Český ráj

str. 2

Hradecko

str. 3

Kladské pomezí

str. 4

Krkonoše

str. 5

Orlické hory

str. 6

Podkrkonoší

JARO 2018

Newsletter

Královéhradeckého kraje

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
nadcházející jaro a s ním spojený příchod
hlavní turistické sezony budou letos pro
Královéhradecký kraj opět nabité. Celý
rok 2018 se totiž nese ve znamení výročí
vzniku samostatného československého
státu. Už 9. března odstartuje největší
východočeský veletrh cestovního ruchu,
Infotour a cykloturistika, jehož součástí
bude konference s názvem „Čapek –
Karel, Josef a Helena, světoznámá
díla a obyčejný život neobyčejných
osobností“. Další informace a spousty
novinek v oblasti cestovního ruchu
se dozvíte uvnitř nového jarního
Newsletteru.

HRADEC KRÁLOVÉ bude v roce 2018
opět místem konání tradičního
veletrhu cestovního ruchu
Ve dnech 9.–10. 3. 2018 se uskuteční
v Kongresovém centru Aldis již 19. ročník veletrhu
cestovního ruchu INFOTOUR a CYKLOTURISTIKA.
Návštěvníci opět najdou inspiraci na dovolenou
a výlety v expozicích vystavovatelů. Tradiční
součástí bude zajímavý doprovodný program.
Více informací

NOVINKY V CESTOVNÍM RUCHU
v Královéhradeckém kraji v roce 2018
Královéhradecký kraj spolu s Pardubickým krajem
vydal mapu regionálních pivovarů. U příležitosti
100. výročí založení Československé republiky
byla vydána opět ve spolupráci s Pardubickým
krajem brožura s názvem Architektura 1.
republiky. S přispěním Královéhradeckého
kraje byla spuštěna nová internetová stránka,
tematicky nazvaná Čapek, a byla vydána také
tematická mapa pro všechny, kteří chtějí poznat
místa v Královéhradeckém kraji spojená s tímto
významným rodem.

Příjemné čtení, krásné jaro a spoustu
cestovatelských zážitků v našem kraji
Vám přeje náš redakční tým.

V květnu tohoto roku by měla začít plánovaná
rekonstrukce pevnosti Dobrošov na Náchodsku.
Do roku 2019 by měly být opraveny tři podzemní
sály, schodiště a výtah. Mělo by tu vzniknout nové
návštěvnické centrum, které turistům nabídne
přednáškový sál, občerstvení i sociální zázemí.

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

Královéhradecký kraj podpořil i vznik osvětlené
běžecké trasy v Orlickém Záhoří, díky čemuž tak
lyžaři mohou využívat 4,6 kilometrů dlouhou
stopu až do 22. hodiny, a také dostavbu Labské
cyklostezky v úseku Hradec Králové – Vysoká nad
Labem.

Krkonoše – svazek měst a obcí
www.krkonose.eu
DS Orlické hory a Podorlicko
www.mojeorlickehory.cz
Spolek Podzvičinsko
www.podkrkonosi.eu

Více informací

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

HOSTŮ SE V KRAJI v roce 2017
ubytovalo o 100 tisíc více
V roce 2017 se v kraji ubytovalo o 8,8 % hostů
více oproti roku 2016 a jejich počet přesáhl
milion již třetím rokem po sobě. Domácích
turistů přibylo o desetinu a zahraničních o 5,9 %.
Počet přenocování v hromadných ubytovacích
zařízeních se meziročně zvýšil a průměrná doba
pobytu činila 3,3 noci. V posledním čtvrtletí roku
se ubytovalo meziročně o 3,6 % více hostů.
Více informací
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ČESKÝ RÁJ

KALENDÁŘ
AKCÍ
HRNČÍŘI: JAN VÍTEK
A PATRIK FOLÍŘ

NABÍDKU ČESKÉHO RÁJE doplnily
nové propagační materiály

Více

23. 2. – 22. 4. 2018
Hrnčíři z Jižních Čech – Jan Vítek a Patrik
Folíř se věnují tradičnímu řemeslu, které
má smysl. Oba spojuje keramika vytáčená
na hrnčířském kruhu. Jejich výrobky jsou
žádané. Výstava se koná v Regionálním
muzeu a galerii v Jičíně.

ZDENĚK LHOTSKÝ
A RICHARD NÁHLOVSKÝ

Pestrou nabídku propagace Českého ráje doplnily
nové propagační materiály, které vydalo začátkem
roku 2018 Sdružení Český ráj. Konkrétně se jedná
o tradiční Katalog kulturních, společenských
a sportovních TOP akcí pro rok 2018, dále
byl vydán informační leták Geopark Český ráj
a do třetice vyšel také materiál, který je věnován
Zlaté stezce Českého ráje.

Více informací
Více

ZREKONSTRUOVANÝ BIOGRAF
ČESKÝ RÁJ se už klube na svět

2. 3. – 1. 4. 2018
Moderní umění v podání dvou absolventů
SUPŠS z Železného Brodu – sochaře,
malíře, ale především předního sklářského
výtvarníka a technologa ovlivňujícího
světový design Zdeňka Lhotského
a malíře expresivní tvorby z Českého ráje
Richarda Náhlovského. Výstava se koná
v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně.

