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Newsletter

Královéhradeckého kraje

ÚVODNÍ SLOVO
KRAJ POSKYTNE DOTACE na budování
dálkových a navazujících cyklotras

Vážení čtenáři,
letošní rok se nese v duchu oslav
100 let od vzniku samostatného
československého státu, ale
připomínáme si i další „osmičková
výročí“. Na stránkách Newsletteru
najdete výběr akcí, které se při
této příležitosti budou v našem
kraji konat, ale také další novinky
v oblasti cestovního ruchu a turismu
jak z Královéhradeckého kraje, tak
z jednotlivých turisticky významných
území. U kalendáře akcí můžete
načerpat inspiraci na výlet, vyrazit
za kulturou nebo také za dobrým jídlem
a pitím. Přejeme vám příjemné čtení
a spoustu nejen cestovatelských zážitků
v našem kraji.

Vznik nových dálkových a na ně navazujících
cyklotras má podpořit 6 745 400 korun
z krajského rozpočtu. Podělit by se o ně mělo
devět žadatelů. Hodnota všech projektů je téměř
20 milionů korun. Přidělení dotací musí ještě
schválit Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
na zářijovém zasedání.
K projektům, jejichž podporu bude schvalovat
krajské zastupitelstvo, patří: výstavba cyklostezky
Jičín – Nábřeží Kpt. Jaroše, dokumentace
k Cyklookruhu Rozkoš, dokumentace dálkové
cyklotrasy Odra – Nisa (část Tuř – Jičín – Jinolice),
dokumentace cyklostezky Stanovice – Žireč,
dokumentace cyklopřejezdu na železničním
přejezdu číslo P3134, stavba cyklopřejezdu
na železničním přejezdu P3134, příprava cyklotrasy
č. 22 Rudník, výstavba cyklotrasy KČT 22 Trutnov
– Horní Staré Město a Rozvoj cyklodopravy
na Policku.
Více informací

O TITUL KRAJSKÉ STAVBY ROKU 2018
se uchází 13 staveb
Do letošního ročníku soutěže Stavba roku
Královéhradeckého kraje se přihlásilo 13 staveb.
Jsou mezi nimi bytové domy, stavby občanské
vybavenosti, dopravní stavby a například i stezka
korunami stromů. Odborná porota navštíví
všechny objekty začátkem září. Její verdikt bude
oznámen na slavnostním vyhlášení koncem
tohoto roku.

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

Více informací

KRAJ VYPÍŠE NOVOU ZAKÁZKU
na revitalizaci pevnosti Dobrošov
Rada Královéhradeckého kraje zrušila veřejnou
zakázku „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti
Dobrošov – stavební práce II“. Do výběrového
řízení se přihlásila jedna stavební firma, která
na vlastní žádost odstoupila. Kraj plánuje zakázku
v nejbližší době znovu vyhlásit.
Situaci, kdy se předání pevnosti k rekonstrukci
odsunulo, Muzeum Náchodska pohotově využilo
k přípravě speciálních akcí pro návštěvníky. V září
a říjnu 2018 půjde o čtyři akce.
Více informací

VÍTĚZEM DESTINACZE 2018 se stala
Stezka korunami stromů – Krkonoše
Absolutním vítězem šestého ročníku soutěže
o nejoblíbenější destinaci České republiky,
kterou vyhlašuje agentura CzechTourism, se
stala Stezka korunami stromů – Krkonoše.
V kategorii ČS100 se na prvním místě umístil
Letohrádek Sv. Vojtěch. Výsledky soutěže byly
vyhlášeny v rámci diskusního fóra Meltingpot
na Colours of Ostrava.

Více informací

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

Více informací

ZELENÁ pro nové cyklostezky
v regionu
Ve čtvrtek 16. 8. 2018 proběhla v kongresovém
sále pivovaru Hylváty v Ústí nad Orlicí veřejná
konsultace v rámci projektu Koncepce rozvoje
přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém
příhraničí.
Projekt má za cíl prosadit páteřní dálkové
cyklotrasy na území Polska a Čech a jejich
spojky, které oživí cykloturistiku a cestovní
ruch v příhraničí obou zemí. Lídrem projektu
je Dolnoslezské vojvodství. Region Orlicko –
Třebovsko spolu s Královéhradeckým krajem,
Nadací Partnerství a Asociací měst pro cyklisty
jsou českými partnery. V září vrcholí návrhová část
projektu, následovat bude implementace – jak
zrealizovat, co je navrženo.

Více informací
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ČESKÝ RÁJ

KALENDÁŘ
AKCÍ
LODŽIE WORLD FEST 2018

JIČÍN – město pohádky

Více

7.–9. 9. 2018
První ročník festivalu world music,
alternativní hudby a netradičního
divadla v areálu barokního letohrádku
Valdštejnské lodžie u Jičína.

152. VÝROČÍ BITVY U JIČÍNA

Více

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

Více informací

22. 9. 2018
Vzpomínková akce na prusko-rakouskou
válku 1866 v Muzeu přírody Český ráj
v Prachově, pietní akt u pomníků,
připomínka událostí, které proběhly
ve zdejší krajině, bitevní ukázka.

MALÁ INVENTURA JIČÍN 2018

REGIONÁLNÍ KARTA HOSTA
Již třetím rokem mohou turisté i místní obyvatelé
v Českém ráji a nově také na Mladoboleslavsku
využít systém benefitů, slev a dalších výhod,
které přináší Regionální karta hosta. Aktuální
přehled benefitů představuje nový leták,
který je k dispozici na informačních centrech,
u zapojených subjektů, nebo ke stažení.

Více

27.–30. 9. 2018
6. ročník festivalu nového divadla
ve Valdštejnské lodžii v Jičíně. Pořádá z.s.
Nová síť a Valdštejnské imaginárium, o.p.s.

PETR SPÁLENÝ A APOLLO BAND

Více

3. 10. 2018
Nenapodobitelný charismatický hlas Petra
Spáleného v doprovodu skupiny Apollo
Band se po více než 6 letech vrací do Jičína!

OSMIČKY V DĚJINÁCH JIČÍNA
(1918, 1948, 1968) 

Více

5. 10. – 25. 11. 2018
Regionální výstava přiblíží život v Jičíně
v těchto osudových letech. Tři roky, tři
historické události, jeden způsob vyprávění.
Vedle sebe budou prezentovány roky, které
na dlouhou dobu změnily naši historii.

ŽABÍ BĚH – PODZIMNÍ

Karty jsou k dostání za poplatek 50 Kč v označených
infocentrech regionu, u některých partnerů, ale
také zdarma ve vybraných ubytovacích zařízeních,
kde je získají hosté jako bonus k pobytu. On-line
lze karty také objednat přes e-shop Českého
ráje. Do systému se prozatím zapojilo více než
60 subjektů a další stále přibývají.

