
umístěna ještě v Ratibořicích.
Celkem 36 velkoformátových fotografií od fotografů Jana Záliše, Oldřicha Jenky, Tomáše Vojtíška, Tomáše
Gmerka, Macieje Schulze a dalších mohou návštěvníci najít přímo v malebném Babiččině údolí v Ratibořicích
v termínu od 8. září do 11. října. Nakonec bude výstava přemístěna zpět do Polska, a to přímo do Vratislavi,
kde bude k vidění až do konce října. (KP)

Kaskádové schodiště- Kuks (vinobraní)

Vojenské muzeum Tvrz
Hanička v Rokytnici
v Orlických horách si pro
letošní letní sezónu
připravilo opět několik
novinek.
Na konci roku 2016 si
muzeum nechalo vyrobit nový
exponát, a to přesnou kopii
praporce Hraničářského
praporu 3 Žamberk, který zde
působil mezi lety 1931-38.
Praporec je vystaven včetně
nové žerdi v expozici muzea
a zároveň bude prezentován
při nejrůznějších pietních
akcích. Na Haničce v prostoru
muzea je k vidění nově
odhalený pomník - pamětní
deska k výročí 120 let od
narození J.M. Nováka,
bývalého velitele tvrze. Kromě
pomníku milovníci vojenské
techniky ocení novou repliku
krycího koše ventilačního
zvonu o průměru 275 mm,
zrenovovaný muzejní exponát
Tatra 805 a rozšířené zázemí
pro návštěvníky. Děti se
mohou těšit na nové herní
venkovní prvky, cyklisté na
stojan na kola a altán s krbem.
(OH)

www.hanicka.cz
KHK
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Projděte se po nových stezkách v Krkonoších
Správa Krkonošského národního parku vytvořila zbrusu
nové Krkonošské farmářské stezky. Jmenují se podle
význačných lučních druhů, které cestou návštěvníci
mohou vidět. Na místních farmách si také budou moci
zakoupit výrobky vyprodukované na tamních loukách.
Jednotlivé stezky jsou představeny na webových
stránkách louky.krnap.cz a louky.daphne.cz.
Nová stezka na boso na dvorku budovy muzea a pošty
v Žacléři umožňuje návštěvníkům kráčet bosou nohou po
šiškách, pilinách, bambusu, kůře či třeba kostkách...
Zahrát si zde mohou také piškvorky s přírodními kameny
a poznávat různé druhy bylinek.
Pro milovníky dobrodružství, výzev a zábavy vznikla nová
Pašerácká pivní hřebenovka spojující Harrachov a Malou
Úpu. Cestou je možné ochutnat dobroty uvařené z horských
vod. Hřebenová pivní stezka spojuje spřátelené pivovary,
jejichž skvělá piva mohou návštěvníci ochutnat. Mohou také
sbírat razítka do pašeráckého pasu a na konci putování
dostanou jedno malé pivo zdarma. (KRK)
www.krkonose.eu

Svatojakubská cesta vyznačena na Broumovsku
V letních měsících začala díky
spolupráci spolku Ultreia,
destinačního managementu
Broumovsko a také
Královéhradeckého kraje v
terénu práce na vyznačení poutní
Svatojakubské cesty.
Poutníci nyní při svém putování
mohou hledat značení ve tvaru
mušle v modrožluté barvě. V
loňském roce vznikl projekt
Poutníci Poutníkům Východočeská trasa, která navazuje
na poutní cesty z Polska (Křešov,
Vambeřice). Přes Broumov, Polici
nad Metují, Hronov, Červený
Kostelec, Ratibořice a Kuks

projekt by rád přiblížil široké
veřejnosti Svatojakubskou cestu a
oživil tak fenomén poutnictví.
Českou republikou procházejí
Akce Vánoční ZOO (17. 12. 2016 - 1. 1. 2017)
poutníci z jiných zemí a po
českém území vedou tři páteřní
trasy, které navazují na evropskou
síť svatojakubských cest. Spolek
Ultreia, který se dlouhodobě
věnuje pomoci poutníkům, se
snaží o zachování celé původní
pokračuje trasa dále na Jaroměř, cesty, kterou dnes přibližně
Hradec Králové, Pardubice,
vytyčují kostely zasvěcené sv.
Kutnou Horu až do Vlašimi, kde
Jakubovi. (BRO) www.ultreia.cz
navazuje na Jihočeskou trasu.
Celková délka této tzv. Východočeské trasy je 265 km. Nadnárodní