TRIO TALIA
A MARTINA KOCIÁNOVÁ

Více informací
Více

20. 3. 2018
Slavnostní koncert Tria Talia ve
valdštejnském zámku v Jičíně, na kterém
proběhne křest jejich videoklipu
Ave Maria (V. Vavilov). Zazní romantické
a impresionistické skladby Pucciniho,
Mendelssohna, Dvořáka, Smetany, Vavilova,
Debussyho v ryze ženské interpretaci.
Jako vzácný host vystoupí zpěvačka
a moderátorka Martina Kociánová.

POCHOD ČESKÝM RÁJEM –
PUTOVÁNÍ S RUMCAJSEM 

Rozsáhlá rekonstrukce Biografu Český ráj
v Jičíně se nachází ve své finální třetině.
Venkovní lešení bylo odstraněno a nová podoba
jičínského kina již nyní poutá pozornost.
Vše nasvědčuje tomu, že dílo bude hotovo
na přelomu letošního dubna a května, jak se
od počátku plánovalo.

V KVĚTNU JIČÍN OŽIJE
na Valdštejnovu počest
Město Jičín si bude opět připomínat velké činy
Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna, který
letos slaví 435. narozeniny. Tento šlechtic,
vojevůdce, diplomat ale i výborný obchodník
získal do své správy město Jičín po bitvě na Bílé
Hoře a začal s realizací svého plánu vybudovat
zde své sídelní město a propojit vše v jeden
komponovaný krajinný celek.

Více

24. 3. 2018
52. ročník tradičního pochodu Českým
rájem. Start bude opět na nádvoří
Jičínského zámku.

JAKUB SMOLÍK
S DOPROVODNOU SKUPINOU

Více informací

VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI vína,
čokolády a medoviny
Ve dnech 30. 3. – 2. 4. 2018 na vás čekají originální
vína českých a moravských vinařů a starohradská
medovina, vinný jarmark a sváteční čokoláda,
pohádkový program a mnoho dalšího. Čekají vás
zážitkové prohlídkové okruhy a široká nabídka
čokolády, vína a medoviny. Přesvědčte se
na vlastní oči, že na Starých Hradech pohádkové
bytosti skutečně žijí.

Více

18. 4. 2018
Koncertní vystoupení věčného romantika
s doprovodnou skupinou, který po roce
opět zavítá do Jičína. Koncert se koná
v Masarykově divadle v Jičíně.

ČOKOLÁDOBRANÍ – ARCHIBALDOVY
Více
SLAVNOSTI POHÁDEK
12. 5. 2018
Slavnosti čokolád mnoha druhů,
chutí, barev a vůní, horkých
a studených. Čokoládový jarmark se
spoustou čokoládových pochoutek
a čokopřekvapení. Velké rytířské turnaje
o pohádkový poklad a ruku princezny
Laskonky. Slavnosti se konají na hradě
a zámku Staré Hrady u Jičína.

INTER ARMA SILENT MUSAE?
ALBRECHT Z VALDŠTEJNA
OČIMA ČTYŘ STALETÍ

Více informací

POLICE SYMPHONY ORCHESTRA
Věkem i tělem mladý orchestr složený
z 65 nadšených muzikantů z celého
východočeského regionu. Domovem jim je
Police nad Metují, kde je v roce 2010 založili
sourozenci Jakub a Petra Soukupovi. S chutí
hrají mnoho hudebních žánrů; od klasiky přes
pop, rock až po hudbu z filmů a pohádek.
Koncert se koná 21. 4. 2018 v Masarykově
divadle v Jičíně.
Více informací

Více

MÁJOVÉ úterý v Jičíně

18. 5. 2018
Albrecht z Valdštejna byl jednou
z klíčových osobností, které zformovaly
Jičín. Byl ovšem také významným aktérem
českých dějin, které byly ve složité
a dramatické první polovině 17. století
velmi úzce propleteny s nejdůležitějšími
záležitostmi dějin celé Evropy. Koncert se
koná v kostele sv. Ignáce z Loyoly v Jičíně.

Rodinná oslava jara, lásky a pohody. V úterý
1. května se můžete těšit na Hasičskou soutěž
na Valdštejnově náměstí, Dvorkovou slavnost
v Rumcajsově ševcovně, Prvomájový vejšlap
na Zebín, ochutnávku neziskovek na arkádovém
nádvoří zámku a mnoho dalšího.

Více informací
2

HRADECKO

KALENDÁŘ
AKCÍ
IMPÉRIUM VRACÍ ÚDER –
ANTIKA A BARBAŘI

CO ČEKÁ TURISTY A NÁVŠTĚVNÍKY
v Hradci Králové v roce 2018?

Více

17.–18. 3. 2018
Zajímáte se o historii a pravěk? Vám jsou
tedy určeny akce v Archeoparku Všestary.
Jedná se o Dny živé archeologie, kdy
máte jedinečnou příležitost si pravěk
„více osahat“ a dozvědět se detaily
o jednotlivých obdobích.