Více

Více informací

GEOPARK Český ráj
Geopark Český ráj, který byl do prestižního
seznamu evropské sítě geoparků zařazen v říjnu
2005, představuje skutečnou geologickou učebnici.
Území o rozloze 760 km2 zahrnuje širokou škálu
geologických fenoménů, paleontologické,
mineralogické a archeologické lokality i historické
památky. Najdete jej mezi městy Mnichovo
Hradiště, Železný Brod, Jilemnice, Nová Paka
a Jičín. Území bylo před více než 300 miliony let
vyzdviženo ze dna oceánu a před 100 miliony
let opět zalito mořem. Několikrát zde probíhala
sopečná činnost. Najdeme zde horniny, jejichž
vznik sahá do samého počátku prvohor. Během
této éry vznikly mocné sedimenty a především
vyvřely melafyry, v nichž se nacházejí acháty,
ametysty, či jaspisy. Rostlinné zbytky se staly
základem kamenného uhlí nebo se nasytily
křemennou hmotou.
Více informací

14. 10. 2018
Závod zařazený do poháru Bejk (Běžec
jičínské kotliny), pro rekreační i trénované
sportovce, rodiny s dětmi – sportovní akce
nadregionálního významu. Start od Muzea
přírody Český ráj v Prachově.

LADISLAV ŠPAČEK – ETIKETA
A KOMUNIKACE

VZPOMÍNÁME!
Oslavy 100 let republiky v Jičíně
Vzpomínkový program, při kterém bude
předvedena vojenská technika 1. světové války,
výstroj a výzbroj, ukázka vojenských vozidel, ukázky
osvobozovacích bojů s vysvětlovacím komentářem.
Přítomno bude na 60 vojáků, zástupců různých
armád tehdejší doby. Městem projde vzpomínkový
průvod k soše vojáka na městském hřbitově,
vysazen bude STROM SVOBODY.

Více

13. 11. 2018
Seminář se koná v Masarykově divadle
v Jičíně a bude rozdělen do 2 částí:
1. 2×2 hodiny komunikace a etiketa
2. beseda
Dále se můžete těšit na autogramiádu knih
Ladislava Špačka, které si zde můžete také
zakoupit.

Celý program bude provázen hudebním
vystoupením dechového orchestru z Chlumce
nad Cidlinou, který vystoupí na Valdštejnově
náměstí. Akce se koná za finanční podpory
Královéhradeckého kraje.

Více informací

PODZIMNÍ VÝLETY po Jičíně a okolí
Čas letních dovolených nám už neodvratně
skončil, ale i v průběhu září a dalších podzimních
měsíců se můžete vydat na některou z památek
či výstav přímo v Jičíně, anebo si udělat výlet
do přírody a poznávat malebné okolí.

Více informací

RYTÍŘSKÉ TURNAJE
v Zámeckém resortu Dětenice

NEZMAŘI – 40 LET NA CESTĚ

Nový příběh v blyštivé zbroji chrabrých pánů,
statní koně, ostří mečů. Příběh, ve kterém se
jako vždy utká dobro se zlem a vítězství nad ním
nebude věc jednoduchá. Během vystoupení
budete moci obdivovat kaskadérské kousky
bojovníků, krásné koně, mužná těla chrabrých
pánů či přehlídku netradičních zbraní. To vše
a ještě mnohem více naleznete ve velkolepém
rytířském vystoupení skupiny Ordo Kromen. V září
a říjnu je možné turnaje zhlédnout každou sobotu
a neděli. Vystoupení se koná za každého počasí.
Zajištěna krytá tribuna pro 300 osob!

Více

14. 11. 2018
Speciální koncert skupiny NEZMAŘI,
ke svému 40. výročí. Během vystoupení
zazní písničky od počátků skupiny až
po současnost. Koncert se koná v Biografu
Český ráj v Jičíně.

Více informací

FESTIVAL DIVADLA A NOVÉHO CIRKUSU
Prachovění 2018
Na Prachově se u Turistické chaty uskuteční
festival Prachovění. Můžete se těšit na bohatý
program hned na dvou scénách. První se nachází
u Turistické chaty a 7. 9. se zde můžete těšit na
Xaviera Baumaxu a 8. 9. zde vystoupí DJ Minnie.
Druhá scéna se nachází u rybníku Pelíšek a nese
název Nový cirkus. Zde se můžete těšit na několik
vystoupení s cirkusovou tématikou, projekci do
vodní stěny a občerstvení.

ČOCHTAN VYPRAVUJE

Více

29. 11. 2018
Nestárnoucí muzikál Jiřího Voskovce a Jana
Wericha Divotvorný hrnec v osobité úpravě
nejslavnějšího českého představitele
vodníků Josefa Dvořáka. Muzikál se koná
v Masarykově divadle v Jičíně.
Více informací
2

HRADECKO

KALENDÁŘ
AKCÍ

O TITUL STAVBY STOLETÍ bojuje
i Hradec. Má hned dvě nominace!

XXV. CZECH INTERNATIONAL AIR
Více
FEST 2018 – CIAF 2018 
1.–2. 9. 2018
CIAF je největší
leteckou přehlídkou
a soutěží špičkových
vojenských bojových
letounů v České
republice. Své letecké
umění na letišti
v Hradci Králové
předvedou vojenští
i civilní piloti, vojenská
letectva i akrobatické skupiny.

FESTIVAL SPORTU 2018 

ZAŽÁDEJTE o značení Regionální
produkt Hradecko!

Více

Více

27. 10. 2018
První ročník Zámeckých podzimních
slavností se uskuteční v sobotu 27. 10. 2018
od 9 do 18 hodin na nádvoří zámku
ve Smiřicích. Součástí slavností bude kromě
bohatého programu i staročeský jarmark.

MARTINSKÉ TRHY 

Více

10. 11. 2018
Jarmark lidové tvorby a uměleckých
řemesel ve všech prostorách Adalbertina
v Hradci Králové a na přilehlém parkovišti.
Předvádění vánočního zvykosloví, výroba
vánočních ozdob ze skleněných korálků,
z kukuřičného šustí, z přírodnin, papíru
a dalších materiálů.

PŘÍJEZD MARTINA NA BÍLÉM
KONI POD BÍLOU VĚŽ 

Vyrábíte kvalitní produkt, který pochází z turistické
oblasti Hradecko, a je vyroben zejména ze surovin
téže oblasti? Pak je právě toto označení tím
pravým pro vás! Výrobkem může být potravina
či zemědělský produkt, produkt živočišné
výroby, přírodní produkt, řemeslný výrobek nebo
umělecké dílo.