Londýn z Pardubic? Sen se stal skutečností!
Chcete vidět Big Ben, Tower
Bridge, vyzkoušet Londýnské
oko nebo vyrazit za nákupy na
Oxford Street?
Město historických památek a
výhodných nákupů otevřelo své
brány pro cestující z východních
Čech, ale také třeba z Kolína, či
Jihlavy. Anglický skvost na řece
Temži se tím stává ještě
dostupnější. Největší evropská
nízkonákladová letecká společnost

Ryanair ve spojení s Letištěm
Pardubice od 5. září otevřela
novou přímou linku PardubiceLondýn. Od listopadu navíc
přivítá cestující nový moderní
terminál. Nejlepším obdobím
k prohlídce Londýna je září
a říjen. Obvykle bývá teplo
a minimum dešťů. Můžete
navštívit i Britské muzeum, které
je jedním z největších
a nejvýznamnějších center

historie a kultury na světě, a vstup
je zdarma jako v celé řadě dalších
londýnských muzeí
a galerií.
Letiště Pardubice proti jiným
letištím světa nabízí další velkou
výhodu - parkování zdarma.
Odlety do Londýna a zpět budou
3x krát týdně, a to v úterý, ve
čtvrtek a v sobotu.
www.airport-pardubice.cz,
www.ryanair.com

Školení kategorizace
– certifikace destinačních managementů
Školení kategorizace certifikace destinačních
managementů proběhlo 19. – 20.
7. ve Svaté Kateřině na Vysočině.
Přítomni byli zástupci
destinačních managementů
a zástupci krajů. Firma KPMG
(O. Špaček) ve spolupráci s
CzechTourismem (A. Pangrác)
a MMR (J. Voves) představila
návrh koncepce pro kategorizaci
destinačních managementů.
Ke koncepci se mohli přítomní
vyjádřit a předat své připomínky.
Školení se také týkalo
statistického šetření v cestovním
ruchu (CzT – S. Machová).
Certifikace destinačních
managementů bude oficiálně
probíhat od 30. 11. 2017. Kraje
a DMO budou moci dávat
připomínky ke konceptu
kategorizace do konce
listopadu 2017.
Certifikace DM má dva
důvody. Prvním důvodem je,
aby DMO měly jednotnou
a ucelenou metodiku práce.
Druhý důvod je finanční
podpora od MMR, která bude
založena na základě certifikace.
(KHK)

Věnným městem s
hradeckým questem
Udělejte si s rodinou nebo
i sami příjemnou
dvouhodinovou procházku po
městě.
Hledačka, jejíž tištěnou
podobu naleznete v Infocentru
a v obou turistických
informačních centrech na
Velkém náměstí v Hradci
Králové a na hlavním nádraží
ČD, vás provede po
zajímavostech města, plníte
úkoly, a když budete odpovídat
správně, tak se dostanete až
k pokladu. Hodně štěstí! (HK)

Více na www.ic-hk.cz,
www.hk-info.cz a obecné
informace o questingu na
www.questing.cz.
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Metrostav Handy Cyklo Maraton – bez bariér,
bez předsudků, jako jeden tým!

Ve dnech 1. - 5. srpna 2017 se
pracovníci z úseku cestovního
ruchu Královéhradeckého kraje
zapojili mezi členy K4 Cyklo
týmu, a absolvovali s nimi
nejdelší cyklistický závod
v Česku Metrostav Handy Cyklo
Maraton se vzdáleností 2222 km
napříč všemi 14 kraji. Letos byly
průjezdnými body barokní
památky.