SMIŘICKÉ SVÁTKY HUDBY

Noční prohlídky města, Pohádkové putování
s hradeckými skřítky a vílami nebo nová hra
Věnným městem s hradeckým questem – nejen
to, ale i spoustu dalších zážitků můžete prožít
v roce 2018 v Hradci Králové. Novinky a tipy
na výlet můžete nyní sledovat i na Facebooku či
Instagramu. Používejte #visithradecko a sdílejte
tak vaše zážitky na Hradecku.
Více informací

ZÁMEK KARLOVA KORUNA v roce 2018
Malebný barokní zámek skýtá mnoho
neobyčejných zážitků pro všechny věkové
kategorie a nabízí výukové programy, kulturní
i sportovní aktivity.

Více

17. 3. – 1. 4. 2018
Velikonoční hudební festival vážné hudby
pořádaný ve spolupráci s houslistou
Jaroslavem Svěceným v zámecké kapli
Zjevení Páně ve Smiřicích.

Více informací

POZNEJTE SALON REPUBLIKY

Více

Více informací

24. 3. 2018
Návštěvníky památníku bitvy 1866 na
Chlumu v nové turistické sezóně 2018 již
tradičně uvítá slavnostní salva a program
pro děti i dospělé.

Více

DEN RODINY 2018

Více
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Hradec Králové
hlavní nádraží

Hyb

Trasa po moderním městě v délce 3,5 km trvá
vycházkovou chůzí přibližně 2 hodiny. Při
procházce po monumentálních nábřežích
a pěších bulvárech snadno pochopíte, proč si díky
unikátnímu urbanistickému konceptu a stavbám
Kotěry, Gočára a dalších významných architektů
na začátku 20. století město vysloužilo označení
Salon republiky.
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PROCHÁZKOVÝ OKRUH Salon republiky

Dyk

20. 5. 2018
Na zámek Karlova Koruna přijede král
Květoslav s královnou Jasmínou a svojí
družinou a přivezou s sebou pohádky.
Královský pár bude přijímat audience
malých princů a princezen. Pro děti budou
připraveny soutěže v zámeckém parku.
Na nádvoří se uskuteční královský jarmark
a kulturní program. Každá malá princezna
či malý princ se mohou nechat vyfotit
u dvorního zámeckého fotografa.

Více informací

Pražské Předměstí, Kukleny, Poděbrady, Praha

Více

V neděli 13. 5. se v Hradci Králové bude konat
další ročník již tradiční oblíbené akce s názvem
Den rodiny. Přijďte do Jiráskových sadů, kde pro
vás a vaše děti bude připraven celodenní kulturní,
sportovní, ale i vzdělávací program.

Želiv

1. 5. 2018
Prvomájový mezinárodní festival jazzové
hudby konaný v Hradci Králové a rovněž
v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.
Základní myšlenkou festivalu je vzájemná
výměna jazzových kapel z jednotlivých
partnerských zemí, podpora svébytného
hudebního žánru, kulturní výměna v rámci
střední Evropy a obohacení kulturního
a společenského života v jednotlivých
místech konání festivalu.

PLES PRINCŮ A PRINCEZEN
NA ZÁMKU KARLOVA KORUNA

Více informací

Wintro

STŘEDOEVROPSKÝ
JAZZOVÝ MOST

V nabídce turistických informačních center
naleznete od dubna 2018 nový zajímavý materiál
o Hradci Králové, ve kterém najdou zalíbení
hlavně milovníci cykloturistiky.

bra
do
va

28. 4. 2018
Na Masarykově náměstí v Třebechovicích
pod Orebem proběhne pokus o zápis
do Guinessovy knihy rekordů.

NOVÝ MATERIÁL pro cyklisty

Po
dě

Více

Více informací

F

29. 3. – 2. 4. 2018
Výstava velikonočních kraslic a jarních
zvykoslovných předmětů ze sbírek Spolku
lidové tvorby Hradec Králové, jehož členky
návštěvníkům předvedou některé techniky
zdobení kraslic a další lidová řemesla.

ŘEZBÁŘSKÉ KLÁNÍ NA NÁMĚSTÍ

Svátky jara – Velikonoce – si můžete připomenout
na mnoha místech na Hradecku. Dáváte přednost
zámeckému prostředí nebo raději lidové tradici?
Na Hradecku vyzkoušíte obojí.

F

VELIKONOCE NA ŠRÁMKOVĚ
STATKU V PILETICÍCH

VELIKONOČNÍ SVÁTKY na Hradecku

F

ZAHÁJENÍ SEZÓNY V MUZEU
VÁLKY 1866 NA CHLUMU

V tomto roce uplyne 100 let od založení
samostatného Československého státu. Město
Hradec Králové si tento významný mezník
v historii připomene v souvislosti se Salonem
republiky. V tomto období totiž vzniká v Hradci
ojedinělý „projekt“, který město proslaví až
do dnešních dnů.

řov
a

a

VELIKONOCE v Podorlickém skanzenu
v Krňovicích
Zajímá vás, jak vypadala velikonoční výzdoba
našich předků? Ve dnech 31. 3. – 1. 4. máte
možnost zhlédnout velikonočně vyzdobené
interiéry a poslechnout si, jak prožívali Velikonoce
naši předci.