Více

28. 9. 2018
Tato bohulibá
slavnost konající se
převážně v Žižkových
sadech vznikla jako
podpora hradeckých
i mimohradeckých prodejců vína
a také jako osvěta s cílem zlepšení
orientace návštěvníků v oblasti vinařství
a konzumace ušlechtilého vinného moku.

ZÁMECKÉ PODZIMNÍ
SLAVNOSTI

Mezi nominovanými je hradecké nádraží a také
Hradec Králové jako Salon republiky. Anketa
vznikla k oslavám stého výročí vzniku republiky.
Projekt si klade za cíl propagaci úspěchů českého
a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých
100 let. Hlasovat je možné až do 15. září
na webových stránkách projektu
www.stavbystoleti.cz.
Více informací

9. 9. 2018
Více než čtyři desítky královéhradeckých
sportovních organizací bude 9. 9. 2018
prezentovat svoji činnost v Jiráskových
sadech v Hradci Králové na Festivalu
sportu.

HRADECKÝ KOŠTÝŘ 

V anketě České a slovenské stavby století má
krajské město hned dvě želízka v ohni.

Více informací

REKONSTRUKCE Vrbenského
a Gayerových kasáren
Přípravy na plánovanou rekonstrukci Gayerových
kasáren jsou již v plném proudu. Stěhování
Gayerových kasáren bude probíhat až do dubna
roku 2019. Stěhuje se nejen 40 z 62 zaměstnanců
z Muzea východních Čech, ale především rozsáhlé
sbírky.
„Nejnáročnější z celé akce bude stěhování skoro
2,5 milionu sbírkových předmětů, které musejí
pracovníci muzea opatrně zabalit a přemístit do
provizorních depozitářů napříč celou republikou.
Sbírkové předměty budou umístěny převážně
do depozitářů v Čelákovicích, Rychnově nad
Kněžnou, Všestarech a ve Stěžerách. Celková cena
za stěhování se vyšplhala až k závratným 14 milionům korun,“ uvedl ředitel muzea Petr Grulich.
Královéhradecký kraj společně s muzeem
hledají finanční prostředky pro realizaci opravy
Vrbenského kasáren, ze kterých vznikne krajská
návštěvnická budova muzea. Návštěvníci
si zde budou moci prohlédnout moderní
přírodovědeckou expozici zaměřenou na krajinu,
faunu a flóru severovýchodních Čech, ale
nově také krajskou archeologickou expozici.
V přístavbě před budovou bude umístěna kavárna
a návštěvnické centrum.
Více informací

HRADECKO má za sebou první oficiální
návštěvu bloggerů!
TBEX je největší travelinfluencer konference
na světě a letos se poprvé konala v ČR! Je to
spojení 3 dnů konference a 3 dnů FAM tripů, které
přilákají influencery z celého světa! Hradecku se
podařilo nalákat bloggery a influencery přímo
do našeho regionu, a tak mohli poznat krásy naší
kotliny okořeněné nevšedními zážitky.

Více

11. 11. 2018
Zimou turistická sezóna v Hradci
Králové nekončí. Na uvítání zimní sezóny
do Hradce Králové zamíří Martin na bílém
koni. Na Velké náměstí pod Bílou věž
přijede 11. listopadu a odstartuje bohatý
program pro všechny věkové generace.

Více informací

MLYNÁŘSKÝ A ŘEMESLNICKÝ DEN
v Podorlickém skanzenu Krňovice
Srpen je období žní, přijďte si proto 8. 9. 2018
mimo jiné připomenout již zapomenutý způsob
hospodaření na vsi. Program bude doplněn
i zábavou pro děti, stejně jako bude možné
ochutnat čerstvě upečený tradiční chléb
z historické pece v objektu chalupy ze Všestar
apod.

KATEŘINSKÝ JARMARK

Více informací

Více

24. 11. 2018
Pouťové atrakce, prodejní stánky s velkým
výběrem zboží a bohatým občerstvením.
To je tradiční Kateřinský jarmark
v Třebechovicích pod Orebem.

SVATEBNÍ VELETRH
Dne 16. 9. 2018 se bude konat známý svatební
veletrh v krásném prostředí zámku Karlova
Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Přijďte se podívat
na nejnovější svatební trendy.

Více informací

HRADECKÝ PŮLMARATON A MARATON
Hradec Králové

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

Hradecký půlmaraton a maraton Hradec
Králové je jedna z největších sportovních akcí
ve východních Čechách. Akce, jež proběhne
7. 10. 2018, je pro všechny sportovní nadšence,
kteří si chtějí zaběhat nebo se jen podívat
a zafandit několika tisícům běžců najednou.
Více informací
3

KLADSKÉ POMEZÍ
A BROUMOVSKO

KALENDÁŘ
AKCÍ

Kladské pomezí

JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI

Více

7.–9. 9. 2018
Výstava jiřinek, malování na hedvábí,
aranžování jiřinek, promenádní koncert
Big bandu Dvorský. To vše v areálu
Muzea Boženy Němcové v České Skalici.
Akce se koná za finanční podpory
Královéhradeckého kraje.

V ANKETĚ STROM ROKU reprezentuje
Královéhradecký kraj Rtyňská lípa
svobody
Vzhledem k letošnímu 100. výročí vzniku
Československa mohly být do ankety Strom roku
přihlášeny pouze Stromy svobody, tedy stromy
odkazující k české státnosti a boji za svobodu.
Jedná se o stromy sázené na oslavu vzniku
samostatného státu, na oslavu konce války,
ale třeba také na protest proti okupaci vojsk
Varšavské smlouvy.
Rtyňskou Lípu svobody vysadila 13. dubna
1919 tělocvičná jednota Sokol za účasti žáků,
učitelského sboru, zástupců obce a občanů
blízko místního hřbitova, kde se dnes říká
V lipce. Rtyňská Lípa svobody se v letošním roce
probojovala v celostátní anketě Strom roku
do finále. O hlasy do 25. září soutěžilo 12 Lip
svobody, které porota vybrala z 56 návrhů.
Výsledky hlasování budou vyhlášeny 11. října
v Brně.
Více informací

ÚNIKOVÁ HRA Třetí princ na zámku
Adršpach
KURONSKÉ SLAVNOSTI
NA STÁTNÍM ZÁMKU
V NÁCHODĚ 

Principem únikové hry je řešit v obvykle
2–4 členném týmu logické hádanky, hledat skryté
nápovědy vedoucí k odhalení skrýše předmětu
nebo kódu zámku, za nimiž se skrývají další stopy
a úkoly vedoucí k postupu ve hře a k jejímu cíli –
dostat se ven v časovém limitu.

Více

8. 9. 2018
Celodenní bohatý kulturní program
v areálu Státního zámku v Náchodě,
konaný na počest Kuronského
a Zaháňského vévody Petra Birona. Večerní
koncert s hostem – Dasha s kapelou. Vstup
na koncert zpoplatněn.