Tuto vzdálenost bylo nutné
zvládnout v limitu 111 hodin.Jelo
se proto non-stop, ve dne i v noci,
bez zastavení. Každý tým musel
mezi sebou mít minimálně
jednoho člověka s jakýmkoliv
druhem postižení a společně
obstát náročným podmínkám
závodu. Závod je ale hlavně
o přátelství, společném
dobrodružství, radosti ze sportu

a týmové souhře mezi lidmi s
handicapem a bez něj. Týmy se
navíc stávají patrony těch, kteří se
po úrazech nebo nemoci s handicapem teprve učí žít. Fotografie
a zprávy o průběhu závodu najdete
na stránkách www.k4cyklotym.cz,
jeho facebookovém profilu a webu
www.cestazasnem.cz (KHK)

Cyklobusy jezdí od září pouze o víkendech
a vozí návštěvníky i do Polska
Od začátku letošního června mohli
návštěvníci regionu využít dvou linek
oblíbených cyklobusů, které pro ně
každoročně zajišťuje Branka, o.p.s. Nyní se
jejich sezona blíží do cíle a do konce září
budou jezdit pouze o víkendech a ve svátek.
Dostat se z Hradce Králové do polských
Vambeřic (Wambierzyc) cyklobusy je snadné
a není nutné mít s sebou ani kolo. Ráno v 7.15
nastoupíte na hlavním terminálu v Hradci
Králové do cyklobusu a za hodinu vás
v Náchodě již bude čekat modrá linka cyklobusu, na kterou přestoupíte. Ve Vambeřicích se ocitnete zhruba
po další hodině jízdy.Ve Vambeřicích je možné si prohlédnout unikát v podobě baziliky sv. Panny Marie,
největší a nejkrásnější křížovou cestu v Evropě nebo také největší pohyblivý betlém v Kladsku. Další tipy
na výlety a podrobné jízdní řády cyklobusů najdete na www.kladskepomezi.cz/cyklobusy. (KP)

Nová automatická kolárna BIKETOWER v Pardubicích
24. července byla v Pardubicích v přednádražním
prostoru otevřena pro veřejnost automatická
kolárna BIKETOWER. Pro cyklisty je připraveno
celkem 118 pozic pro uschování jízdních kol
nebo elektrokol všech cenových kategorií. Na
jízdním kole nebo elektrokole je možno ponechat
veškeré příslušenství, přilbu i například nákup na
nosiči, vzhledem k plně automatickému režimu
přichází s kolem do styku pouze jeho majitel.
Cenová sazba byla určena na 10,- Kč/24 hodin.
Po dvou kolárnách BIKETOWER v Hradci Králové a jedné v Přerově, má tato pardubická pořadové číslo
4. V pořadí pátá kolárna tohoto typu se začala realizovat v Třinci, kde se očekává spuštění do provozu
koncem měsíce září.
www.biketower.cz

Nová cyklostezka
mezi Opočnem a
Dobruškou
Začátkem června byla za
účasti představitelů obou měst
otevřena cyklostezka vedoucí z
Opočna do Dobrušky.
Přibližně dvoukilometrový
úsek se u bývalé cihelny
napojil na již několik let
používanou opočenskou
trasu. Nový úsek zatím nemá
o celé délce asfaltový povrch,
ale i tak se můžete těšit na
příjemnou jízdu mimo
dopravní provoz. Pro
cyklisty se připravují i další
trasy, a to směrem do Pohoří,
Běstvin a Chábor. (OH)

BIKEPARK a půjčovna
BIKERO v Říčkách
Ski centrum Říčky v
Orlických horách připravilo
pro všechny náruživé bikery
další adrenalinovou zábavu!
Ve středisku vznikl nový
BIKEPARK a nechybí ani
půjčovna kol.
Radost tu zažijí všichni
milovníci sjezdových tratí, které
vedou po sjezdovkách a v jejich
nejbližším okolí.
Červený a modrý trail potěší
jak zkušenější jezdce, tak i ty
začínající.
Na své si zde přijdou určitě
všichni. Příští rok je v plánu
výstavba třetího trailu a také
vylepšování stávajících tratí.
Středisko v létě nabízí pro pěší
i cyklisty jízdu lanovkou na
vrch Zakletý, adrenalinové
sjezdy na terénních kárách po
červené sjezdovce, víceúčelové
hřiště na tenis, volejbal či
nohejbal, nebo půjčovnu
koloběžek. Najdete tu také
příjemnou restauraci Skirest
s venkovní slunnou terasou.
(OH)
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Užijte si babí léto ve Špindlerově Mlýně!
Pro milovníky hor a aktivního vyžití
nabízí Skiareál Špindlerův Mlýn
aktivity, které lze provozovat od jara
do podzimu. K dispozici jsou zde
šlapací čtyřkolky s elektrickým
pohonem. K jejich řízení není třeba
řidičský průkaz a návštěvníci se tak
mohou ekologicky a skoro bez
námahy pohybovat po městě a okolí.
Čtyřkolky jsou ideální volbou pro dva
dospělé a dvě děti. Šlapací buginy
jsou určené výhradně pro děti, pro ty
je připraven závodní okruh, zatímco
dospělí si mohou odpočinout
a občerstvit se. Elektrokola umožní
cyklistům překonat kopce, na které
by si jinak netroufli, navíc
s minimální námahou.