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

Více informací
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KLADSKÉ POMEZÍ
A BROUMOVSKO

KALENDÁŘ
AKCÍ
BIBLE – KNIHA,
KTERÁ PSALA DĚJINY 

Kladské pomezí
PROJEKT ČAPEK mapuje život
Josefa, Karla a Heleny Čapkových
v Královéhradeckém kraji
Více

6. 4. – 13. 5. 2018
Unikátní výstava biblí z období 16.–20. století
včetně Codex gigas (Ďáblovy bible).
Výstava se koná ve výstavní síni Městského
kulturního střediska v Červeném Kostelci.

BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM 

Více

8. 4. 2018
5. ročník jarní sportovní akce s originálními
cenami pro vítěze.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NÁCHODSKÉ RADNICE

U příležitosti 100. výročí založení Československé
republiky dochází ke spuštění nového webu
věnovaného Karlu, Josefu a Heleně Čapkovým.
Na adrese www.karelcapek.cz naleznete průvodce
místy v Královéhradeckém kraji spjatými se životem
známé sourozenecké trojice. Na těchto místech také
turisté obdrží v informačních centrech papírovou
mapu, která jim zpříjemní nejen poznávání
životních osudů rodiny Čapkových, ale upozorní je
i na další atraktivity v okolí.
Více informací

LÉTO 2018 v duchu Festivalu zážitků
Při pohledu do kalendáře se zdá představa
teplých letních dní opravdu vzdálená. Na Festival
zážitků v Kladském pomezí se ale vyplatí těšit,
protože s ním si léto opravdu užijete. Na deseti
místech v regionu pro Vás budou připraveny
zážitkové programy, které se budou opakovat
každý den v době letních prázdnin v týdenním
cyklu.

Více

21. 4. 2018
Prohlídka běžně nepřístupných prostor
nové radnice s průvodcem, vstup zdarma.

OVČÁCKÉ SLAVNOSTI

Více

28. 4. 2018
Prohlédnete si techniku stříhání ovcí,
nahánění ovcí psy, ochutnáte něco dobrého,
a načerpáte nové síly v krásném jarním
prostředí Babiččina údolí v Ratibořicích.

SVĚT LOUTEK

Více

7. 5. – 30. 9. 2018
Tematická výstava v Městském muzeu
v Novém Městě nad Metují.

NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA

Více informací

OTEVÍRÁNÍ PEVNOSTI JOSEFOV
Slavnostní zahájení turistické sezóny 2018
v pevnostním městě Josefově se bude konat
7. dubna. Můžete se těšit na průvod městem,
čestnou salvu u sochy císaře Josefa II.
a improvizovanou bitvu rakouských a pruských
jednotek na hradbách.

Více informací

Více

14.–18. 5. 2018
Studentský festival plný hudby, divadla,
literární a výtvarné tvorby, vstup zdarma /
divadelní představení zpoplatněna.

OTEVŘENÍ ZÁMKU NOVÉ MĚSTO
NAD METUJÍ v nové turistické sezóně
Zámek Nové Město nad Metují poprvé otevře své
brány v turistické sezóně 2018 již o velikonočních
svátcích (30. 3. – 2. 4.). Zpřístupněn bude okruh
„Zámecké interiéry“.

Více informací

MEZINÁRODNÍ POLICKÝ VANDR

Více

19. 5. 2018
Třetí květnovou sobotu se uskuteční
43. ročník Polického vandru. Účastníci mají
na výběr ze dvou tras – 15 nebo 25 km.
Start z fotbalové hřiště TJ Spartak v Polici
nad Metují od 7 do 9 hodin, do cíle je třeba
dojít do 16 hodin. Trasa bude zveřejněna
počátkem května.

ČAPKIANA
Literární festival věnovaný tvorbě bratří Čapků.
Návštěvníci se mohou přijít pobavit, setkat se
s významnými hosty, přispět vlastní čtenářskou
ukázkou nebo se zaposlouchat do četby
některého z dalších návštěvníků. Festival se
koná 26. května v Muzeu bratří Čapků v Malých
Svatoňovicích.

Více informací

Broumovsko

KALENDÁŘ
AKCÍ
INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKY
SKRIPTORIA V BROUMOVSKÉM
KLÁŠTEŘE

STĚŽEJNÍ TURISTICKÁ TRASA
z Broumova na Hvězdu má nový kabát

Více

1. 3. 2018
Hodinová interaktivní prohlídka středověké
klášterní písárny, která Vás zavede do tajů
středověkých profesí písaře, iluminátora,
pergameníka či knihvazače.

Město Broumov společně s obcí Křinice
a partnerskými městy v Polsku – městem Nowa
Ruda a obcemi Radków a Gmina Nowa Ruda
– využili příležitosti čerpat finanční prostředky
z fondů Evropské unie a turistickou trasu vedoucí
z Nowe Rudy přes Włodowice, Šonov, Broumov,
Hvězdu v Broumovských stěnách až na vyhlídku
na hoře Guzowata u Radkówa zrekonstruovat,
dovybavit mobiliářem nebo doplnit turistickým
značením.