V prostorách zámku naleznete kromě únikové
hry Třetí princ také kavárnu, expozici lnářství
a horolezectví, galerii obrazů a celé jedno patro
ponechané v historickém duchu časů rodu
Nádherných.

Více informací

NAUČNÁ STEZKA Obůrka Klopotov –
hravé poznávání přírody

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
NA STÁTNÍM ZÁMKU
V NÁCHODĚ 

Více

15.–16. 9. 2018
Prohlídky věnované historickému vývoji
zámku za doby vlády rodu Piccolominiů,
prohlídka zámecké kaple. Vstup zdarma.

40. FESTIVAL ČESKÉ FILMOVÉ
KOMEDIE 

Na 1,5 km dlouhé stezce si malí návštěvníci budou
moci vyzkoušet, jak daleko oproti lesním zvířátkům
doskočí, porovnat jaký zvuk mají různé druhy
dřeva, přesvědčit se, že strom je pro zvířátka totéž
jako pro nás bytový dům a les je vlastně takovým
velkým zvířecím sídlištěm. V neposlední řadě si děti
zahrají na stopaře a pokusí se určit, jaké zvířátko
zanechalo v lese své stopy. Ve výčtu důvodů proč
se do Klopotova vydat nesmí samozřejmě chybět
ani největší lákadlo údolí, obůrky se zvířátky –
jeleny a divokými prasaty i voliéry s ptactvem. Celé
putování je doplněno rébusem od jelena Matěje,
jehož řešení dětem zkrátí čekání na opečené
špekáčky na konci stezky a odhalí tajemství
příběhu sedláka Merty.

Více

Více informací

23.–29. 9. 2018
40. ročník festivalu filmových komedií
v Novém Městě nad Metují. Týden plný
smíchu a zábavy. Nejlepší komedie
vybrané porotou i diváky a pestrý
doprovodný program.

VOJENSKÝ OKRUH v Náchodě
láká turisty
V rámci oprav a údržby probíhá každoročně
i údržba vojenského okruhu. Jedná se
o 15 informačních tabulí umístěných na okruhu,
který začíná v Bělovsi u pěchotního srubu
„Voda“, je veden směrem k Březince, Dobrošovu
a končí v Bělovsi u sjezdovky „Brabák“. Díky
této každoroční údržbě v hodnotě 30 tis. Kč,
kterou v uplynulých dnech provedla firma
B plus P, s.r.o., Červený Kostelec, mohou turisté
a návštěvníci Náchoda i nadále čerpat zajímavé
informace.
Více informací

VÝSTAVA ČESKOSLOVENSKO –
100. VÝROČÍ UKONČENÍ
1. SV. VÁLKY A VZNIK
SAMOSTATNÉ REPUBLIKY

FESTIVAL ZÁŽITKŮ bude letos zakončen
v Malých Svatoňovicích
Více

5. 10.–18. 11. 2018
Městské muzeum a galerie Julie
W. Mezerové v Úpici srdečně zve na velkou
výstavu věnovanou 100. výročí ukončení
1. světové války a vzniku samostatné
Československé republiky.

OSLAVY 100 LET REPUBLIKY
V HRONOVĚ 

Každý prázdninový den měli příležitost návštěvníci
Kladského pomezí zúčastnit se zdarma
jednoho zážitku na téma Osobnosti. Zakončení
letošního Festivalu zážitků se odehraje 22. 9.
2018 od 14 do 18 hod. v Malých Svatoňovicích.
Celá akce proběhne v čerstvě revitalizovaném
malosvatoňovickém parku a ústředním tématem
bude Karel Čapek. Návštěvníci se můžou těšit
na loutkové divadlo, hudební vystoupení
a program pro děti.

Více

Více informací

6. 10. 2018
Dobový jarmark, vojenský lazaret,
představení dobové výzbroje a výstroje,
šermířské vystoupení, výstavy, koncert,
přednášky a mnoho dalšího.
foto: Jan Záliš

SPÍCÍ LEV po 150 letech znovu odhalen

JAK SE PEKLO PROBOUZÍ
ANEB JAK SE ČERTI ZA DĚTMI
NA ZEM CHYSTAJÍ 

v Přírodní rezervaci Dubno se nachází největší
pomník obětem prusko-rakouské války
na Českoskalicku, tzv. Spící lev, který byl postaven
přesně před 150 lety. Toto významné výročí se
stalo vhodnou příležitostí pro opravu pomníku,
na němž se od roku 1868 výrazně podepsal
zub času. Rekonstrukci provedla restaurátorka
a sochařka Pavla Szabová pod odborným
dohledem technického referenta pro bojiště
u České Skalice, Tomáše Vondrysky, za finančního
přispění města Česká Skalice, obce ProvodovŠonov, Královéhradeckého kraje a Komitétu
pro udržování památek z války roku 1866.
Na rekonstrukci se finančně a materiálně podílely
další firmy a organizace.

Více

20.–28. 10. 2018
Na konci října se v měděném dole
Bohumír v Jívce opět probudí peklo. Děti si
vyzkoušejí každodenní činnost čertů, jejich
povinnosti, a také jejich legrácky.

Více informací

KÁJA SAUDEK – výstava děl
ČESKÁ SKALICE PŘED 100 LETY

Více

24. 10. – 30. 11. 2018
Město Česká Skalice na historických
pohlednicích a fotografiích ze sbírky Jana
Holého. Přijďte se podívat, jak se žilo v České
Skalici před sto lety. Vystaveny budou
snímky od konce 19. století do roku 1930.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 24. října
v 15 hodin. Výstava se koná v Regionálním
informačním centru v České Skalici.

55. ROČNÍK ZIMNÍHO
TÁBOŘENÍ NA HVĚZDĚ

Jediná výstava svého druhu v Královéhradeckém
kraji představí průřez tvorbou našeho
nejvýznamnějšího komiksového kreslíře Káji
Saudka. Výstava se koná od 3. 8. do 30. 9. 2018
na zámku v Novém Městě nad Metují.
Více informací

71. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Cyklus divadelních představení souborů
z Police nad Metují, Úpice, Pardubic, Meziměstí
a Prahy proběhne ve dnech 19. 10. – 9. 12. 2018.
Součástí letošních her je i divadelní představení
profesionálních herců 4 sestry od Studia DVA
Praha. Předprodej vstupenek na všechna
představení od 10. září v informačních centrech
v Polici nad Metují a v Náchodě. Představení se
konají v Kolárově divadle v Polici nad Metují.

Více

30. 11. – 2. 12. 2018
Tradiční mrazivé táboření s doprovodným
programem.