Hradecko najdete
i na Instagramu!
V současné době má Hradecko
nejen facebookový profil
hradecko.eu, ale také ho
najdete na Instagramu
#visithradecko. Prohlížejte si
fotky Hradecka a Hradce
Králové, přidávejte nebo
sdílejte. (HK)

U spodní stanice lanovky na Medvědín byl otevřen nový
Trampoline park - velké trampolínové hřiště s basketbalovými koši
a půjčovnou bounce boardů - skákacích prken na trénování
snowboardových triků. Trampolínové centrum je kryté, takže je
k dispozici za každého počasí a vyřádit se zde mohou úplně
všichni.
www.skiareal.cz

Po stopách svého slavného rodáka
Zahraniční zastoupení CzechTourism
na Slovensku a Královéhradecký kraj
ve spolupráci s destinační
společností Branka o.p.s. připravili
zajímavý program pro zástupce
významných slovenských médií.
Slovenští novináři přijeli do
Kladského pomezí seznámit se s
dílem, které zde zanechal slavný
slovenský architekt Dušan Jurkovič.
Jejich návštěva začala v Novém Městě
nad Metují v hotelu Rajská zahrada, kde
obdivovali především nádhernou
vyhlídkovou terasu. Dále následovala
prohlídka interiérů zámku Nové Město
nad Metují, které se díky přestavbě
rodiny Bartoň – Dobenín staly ukázkou
moderního prvorepublikového bydlení.
Na jeho přestavbě se podílel právě
Jurkovič. Po prohlídce zámecké zahrady
a novoměstského náměstí si skupina
prohlédla stylové letní sídlo nedaleko
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#visithradecko
Značka BROUMOVSKO
regionální produkt®
ocenila nové výrobky
Broumov / Certifikační
komise značky
BROUMOVSKO regionální
produkt® udělila na svém
zasedání dva nové
certifikáty.

Nového Města nad Metují -Bartelmusovu vilu a Bartoňovu
útulnu v Pekle. Den byl zakončen návštěvou Jiráskovy chaty s
rozhlednou na Dobrošově, která je zároveň posledním dílem
věhlasného architekta. Další den skupina putovala na
Broumovsko, kde pro ně byla připravena návštěva Teplických
skal, ekofarmy Bošina, Benediktinského kláštera a dalších
zajímavostí. Poslední den si prohlédli Lázně Velichovky,
Barešův ranč a zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.
(KP)

Katalog ubytování a služeb Orlických hor a Podorlicka
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicka vydala nový
katalog ubytování a služeb Orlických hor a Podorlicka.
Katalog přináší pestrou nabídku doporučených tipů na ubytování,
služby i atraktivity této turistické oblasti. Poradí vám, kam v regionu
zavítat na dobré jídlo, nebo co podniknout ve volném čase, ať je léto
nebo zima. Nabídka ubytování je členěna dle oblastí. V katalogu také
najdete přehledný popis služeb s kontakty a mapku s kontakty na
informační centra. Poznejte na vlastní kůži, jak jsou Orlické hory
a Podorlicko vlídné, pohostinné a přátelské pro všechny generace.
Přejeme vám krásné zážitky! (OH) www.mojeorlickehory.cz