Více informací

NÁRODNÍ GEOPARK Broumovsko
Od letošního roku se Geopark Broumovsko
řadí se svým pořadovým číslem 9 do seznamu
českých národních geoparků jako další výjimečné
geologicko-historicko-kulturní území České
republiky.

MICHELINSKÝ VEČER V CENTRU
WALZEL V MEZIMĚSTÍ S ROMANEM
Více
PAULUSEM
9. 3. 2018
Roman Paulus je přední český šéfkuchař,
který třikrát získal gastronomické ocenění –
michelinskou hvězdu. V průběhu večera vám
naservíruje exkluzivní menu a samozřejmě
jej doprovodí skvělým komentářem.

ORIENTÁLNÍ VEČER
V HOTELU VEBA

Více

10. 3. 2018
V Hotelu Veba se již po několikáté bude
konat zákazníky hojně oceňovaný orientální
večer, při němž můžete okusit rozmanitou
chuť čtyřchodového degustačního menu,
které Vás provede kuchyní Japonska,
Thajska, Indie a Egypta. Orientální večer
hotelu Veba se koná 10. března 2018 od
17 hodin a pro účast je nutná rezervace.

VELIKONOČNÍ TRH
V BROUMOVSKÉM KLÁŠTEŘE

Více informací

KŘÍŽOVÁ CESTA ve Stárkově
Křížová cesta začíná nad kostelem svatého
Josefa ve Stárkově a pokračuje několik set metrů
nahoru podél lesa. Jednotlivá zastavení jsou
umístěná v nepravidelných rozestupech.

Více informací

NOVINKY V MUZEU PAPÍROVÝCH
MODELŮ v Polici nad Metují

Více

Rok 2018 je v Muzeu ve znamení dokončení
realizace grantového projektu „Tradice v novém
hávu“. V rámci tohoto projektu došlo k mnoha
významným proměnám expozice.

24. 3. 2018
Tradiční trh spojený s prodejem kvalitních
regionálních produktů, velikonočních
dekorací, pomlázek, ukázkou řemesel
a bohatým občerstvením. Vstup zdarma.

SUPERMARKET SVĚT
PRO VEŘEJNOST

Více

26. a 28. 3. 2018
Interaktivní expozice v broumovském
klášteře, která vznikla pod záštitou
vizuálního umělce Petra Nikla, nabízí
neotřelý pohled na „zákulisí“ našich
nákupů a přibližuje globální souvislosti
obchodování a fair trade výroby.

HLEDÁNÍ KUŘÁTEK
A VELIKONOČNÍ WORKSHOPY
V BROUMOVSKÉM KLÁŠTEŘE

Více informací

NETRADIČNÍ PODZEMÍ aneb poznej
Měděný důl Bohumír v Jívce
Chcete-li poznat na vlastní kůži pravou tmu,
příběhy opředené podzemí a zažít nepoznané,
není nad čím váhat. Vydejte se do útrob
zpřístupněného podzemí dolu Bohumír,
kde se do roku 1959 těžila měděná ruda.
Více

1. 4. 2018
Na velikonoční neděli začne již
5. ročník hledání ztracených kuřátek
v broumovském klášteře. Pro děti je opět
připravena dobrodružná výprava a každý
hledač dostane sladkou odměnu.

BROUMOVSKÁ KLÁVESA 2018

Více informací

PRVNÍ ZE SÉRIE FOTOGRAFICKÝCH
WORKSHOPŮ na Broumovsku
Chcete se zdokonalit ve fotografické práci? Vyrazit
do terénu a pod vedením zkušeného fotografa
a influencera Honzy Řeháčka, získat zkušenosti
z praxe, dozvědět se něco z teorie a zároveň mít
možnost se zeptat na vše, co vás zajímá? Přihlaste
se na fotografický workshop dne 17. 3. 2018
a užijte si den plný skvělých okamžiků.

Více

20.–22. 4. 2018
8. ročník mezinárodní klavírní soutěže pro
mladé klavíristy do 17 let. Soutěž se koná
v broumovském klášteře.

Více informací
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KRKONOŠE

KALENDÁŘ
AKCÍ
KRKONOŠSKÁ 70
VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

NA JAŘE SE V KRKONOŠÍCH OBJEVÍ
5 nových lávek

Více

3. 3. 2018
Veřejný závod v běhu na lyžích ze série
závodů Stopa pro život se řadí mezi
nejstarší, nejdelší a nejnáročnější závody.
A i letos se opět můžete účastnit závodu
na fatbikách na trati 25 km.

KRAKONOŠOVI LYŽNÍCI
V HORNÍ MALÉ ÚPĚ

Navrhli a vlastními silami je postavili studenti
Fakulty architektury ČVUT v Praze. Na stavbě
lávek pracovali studenti před budovou Fakulty
architektury, kde je v lednu za účasti vedení
fakulty, rektora ČVUT a zástupců KRNAP
představili veřejnosti. A než na horách roztaje
sníh, budou lávky k vidění v dejvickém kampusu
ČVUT.