Více informací

Broumovsko

KALENDÁŘ
AKCÍ
RALLYE SUDETY

Z POLICE NAD METUJÍ po kuestách
na slavné „slavenské hřiby“

Více

8. 9. 2018
Jeden z prvních
maratonů horských
kol v České republice.
V současné době cca
110 km dlouhý závod
se součtem převýšení
větším než 3000 metrů,
vede kolem Teplických
a Adršpašských skal, Broumovskými
stěnami a přes stolové hory Bor a Ostaš.

KLÁŠTERNÍ BURČÁKOBRANÍ

Geologicky zaměřený výlet po zajímavostech
Národního Geoparku Broumovsko. Tentokrát se
vydáme ze samého středu Polické křídové pánve
přes hranu její vnitřní kuesty na hřeben její vnější
kuesty, tvořící k severu příkré srázy Broumovských
stěn. Mnohým z Vás je možná zatím termín „kuesta“
neznámý, a to je právě jedna z geologických
zajímavostí Broumovska. Kuesty jsou ty
asymetrické, z jedné strany ploché mírně ukloněné
a z druhé strany prudce spadající, často skalnaté,
hřebeny a kopce, které elipsovitě obkružují oblast
horního toku řeky Metuje – měst Teplice nad Metují
a Police nad Metují.
Více informací

BROUMOVSKÉ DISKUSE
Dvoudenní diskusní setkání zajímavých
osobností společenského, politického,
vědeckého i duchovního života proběhne
od úterý 6. listopadu do středy 7. listopadu
2018 v multifunkčním sále Dřevník Vzdělávacího
a kulturního centra Klášter Broumov. Diskutovat
se bude na téma Hrdinství a odvaha. Jména
hostů budou postupně zveřejněna. Konference je
přístupná veřejnosti.

Více

8. 9. 2018
Tradiční ochutnávka burčáku
od moravských vinařů a z dalších
vinoték za doprovodu živé hudby. Přijďte
na skleničku za každoroční příjemnou
atmosférou do benediktinského kláštera
v Broumově. Vstup zdarma.

DIALOG CAFÉ: ZE ŽIVOTA VČEL

Více

13. 9. 2018
Na přednášce se dozvíte zajímavosti
o životě a práci včel, jak vzniká med
a proč jsou včely tolik přírodě prospěšné.
Přednáška je vhodná i pro děti.

PODZIMNÍ TRH V KLÁŠTEŘE

Více

15. 9. 2018
Nenechte si ujít tradiční podzimní trh
v areálu broumovského benediktinského
kláštera. Chybět nebude bohatá nabídka
kvalitních regionálních produktů
a občerstvení. Vstup zdarma.

TEPLICKO-ADRŠPAŠSKÁ 33

Více informací

BROUMOVSKEM VÝHODNĚ –
slevová karta
Zajímavé turistické atraktivity můžete nyní navštívit
v regionu Broumovska a Valbřišska i za jeho
hranicemi se slevovou kartou Broumovskem
výhodně. Vychutnáte si tak jedinečné zážitky
na kouzelných místech se zajímavou slevou.
Po loňském roce, kdy byl projekt spuštěn
na prvních 8 místech v regionu, jich v letošním roce
navštívíte více.
Více informací

OBLÍBENÉ VYCHÁZKY Polickem
pokračují také v září
Vydejte se objevovat krásy Policka s průvodcem při
tematických vycházkách, které se v září uskuteční
ještě dvakrát. V sobotu 8. 9. můžete vyrazit
„Za ukázkami lidové architektury“, haltýřů a míst
spojených s historickými událostmi. A další sobotu,
tedy 15. 9. zveme všechny na tématickou vycházku
„Ve stínu tajemné Hejšoviny“. Je dnešní obraz
krajiny pouhým „rozpomínáním se“ na její někdejší
divokost, nebo jsme na cestě úplně jinam? Zkusme
toho v písmu krajiny přečíst co nejvíce. Z Machovské
Lhoty se vypravíte přes státní hranici, se zastávkami:
Nouzín, Ostra Góra, Pasterka, Malý Karlov,
Machovský kříž a Machovská Lhota. Účastnický
poplatek na vycházkách je 100 Kč dospělý / 50 Kč
dítě. Přihlášky se přijímají na Informačním centru
v Polici nad Metují nejpozději dva dny před
konáním akce.

Více

15. 9. 2018
Pokud máte chuť opět
strávit příjemné chvíle
v krásném prostředí
Teplicko-adršpašských
skal, neváhejte
a přijďte se přihlásit
ke startu 29. ročníku
pochodu Teplicko-adršpašské 33.

LAND ART AND STONE
BALANCING

Více

22.–23. 9. 2018
Seminář je vhodný pro začátečníky
i pokročilé výtvarníky všech věkových
kategorií, kteří mají kladný vztah k přírodě,
milují moderní a umělecké směry.
Možnost ubytování přímo v prostorách
broumovského kláštera.

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
V BROUMOVĚ

Více

28. 9. 2018
Město Broumov
připravilo i tento rok již
tradiční Svatováclavské
slavnosti s bohatým
kulturním programem.
Pocta svatému
Václavovi, patronu
české země, proběhne
28. 9. 2018 na Mírovém náměstí.

SLÁVA ČESKÉHO PIVA
A POLSKÝCH KLOBÁS

Více informací

BROUMOV MÁ QUESTY. Nový turistický
produkt láká k návštěvě turisty,
na své si ale přijdou i místní.
Quest neboli hledačka je založena na procházení
konkrétní trasy, odkrývání hádanek a hledání
indicií na stanovištích a na jeho konci by měla
být vyluštěna tajenka. Každý se tak může hravou
formou dozvědět něco více o daném místě.
„Tato forma turistiky začíná být v posledních letech
v České republice velmi oblíbená. Důvodem jejího
vzniku je fakt, že nabídneme lidem něco nového,
zajímavého a zároveň poučného. Prostřednictvím
hry projdou ta nejzajímavější místa ve městě
a za vyluštění hádanky dostanou u nás v infocentru
drobnou upomínku,“ uvádí Lucie Lesáková,
pracovnice infocentra Broumov.

Více informací

NOVÁ EXPOZICE v dole Bohumír

Více

V pátek 27. 7. 2018 byla za účasti místních
odborných a společenských představitelů otevřena
nová vstupní expozice Měděného dolu Bohumír
v Jívce – výstava „Otec sourozenců Čapkových
a hornictví Jestřebích hor“. Expozice představuje
příjemné zastřešené odpočinkové zázemí pro
návštěvníky Dolu Bohumír s reprodukcemi
vybraných grafických listů nejvýraznějšího
trutnovského hornického badatele a publicisty
pana Václava Jiráska, velmi zajímavě a názorně
seznamující s geologickou stavbou, důlními
systémy i technologií těžby na některých
nejvýznamnějších okolních uhelných dolech.
Další informační panely expozice připomínají
místní působení báňského a lázeňského lékaře
MUDr. Antonína Čapka – otce sourozenců
Čapkových, historii i současnost Dolu Bohumír
a Hornického skanzenu Žacléř, nebo další
zajímavosti regionu Jestřebích hor.