Novými držiteli značky jsou:
· Pohádkové Broumovsko originální povlak na polštář
z dílny Veba a. s. v Broumově
· Malované kraslice – ručně
malované kraslice paní Hany
Váňové
„Jsem ráda, že se podařilo
regionální značkou certifikovat
originální, malovaný povlak na
polštář Veby a. s., která jej do
svého sortimentu zařadila letos
poprvé. Do rodiny regionálních
výrobků se tak přidala textilní
výroba, která má v našem
regionu dlouhodobou tradici,“
řekla Markéta Hanušová
z Agentury pro rozvoj
Broumovska, která udělování
značek koordinuje. Polštářek
Pohádkové Broumovsko bude
k dostání nejen v podnikové
prodejně Veba a. s., ale také na
dalších místech v regionu –
například na zámku
v Adršpachu, kde Veba a. s.
připravuje výstavu. Regionální
značka Broumovska funguje
v regionu již od roku 2011 a za
své působení certifikovala
celkem 24 produktů. Podrobné
informace naleznete na:

www.regionalni-znacky.cz
(BRO)
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Rukopis slaví 200 let
Rukopis královédvorský byl objeven v
klenuté kobce věže kostela sv. Jana
Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Jeho
nalezení mělo společně s objevením
Rukopisu zelenohorského významnou
úlohu v době národního obrození. O jeho
pravosti se dodnes vedou spory.
Město Dvůr Králové nad Labem připravuje oslavy této významné události. Těšit se můžete na odborné
přednášky na téma Rukopisů, koncerty se zhudebněnými písněmi Rukopisu, či divadlo. Vydána bude
faksimile (napodobenina) Rukopisu, komiksové převyprávění jednotlivých písní a komiksový průvodce s
Václavem Hankou. Rukopisné dny vrcholí v září bohatým kulturním programem na náměstí
T. G. Masaryka, kde mj. proběhne i slavnostní křest všech uvedených publikací. Originál Rukopisu bude
k vidění v Městském muzeu v termínu 7. – 8. 10. 2017. Bližší informace sledujte na www.dvurkralove.cz
(PKRK)

Svazek obcí Jestřebí hory má nový,
turisticky laděný web
Na začátku prázdnin byl spuštěn
nový, turisticky laděný web Svazku
obcí Jestřebí hory. Starostové
tohoto dobrovolného svazku obcí
se tímto způsobem rozhodli
podpořit rozvoj cestovního ruchu
na svém území.
Webové stránky obsahují
informace o turistických
zajímavostech a akcích v území a
v nejbližším okolí, aktuality
z regionu a zprávy o činnosti
a chodu svazku jako takového.
Součástí jsou také mapové
podklady s možností navigace
k vybranému cíli.

Stránky jsou v současnosti
postupně doplňovány o další
zajímavosti a akce v regionu.
Rádi bychom Vás však touto
cestou požádali o pomoc. Máte-li
k dispozici fotografie z území
obcí Batňovice, Havlovice,
Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé
Svatoňovice, Maršov u Úpice,
Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší,
Suchovršice a Velké Svatoňovice
a jste ochotni je poskytnout k
propagaci regionu, ozvěte se,
prosím, na e-mail
redakce@kjh.cz.

Nový web však není jedinou
aktivitou směřovanou k podpoře
cestovního ruchu. Příští rok by
mělo dojít k obnově symbolu
a zároveň nejvyššího bodu
regionu – rozhledny Žaltman na
stejnojmenném vrcholu.
V současnosti probíhá veřejná
sbírka na výstavbu nové
rozhledny, kterou zřídila obec
Malé Svatoňovice.
Podrobnosti o sbírce a mnoho
dalších zajímavých a užitečných
informací naleznete na
www.jestrebihory.net.

Nový průvodce po
Kladském pomezí je
již v prodeji
Nový průvodce, který vyšel
v nakladatelství Soukup
& David za podpory
Královéhradeckého kraje,
popisuje celou oblast od
Jaroměře, České Skalice
s Babiččiným údolím
a Nového Města nad
Metují přes Náchod,
Hronov, Červený Kostelec
a Jestřebí hory až po
Adršpašsko-teplické skály,
Polici nad Metují
a Broumov.
Součástí je také přilehlé
kladské (polské) příhraničí.
Věnuje se přírodě,
historickým a technickým
památkám a také možnostem
aktivního trávení volného
času. Nechybí ani zajímavosti
a praktické informace, včetně
otevíracích dob, možností
ubytování, kontaktů.
Průvodce je doplněn
souborem slevových
poukázek a vstupenek,
platných do konce roku 2020.
Tento průvodce je další
z volné řady průvodců, které
představují Česko v duchu
sloganu „Česko všemi
smysly“. V loňském roce
vyšel turistický průvodce
Orlických hor a Podorlicka.
(KP)