Více informací
Více

NECHTE SE INSPIROVAT
30 tipy na výlet v Krkonoších

17. 3. 2018
Celodenní oslavy, závody na dobových
lyžích v dobových maskách. Vystoupení
skupiny historických lyžníků. Sněžný bar,
hudba k tanci, poslechu i lyžování. Soutěže
pro děti, jarmark.

MMČR V ALPSKÝCH DISCIPLÍNÁCH
Více
VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ
23.–25. 3. 2018
Mezinárodní mistrovství České republiky
v alpském lyžování slibuje každoročně
divácky atraktivní závod. Na sjezdovkách
ve Svatém Petru se opět můžeme těšit
na účast naší reprezentace a domácí
lyžařské špičky.

VELIKONOCE V MUZEU
V DOMĚ POD JASANEM

Chystáte se na dovolenou do Krkonoš?
Přemýšlíte, kam na výlet? Připravili jsme pro
vás výběr těch nejlepších tipů, kam vyrazit
v létě i v zimě, pěšky, na kole, běžkách, s dětmi
a kočárky nebo na vozíčku.
Více informací

PADESÁT LET ČASOPISU
Krkonoše – Jizerské hory
Už celou polovinu století má za sebou časopis
Krkonoše – Jizerské hory, regionální měsíčník
o přírodě a lidech, který vydává po celou dobu
jeho existence Správa Krkonošského národního
parku. Historicky první číslo mělo svou uzávěrku
10. února roku 1968.
Více informací

Více

24. 3. 2018
Pravidelně v sobotu před Květnou nedělí
probíhají v muzeu ve Voletinách u Trutnova
tvořivé dílny pro malé i velké, kluky a holky.

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
VE VRCHLABÍ

VYCHÁZKOVÉ OKRUHY
městem Vrchlabí
Objevte krásy malebného horského města Vrchlabí
díky originálním tematickým pěším trasám, které
vás zavedou i na méně známá místa a přiblíží vám
současnost i historii města. Brožury si můžete
vyzvednout v informačním centru v budově radnice
nebo si je stáhnout na turistických webových
stránkách města Vrchlabí.

Více

28. 4 2018
Podle nosa poznáš kosa, podle zpěvu
poznáš ostatní. Poslech ptačích hlasů,
objevování ptačích hnízd, kroužkování
opeřenců a hry pro děti.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
CYKLISTICKÉ SEZÓNY V ŽACLÉŘI

Více informací

15. ROČNÍK Krkonošských cyklobusů
Více

12. 5. 2018
Tradiční cyklistický výlet příznivců tohoto
sportu zakončený občerstvením a malým
dárkem.

POCHOD KARLA KLÍČE
V HOSTINNÉM

Krkonošské cyklobusy budou letos popatnácté
křižovat nejvyšší české hory a zavezou vás
i na Kuks či do Hradce Králové. Využijte je při
svých cyklotoulkách a ušetřete tak čas, který
věnujete dalšímu objevování jedinečných míst
Krkonoš.

Více

Více informací

19. 5. 2018
45. ročník pochodu podkrkonošskou
přírodou pro pěší turisty, cyklisty, rodiče
s dětmi.

OTEVÍRÁNÍ LÉTA
VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

KRKONOŠSKÉ pivní stezky
I letos v létě se můžou návštěvníci Krkonoš
vydat objevovat lahodnou chuť piva z místních
minipivovarů. Krkonošské pivní stezky propojují
pivovary ve Vrchlabí, na Friesových boudách,
na Luční boudě, v Malé Úpě a Harrachově.

Více

26. 5. 2018
Zahájení letní sezóny, otevření výletních
stezek Mechové pěšinky a Stezky stopaře.

ZA TRUTNOVSKÝM DRAKEM
V TRUTNOVĚ

Více informací
Více

26. 5. 2018
Turistické a cykloturistické výlety zajímavými
místy okolím města. Pro účastníky je
nachystaná speciální turistická vizitka,
razítko, pivo Krakonoš a na závěr tombola.

CIRK-UFF V TRUTNOVĚ

Více

30. 5. – 3. 6. 2018
Unikátní festival nového cirkusu, během
kterého se celé město zaplní kejklíři, artisty
i akrobaty.

NOVÉ EXPOZICE Muzea Podkrkonoší
v Trutnově
Nové historické expozice Muzea Podkrkonoší
v Trutnově lákají návštěvníky na neotřelá
atraktivní témata. Přibližují totiž poutavou formou
hrady, zámky a chalupy Trutnovska. Expozice
nejen připomínají, že objekt dnešního muzea
je bývalým trutnovským hradem a zámkem, ale
hlavně ukazují, že region Krkonoš a Podkrkonoší
není pouze oblastí vhodnou pro horskou turistiku
či lyžování a obdivování přírody, ale i oblastí se
zajímavými historickými památkami.
Více informací
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ORLICKÉ HORY A PODORLICKO

ZÁMKY NA ORLICI
FRANCOUZSKÝ FENOMÉN NA ČESKÉ ŘECE
KALENDÁŘ
AKCÍ
BAROCCO SEMPRE GIOVANE,
ALFRED STREJČEK A MARTINA
KOCIÁNOVÁ

NAVŠTIVTE Českou Loiru

Více

7. 3. 2018
Výtěžek z koncertu v Kodymově Národním
domě v Opočně bude věnován na obnovu
varhan v kostele Narození Páně v Opočně.