27. 10. 2018
Den plný dobrého jídla, pití, hudby
a zábavy v Centru Walzel v Meziměstí.
Hraje skupina Klapeto. Na čepu více než
10 druhů českých piv z různých pivovarů.

VINNÁ BRÁNA
V CENTRU WALZEL

Více

27. 10. 2018
Vinná brána se koná pod záštitou doc.
Ing. Miloše Michlovského, DrSc., legendy
mezi vinaři. Nenechte si ujít tuto příležitost
a přijďte také ochutnat desítky pečlivě
vybraných vín z moravských a českých
vinařství.

MEDITAČNÍ RETREAT
S LAURENCEM FREEMANEM

Více informací

FOTOSOUTĚŽ Barokní krajinou na kole
Zapojte se do fotografické soutěže s názvem
„Barokní krajinou na kole“. Vyhrát můžete
fotoaparát Instax, cyklistické mikiny, helmy
a další drobné výhry. Přijeďte během podzimních
na Broumovsko, zajezděte si na kole, vyfoťte se
na oblíbeném místě, fotku nám pošlete a pak už
jen čekejte, zdali se na vás usměje štěstí. Soutěž
trvá do 15. 11. 2018 a losování proběhne během
prosince. Na někoho z vás čeká tedy předčasný
dárek pod stromeček. Sledujte stránky
www.broumovsko.cz. Objevte krásy Broumovska
nejen v létě, ale při krásách barevného podzimu,
pod sněhovou peřinou zimních měsíců nebo při
probouzející se krajině v jarních měsících.

Více

2.–4. 11. 2018
Ve dnech 2.–4. 11. 2018 proběhne
v Klášteře Broumov meditační ústraní,
které povede benediktinský mnich a ředitel
Světového společenství pro křesťanskou
meditaci Laurence Freeman, OSB.

JASNÁ, KLIDNÁ
A CELISTVÁ MYSL

Více informací

SKALNÍ MĚSTA České republiky
V rámci produktu Skalní města České republiky,
jehož je region Broumovsko koordinátorem, hostil
tento region v měsíci červnu dvoudenní výjezdní
zasedání zástupců všech zapojených destinací
(Český ráj, České Švýcarsko a Broumovsko) a
také zúčastněných krajů. Kromě výletů do přírody
proběhla také reedice a dohoda o propagačním
letáčku, brožury Skalních měst České republiky
a podpisu dodatku memoranda pro další roky
fungování projektu. Novým koordinátorem
projektu se stal pan Pavel Lisák, ostřílený
horolezec a vydavatel skalních průvodců.

Více

23.–25. 11. 2018
Duchovní tradice vidí v meditaci více
než jen další techniku ke spokojenému
pracovnímu a osobnímu životu. Zkušenost
ticha umožňuje objevit a vnímat spirituální
dimenzi člověka a vést ho tak k plnosti života
v růstu a rovnováze. Třídenní meditační
seminář pro management se koná
v Benediktinském klášteře v Broumově.

Více informací
4

KRKONOŠE

KALENDÁŘ
AKCÍ
FESTIVAL JÍDEL –
JAK SE VAŘÍ V KRKONOŠÍCH
VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

S VÝLEŤÁKEM do Krkonoš

Více

1. 9. 2018
4. ročník oblíbeného kulinářského festivalu
s názvem Jak se vaří v Krkonoších.
Krkonošští restauratéři a hoteliéři připraví
řadu místních specialit, které umožní všem
návštěvníkům podniknout zábavnou,
poučnou, a především chutnou výpravu do
dějin krkonošské gastronomie.

Krkonoše – svazek měst a obcí ve spolupráci
se stream.cz pro vás připravil další TIPY na pěší
a cyklo výlet v Krkonoších. Pěší výlet vás provede
nádhernou přírodou obce Strážné a jejího okolí.
A na kole se vypravíte z Horní Malé Úpy přes
Albeřice, Rýchory, Sklenařice až do Mladých
Buků.

Více informací

NAUČNÁ STEZKA „Za pamětí Vrchlabí“
Regionální turistické informační centrum
Krkonoše ve Vrchlabí, ve spolupráci s Městem
Vrchlabí a ŠKODA AUTO, a. s., vytvořilo pro
návštěvníky města i místní obyvatele jedinečnou
hřbitovní stezku „Za pamětí Vrchlabí“. Stezka
vás provede po místech posledního odpočinku
významných osobností spjatých s historií
krkonošského města Vrchlabí.
Více informací

KRKONOŠSKÁ 70MTB
V JANSKÝCH LÁZNÍCH

Více

1. 9. 2018
Závod tříčlenných družstev na horských
kolech.

TRUTNOVSKÝ JARMARK
V TRUTNOVĚ

Více

2. 9. 2018
Každoročně rozkvétá první neděli v září
tradiční a typický jarmark se vším, co
k takovému počinu patří: řemesla, výrobky,
mlsoty, dobrá nálada a doprovodný
program.

KRAKONOŠOVY TOULKY
V HORNÍ MALÉ ÚPĚ

SPRÁVA KRNAP obnovila křížek
v Suchém dole
Správa Krkonošského národního parku pečuje
nejenom o přírodní, ale i kulturní dědictví
Krkonoš. Právě proto v letošním roce kompletně
zrekonstruovala 156 let starý křížek v Suchém
dole pod Rýchorami. Opravu litinového křížku
a kamenného podstavce realizovalo trutnovské
kamenictví Beneš. Zrestaurován byl i německý
nápis.
Více informací

HERNÍ KRAJINA PecKa
Herní krajina Pecka se prostírá mezi poznáním
přírody, zážitkem z architektury a fantaskní
hravostí ve výšce 1062 m n. m. Unikátní soubor
dřevěných interaktivních soch a objektů na motivy
krkonošské fauny nabízí nadživotní setkání se
zvířecími obyvateli nejvyšších českých hor. Strčit
hlavu do tlamy rysovi, povozit se jelenovi v paroží,
změřit síly s výbojnými mravenci nebo vyšplhat
čápovi do hnízda může být poučné, stejně jako
zábavné.
Vstup na vlastní dobrodružství!

Více

8. 9. 2018
Tradiční a velice oblíbená akce ku
příležitosti otevření Pohádkové
stezky v Malé Úpě. Veselé putování
za pohádkovými postavičkami z pohádek
Marie Kubátové, spousta soutěží, zábavy
a odměn pro děti.