Ukázka webu:

www.kladskepomezi.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
Září
Mezinárodní hudební
festival F.L.Věka

Jak se bojovalo v Prachovském
sedle před 151 lety

Jazz jde městem
Jazz Goes to Town

3. 9. - 28. 10. 2017
Dobruška – Opočno – Deštné
v Orlických horách – Kvasiny –
Přepychy – Nové Město nad Metují
www.mhf-vek.cz

23. 9. 2017
Muzeum přírody Český ráj, Prachov
www.mpcr.cz

10. - 14. 10. 2017
Hradec Králové
www.jgtt.cz

Rukopisné Dny 2017

50. Mezinárodní
setkání sokolníků

Královéhradecké
krajské dožínky 2017
15. – 16. 9. 2017
Okolí koupaliště Flošna
a Všesportovního stadionu,
Hradec Králové
www.chovservis.cz

Teplicko-adršpašská 33
16. 9. 2017
Adršpašské skalní město
www.ta33.cz

Mezinárodní den památek –
Příběh zámku a zámek příběhů
16. 9. 2017
Zámek Ratibořice
www.zamek-ratiborice.cz

Český pohár v orientačním běhu
16. 9. 2017
Lázně Bělohrad
www.lazne-belohrad.cz

Žacléřská sedmdesátka
16. 9. 2017
Žacléř
www.zaclerska70.cz

Rok renesanční šlechty –
Dny evropského dědictví
16. - 17. 9. 2017
Zámek Náchod
www.zamek-nachod.cz

Svatováclavské slavnosti
22. - 24. 9. 2017
Dobruška
www.mestodobruska.cz

Food festival
23. 9. 2017
Nový zámek Kostelec nad Orlicí
www.zamekkostelecno.cz

23. 9. 2017
Dvůr Králové nad Labem
www.hankuv-dum.cz

11. - 14. 10. 2017
Opočno
www.zamek-opocno.cz

Oslněni bronzem a sluncem
23. – 24. 9. 2017
Archeopark Všestary
www.archeoparkvsestary.cz

Jičínský magik

Mitas Gočárovy schody
28. 9. 2017
Velké náměstí - Hradec Králové
www.novacup.cz

Jak se peklo probouzí
aneb jak se čerti na zem
za dětmi chystají

Říjen

21. - 29. 10. 2017
Měděný důl Bohumír, Jívka
www.djs-ops.cz

Rytířské turnaje
Každý říjnový víkend
Zámek Dětenice
www.detenice.cz

12. - 14. 10. 2017
Masarykovo divadlo, Jičín
www.jicinskymagik.cz

Hudební fórum
Hradec Králové

Trutnovský podzim

24. 10. – 2. 11. 2017
Filharmonie Hradec Králové
www.fhk.cz

6. – 24. 10. 2017
Trutnov
www.uffo.cz

IN CONCERTO
- Hudba plná barev a emocí

Svatohubertské slavnosti
7. 10. 2017
Hospital Kuks
www.hospital-kuks.cz

Říčkovský extrém
– Golfový turnaj
7. 10. 2017
Říčky v Orlických horách
www.skiricky.cz

Hradecký půlmaraton
a maraton
8. 10. 2017
Hradec Králové
www.sportvisio.cz

25. 10. 2017
Hankův dům,
Dvůr Králové nad Labem
www.hankuv-dum.cz

Listopad
Příjezd Martina na
bílém koni pod Bílou věž
11. 11. 2017
Hradec Králové
www.hradeckralove.org

V. Jazzový Listopad
Listopad 2017
Vrchlabí
www.strelnicevrchlabi.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)

Vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací (KHK)
Kontakt: Bc. Michal Mikulec
E-mail: mmikulec@kr-kralovehradecky.cz
Tel.: 495 817 261 / www.hkregion.cz
Graficky upravila: Iveta Strnadová / 777 838 343