Orlické hory a Podorlicko získaly v závěru
loňského roku ocenění Excelentní evropské
destinace roku 2017, které je vyvrcholením
soutěže Evropské komise s cílem zviditelnit
méně známé, avšak atraktivní evropské regiony.
Klíčovým produktem v oblasti kulturního
turismu tohoto regionu na východě České
republiky jsou Zámky na Orlici, francouzský
fenomén na české řece.
Více informací

DAN BÁRTA A ILLUSTRATOSPHERE:
Více
MEZI VRCHOLY TOUR 2018

SEZÓNA NA ZÁMCÍCH A HRADECH
začíná poslední sobotu v březnu

18. 3. 2018
Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou
zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně
vzlétající nad tuzemský standard populární
hudby. Koncert se koná v Pelclově divadle
v Rychnově nad Kněžnou.

ŘÍČKOVSKÁ SUPERKOMBINACE

Více

24. 3. 2018
Tradiční závod kombinující odvahu
a vytrvalost. Obří slalom a běh na lyžích.
Závod se koná ve Ski centru Říčky
v Orlických horách.

VELIKONOCE V SÝPCE

Všichni se již určitě těšíte, co nového se
na zámcích a hradech s novou sezónou chystá.
Věřte, že programy se pečlivě připravují.
Můžete se těšit na nové přírůstky v zámeckých
oborách či dvorečcích se zvířátky, ale především
na zajímavé expozice, vytříbené kulturní akce,
výstavy i tradiční trhy. Programy zámků a hradů
budou opět nabité rozmanitostí i vysokým
kulturním zážitkem.

Více

Více informací

POUTNÍ MÍSTO HOMOL s unikátním
schodištěm je novou národní kulturní
památkou
Poutní místo najdeme mezi obcemi Borovnice
a Lhoty u Potštejna. Jádrem je kostel Panny Marie
Bolestné s unikátním kamenným schodištěm,
které má 153 schodů a 16 odpočívadel, což
odpovídá katolické věrouce. Barokní areál dala
koncem 17. století vystavět hraběnka z Ugarde.
Později přibyly kaple, zvonice a sochy. Z koruny
schodiště se otevírá vyhlídka do okolí.

31. 3. 2018
V Muzeu Orlických hor v Rokytnici v Orlických
horách se uskuteční oblíbená jarní tvořivá
dílna vycházející z lidových tradic.

Více informací

SOLDIERS 2K18
Druhý víkend v březnu (9.–10. 3. 2018 ) vypukne
v YOUR Parku v Deštném v Orlických horách
sedmý ročník Soldiers. I letos tento známý
freeski závod přivítá světovou špičku jezdců, kteří
se nebojí zaútočit na největší skok v celé střední
Evropě. A když ho překonají, přežijí následnou
party? Ta se počítá mezi nejšílenější noci, jakou
tu můžete zažít.

SLAVNOSTNÍ
VELIKONOČNÍ KONCERT 

Více informací
Více

1. 4. 2018
Jedinečné hudební setkání se sopranistkou
Janou Šrejma Kačírkovou. V Novém
zámku v Kostelci nad Orlicí za doprovodu
klavíristy Zdeňka Klaudy zazpívá skladby
W. A. Mozarta, Ch. Gounoda, G. Pucciniho,
A. Dvořáka a dalších.

SWINGOVÝ FESTIVAL
JIŘÍHO ŠLITRA

Více

27.–28. 4. 2018
Setkání přátel a příznivců Jiřího Šlitra
a swingové hudby, které se koná v Pelclově
divadle v Rychnově nad Kněžnou.

VELIKONOČNÍ řemeslný jarmark
V sobotu 24. 3. 2018 se bude konat řemeslný
jarmark v chráněných dílnách Kopeček
v Bartošovicích v Orlických horách. V rámci
jarmarku zhlédnete nejen ukázky řemesel, ale
budete si moci zakoupit také tradiční pomlázku,
malovaná vajíčka, velikonoční výzdobu
a ochutnáte tradiční velikonoční jídla. Navštívit
také můžete řemeslné dílny a koupit si rukodělné
výrobky z produkce dílen s certifikátem Orlické
hory – originální produkt®.
Více informací

PIVNÍ STEZKOU na kole, koloběžce,
pěšky i s kočárkem
V sobotu 29. 4. 2018 se můžete zúčastnit již
V. ročníku každoročního otevření naučné pivní
stezky, která je vhodná nejen pro pěší, rodiny
s kočárky, ale i cyklisty a milovníky koloběžek.
Stezka vás seznámí nejen s historií, tradicemi
vaření piva, pověstmi, ale i zajímavými příběhy
lesa Včelný, či faunou a flórou.

VÝROČÍ 100 LET ČESKÉ
STÁTNOSTI

Více informací

Více

1.–31. 5. 2018
Expozice v Muzeu hraček v Rychnově nad
Kněžnou, která přiblíží tehdejší dobu, kdy
se vytvářely slabikáře, čítanky, ale i stolní
hry a hračky. Připraven je také zajímavý
program pro školy či školky.