Více informací

90. NAROZENINY LANOVKY
na Černou horu oslavte 15. září
KULINÁŘSKÝ DEN
V JANSKÝCH LÁZNÍCH

Více

28. 9. 2018
Celodenní akce plná lákavých dobrot.
Ve stáncích na kolonádě můžete ochutnat
z kuchařského umění místních restaurací,
regionální potraviny a výrobky od místních
farmářů. Hudební doprovod.

KAŠTAŇÁK A DEN STROMŮ
VE VRCHLABÍ

Na Černou horu se lanovkou jezdí už 90 let a to
je důvod k oslavě. V sobotu 15. září a v neděli 16.
září 2018 proto bude jezdit kabinková lanovka
Černohorský Express za zvýhodněnou cenu. Děti
mladší 9 let budou mít jízdné zdarma, pro všechny
ostatní platí cena 90 Kč. Celý víkend bude zdarma
vstup do Dětského parku Kabinka s trampolínami,
lezeckou stěnou, lodičkami, slackline a šlapacími
kárami, který najdete hned vedle horní stanice
lanovky na Černé hoře.

Více informací

Více

20. 10. 2018
Soutěž o nejpovedenější figurku, zvířátka,
bižuterii či jiné zpracování přírodních
materiálů.

MEDOVÉ SLAVNOSTI
VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

Více

17. 11. 2018
Do Hostinného se sjedou řemeslníci
z měst, obcí a vísek z celých Čech i Moravy.
Autoři přivezou textilní hračky, polštářky,
kapsáře, aranžmá z přírodních materiálů,
podmalbu na skle, šperky a bižuterii,
svíčky, batiku, malbou zdobený textil,
drátovanou keramiku, drobnosti pro
radost i malbou zdobené hrnečky, knoflíky
a šperky. Nebudou chybět výrobky ze
dřeva, kůže, proutí, kovu, skla aj. Bude
tradičně přítomen včelař se svými produkty
i kořenářky se svojí nabídkou bylin, čajů
a koření. Široký sortiment občerstvení,
cukrovinek a dalších pochutin.

ADVENTNÍ TRHY V KOLONÁDĚ
V JANSKÝCH LÁZNÍCH

Více informací

DISIDENTSKÁ STEZKA v Malé Úpě
„DISIDENTSKÁ STEZKA“ byla vymyšlena jako
připomenutí 40 let od setkávání českých a polských
disidentů v Krkonoších (1978–2018) a ukázka
toho, že za svobodu se vždy muselo bojovat. Téma
svoboda je přitom aktuální i v současnosti, nemusí
se vždy jednat jen o politiku a věci veřejné, ale
i o svobodu člověka jako jednotlivce, jeho odvahu
svobodně žít.
Více informací

OCHUTNEJTE tradiční jídlo z Krkonoš
Zažijte den plný zábavy a ochutnejte tradiční
krkonošské jídlo anebo pivo z místních
minipivovarů. Navštivte některou z kulinářských
akcí, které se uskuteční v září – FOOD festival
NA DVOŘE ve Vrchlabí, Festival jídla ve Špindlerově
Mlýně, Malúpskou vařečku v Malé Úpě nebo
Kulinářský den v Janských Lázních. Každá z akcí
nabídne svým návštěvníkům jedinečný jídelníček
a bohatý doprovodný program pro celou rodinu.
Tak přijďte ochutnat Krkonoše!

Více

23.–25. 11. 2018
Víkend s řemeslnými stánky v prostoru
secesní Kolonády, tvořivé dílny s různými
technikami pro malé i velké. Doprovodný
kulturní program na pódiu.

PAVÍ VEJCE A DALŠÍ OVOCE
VE VRCHLABÍ

Nechte se očarovat nejkrásnějšími partiemi
Krkonoš a místním lahodným zlatavým mokem.
Krásný výlet dlouhý 35 km ocení jistě všichni
milovníci hor a piva. A kde najdete místo
k osvěžení? Ve Vrchlabí – Pivovar Hendrych
a Pivovarská Bašta (pivo Krkonošský Medvěd),
na Luční boudě (pivo Paroháč), v penzionu
Andula u Friesových bud (pivo Fries), v Malé Úpě
(pivovar Trautenberk) a nově i v Peci pod Sněžkou
(Pecký pivovar – pivo Sněžka).

Více

27. 10. 2018
Babí léto přináší již 5. ročník Medových
slavností aneb lidový řemeslný jarmark
pod širým nebem. Krásný den zpestří
barevné podzimní listí, vůně medoviny
a sladkého medu, přehlídka tradičních
řemesel, umění našich babiček, podzimní
dílny pro děti a hudba k poslechu i tanci.

13. ČESKÝ ŘEMESLNÝ TRH
POD OBRY V HOSTINNÉM

KRKONOŠSKÁ pivní stezka

Více

24. 11. 2018
Víte, že paví vejce roste na stromě
ve štěpnici ve Vrchlabí? K čemu jsou staré
odrůdy? Chcete je ochutnat? Které jablko
vzniklo přímo v Krkonoších? Proč byly
zahrady obklopeny zdí, a ta naše je naopak
otevřená?

Více informací

ZELENÝ ŠPINDL
Máte rádi přírodu a jste milovníky hor? Pak je tu
akce právě pro vás. Nejen, že budete na čistém
horském vzduchu, ale zároveň uděláte něco pro
naše nejvyšší hory – Krkonoše. Zúčastněte se
úklidové akce ve Špindlerově Mlýně a budete
odměněni jednodenním skipasem na zimní sezónu
2018/19, obědem a skvělým pocitem, že jste svůj
čas věnovali užitečné činnosti.

Více informací
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ORLICKÉ HORY A PODORLICKO

KALENDÁŘ
AKCÍ
60. ROČNÍK RYCHNOVSKÉ
OSMIČKY

PUTOVÁNÍ po Zámcích na Orlici –
České Loiře

Více

14.–16. 9. 2018 – Společenské centrum
Rychnov nad Kněžnou
Tradiční soutěžní
přehlídka
neprofesionálních
filmů s mezinárodní
účastí. Soutěžní
projekce jsou zdarma
přístupné veřejnosti.

HUDEBNÍ FESTIVAL F. I. TŮMY

Více

14.–16. 9. 2018 – Kostelec nad Orlicí
Multižánrový hudební
festival spojený
s 16. ročníkem
Kosteleckého posvícení a oslavami
100. výročí vzniku
Československa.