POCHOD Přes tři hrady součástí
projektu 100 let republiky, 130 let
v pohybu
Rok 2018 je pro Českou republiku ve znamení
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 s projektem
na oslavu tohoto republikového jubilea. Součástí
projektu je také letošní již 46. ročník POCHODU
PŘES TŘI HRADY a 34. ročník PŘES TŘI HRADY NA
KOLE, který se koná 5. 5. 2018.
Více informací
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PODKRKONOŠÍ

KALENDÁŘ
AKCÍ
TWYFELFONTEIN – KŘOVÁCKÁ
OBRAZÁRNA

MASARYKOVA VĚŽ V HOŘICÍCH
dosáhne konečně 40 metrů.
Kraj přispěje 6 miliony Kč

Více

26. 1. – 30. 3. 2018
Zveme vás na výstavu velkoformátových
fotografií cestovatele Martina Šíla, jejímž
tématem je jedinečné umění původních
obyvatel jižní Afriky – Křováků. Výstava je
k vidění v Safari Parku Dvůr Králové.

Město Hořice připravuje v rámci připomínky
100. výročí vzniku samostatného československého
státu projekt dostavby Masarykovy věže
samostatnosti. Zastupitelstvo Královéhradeckého
kraje na konci roku 2017 schválilo záměr převzetí
záštity nad projektem. Byla schválena finanční
podpora projektu v celkové výši 6 milionů Kč ze
strany Královéhradeckého kraje.

Více informací

DNY R. A. DVORSKÉHO VE DVOŘE
Více
KRÁLOVÉ NAD LABEM

ZKUS MARATON Kuks

13. 3. – 26. 4. 2018
Swingový a jazzový festival pořádá
každoročně ve druhé polovině března MKZ
Hankův dům na počest královédvorského
rodáka R. A. Dvorského, který si své
jméno zvolil podle svého rodného města.
Do povědomí se zapsal jako skvělý zpěvák,
skladatel, nakladatel, herec a hlavně jako
kapelník souboru MelodyBoys.

V sobotu 14. 4. 2018 už potřetí odstartuje
z nádvoří hospitálu Kuks krosový maraton.
Na ultramaratonce čeká lahůdkových 65 km
s pozitivním převýšením 1 603 m. Všechny cesty
vedou na Kuks. Pojďte se proběhnout velkolepým
barokním komplexem bývalých lázní s hospitálem
a jeho okolím. Určitě se neztratíte, všechny cesty
přece vedou na Kuks.
Více informací

MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ
JARO 2018

Více

16.–18. 3. 2018
Východočeská přehlídka venkovských
divadelních souborů. Během tří dnů je
možné zhlédnout několik divadelních her
a vystoupení.

KRAJINA OKOLO ŘEKY
ZAMBEZI

Více

29. 3. 2018
Ve čtvrtek 29. března vás srdečně zveme
na další z cyklu cestovatelských přednášek
pořádaných Safari Parkem Dvůr Králové.

VÝSTAVA K lepším zítřkům
Období mezi léty 1948–1968 představí výstava
s názvem „K lepším zítřkům“, která je k vidění
v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem.
Na pozadí souborů plakátů a jiných dobových
materiálů bude návštěvníkům přiblížena absurdita
komunismu. Plakáty z 50. let 20. století, které
vynikají především vizuálně, pomohou dokreslit
i některé zlomové okamžiky tohoto období.
Výstavu můžete navštívit od 1. 2. do 25. 3. 2018.
Více informací

300 ZATÁČEK GUSTAVA HAVLA
Příznivci silničních motocyklových závodů jistě
znají populární závod „300 zatáček“, který se
od roku 1961 pořádá v Hořicích a v nejbližším
okolí. Méně už je známo, že tu byl uspořádán
jeden z prvních motocyklových závodů u nás již
v roce 1922. Středisko závodu je v autokempu
U věže. Těšíme se na vás 19.–20. 5. 2018.

SAFARIBĚH ČSOB 2018 – VRAŤME
Více
NOSOROŽCE DO AFRIKY!
7. 4. 2018
Přihlaste se do jediného běžeckého
závodu v České republice, jehož trať vede
přes Africké a Lví safari v Safari Parku Dvůr
Králové. Navíc účastí v Safariběhu ČSOB
2018 přispějete na návrat nosorožců ze zoo
do Afriky.

ZAHRADNICKÉ TRHY V KUKSU

Více informací

NOC KOSTELŮ v hospitálu Kuks
Více

27.–29. 4. 2018
Kuks už brzy rozkvete. A kus té krásy
si můžete odnést s sebou domů.
Zahradnické trhy v Kuksu vám nabídnou
široký sortiment balkónových i zahradních
rostlin, ovocných stromků, skalniček,
kaktusů, masožravek a doplňkového
zahradnického zboží. Samozřejmostí je
pestrá nabídka občerstvení.

Mezinárodní svátek doprovázený speciálními
prohlídkami a koncerty Královédvorského
chrámového sboru a orchestru pod vedením Víta
Havlíčka se letos bude konat 25. května.

Více informací
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