FOOD FESTIVAL NA ZÁMKU

Putujte s námi po šlechtických sídlech, které
lemují řeku Divokou Orlici. V okruhu 9 km tu
na vás čekají příběhy 4 romantických zámků –
zámku Častolovice, Nového zámku v Kostelci nad
Orlicí, zámku Doudleby nad Orlicí, zámku Potštejn
a 2 majestátních hradů – hradu Potštejn a Litice.
Zpestřete si návštěvu České Loiry novou
turistickou hrou s putováním, která je spojena
s oblíbeným sbíráním razítek do hrací karty, které
můžete sbírat při svém putování až do konce
října. Po ukončení letošního ročníku je připraveno
slosování o romantický pobyt v Zámeckém hotelu
Potštejn a další zajímavé ceny.
Nestihnete-li v letošní sezóně navštívit
všechna sídla Zámků na Orlici, nezoufejte...
příští rok můžete v putování a sbírání razítek
pokračovat.

Více informací

OPOČNO v zrcadle času
Opočno jakožto staré historické sídlo si
v roce 2018 připomíná 950. výročí své první
písemné zmínky, která se nachází v Kronice
české, jejíž autorství je připisováno Kosmovi.
U příležitosti tohoto výročí vznikla letos v červenci
ve spolupráci města Opočna s Muzeem a galerií
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou nová
muzejní expozice v budově čp. 55 v Opočně.

Více

22. 9. 2018 – Nový zámek Kostelec
nad Orlicí
Přijďte si užít gastronomické sobotní
odpoledne s jídlem, hudbou a přáteli
na 3. ročník festivalu.

Expozice nastiňuje důležité okamžiky v dějinách
města, přičemž zvláštní pozornost je věnována
zejména etapě raného středověku. Jelikož se
jedná o jeden z nejstarších stojících městských
domů v Opočně, lze i budovu samotnou chápat
jako exponát.
Více informací

NOVÁ PAŠERÁCKÁ STEZKA
v Orlickém Záhoří

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 

Více

28.–30. 9. 2018 – Dobruška
Tradiční třídenní slavnosti plné hudby
a zábavy. Těšit se můžete na průvod
družiny sv. Václava koncerty, jarmark
historických řemesel i divadlo.

Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory
v rámci česko-polského projektu „U nás začíná
pohádková říše“ slavnostně otevřel novou
Pašeráckou stezku na Černé Vodě v Orlickém
Záhoří.
Cílem společného projektu je prezentace
a zachování kulturního dědictví regionu
Bystřických a Orlických hor a okolí Międzygórze,
a to především pomocí pohádek, vyprávění
a legend souvisejících s tímto regionem. Českopolské pohraničí je opředeno spoustou legend
o pašerácích, z nichž některé se staly námětem
pohádek. Pašovalo se všechno, co se tehdy
zrovna hodilo. Někdy šlo při pašovaní o život,
jindy se zase při pašování udály historky spíše
úsměvné.
Za jejich osudy se můžete vydat po 5 km dlouhé
Pašerácké stezce s 5 zastaveními, na kterých se
dozvíte zajímavé příběhy.

Více informací

SVĚTÝLKA 

Více

ZAJEĎTE SI NA SMAŽENOU RYBU
k sousedům do Polska

28.–30.9.2018 – Vrchní Orlice
Výstavní a koncertní benefiční
akce na podporu kostela sv. Jana
Nepomuckého na Vrchní Orlici.

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ
SOKOLNÍKŮ 

Přinášíme tip na zajímavý výlet a to nejen pro
vášnivé rybáře, ale také pro ty z vás, kteří při
cestování po krásných místech Orlických hor
překročí hranice k našim sousedům do Polska a rádi
ochutnají nějakou místní vyhlášenou specialitu.

Více

3.–6. 10. 2018 – Opočno
51. ročník významné evropské sokolnické
akce na zámku v Opočně s ukázkami
výcviku dravců pro veřejnost.

MŠE POSVÍCENSKÁ 

Více

13. 10. 2018 – Kvasiny
Mše se koná ve zdejší zámecké kapli
na zámku v Kvasinách.

DUŠIČKY V SÝPCE

Více

27. 10. 2018 – Rokytnice v Orl. horách
Přijďte si se svými dětmi či vnoučaty
vytvořit lucernu z řepy.

PIETNÍ AKCE, BOHOSLUŽBY
A KONCERTY K 100. VÝROČÍ
VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 

Můžeme vám doporučit jedno zajímavé místo
GospodarstwoRybne – ŻubrKamieńczyk. Areál
tvoří menší rybník pro volný lov na udici a dvě
sádky. Náruživý rybář, a to i ten neregistrovaný,
tu může za poplatek zkusit štěstí v rybníku.
V restauraci, která je součástí areálu vám chycenou
rybu usmaží, a v krásném klidném prostředí si ji
můžete také vychutnat. Přejeme vám tedy úspěšný
lov a dobrou chuť!

Více

Více informací

MEZINÁRODNÍ hudební festival
F. L. VĚKA 2018
Hudební festival je významnou akcí celého
regionu. Připomíná dobrušského rodáka
Františka Vladislava Heka (1769–1847), vlastence
a hudebního skladatele, kterému se dostalo lekcí
i od samotného Wolfganga Amadea Mozarta.
Tento osmý ročník mezinárodního hudebního
festivalu bude zahájen v neděli 16. září 2018
v kostele sv. Václava v Dobrušce. Opětovně se
vám v rámci festivalu představí špičkoví čeští
i zahraniční interpreti klasické hudby. Festivalové
koncerty zažijete nejen v prostorách kostelů
či zámeckých sálech, ale můžete se těšit také
na vrchol letošního ročníku, kdy jeden z koncertů
proběhne v industriálním prostředí tovární haly
s vynikající akustikou. Přejeme vám všem krásný
zážitek.
Více informací

28. 10. 2018
V obcích a městech turistické oblasti
Orlické hory a Podorlicko se budou v rámci
oslav 100. výročí vzniku Československa
konat koncerty, pietní akce i bohoslužby.

HUBERTSKÁ MYSLIVECKÁ MŠE

NAHLÉDNĚTE do věží kostelů
v příhraničí
Česko-polský projekt, který je pracovně nazván
„4 věže“, jehož partnery jsou Obec Orlické Záhoří,
Gmina BystrzycaKłodzka a Římskokatolická
farnost Neratov, využil potenciál dnes veřejnosti
nepřístupných významných kulturních památek,
které se nacházejí v bezprostřední blízkosti
hranice. Do konce letošního roku budou
zpřístupněny tři významné objekty kulturního
dědictví, které jsou zapsané jako kulturní památky
(nad) regionálního významu.

Více

V Orlickém Záhoří chystají zpřístupnění věže
kostela sv. Jana Křtitele, kde vznikne přirozené
vyhlídkové místo a v části půdního prostoru nad
lodí prostor pro prezentaci regionu s virtuální
prohlídkou. V Neratově budou obě věže kostela
Nanebevzetí Panny Marie plně sloužit jako
významná turistická atraktivita. V Bystřici Kladské
se restaurují Kladské věže ze 14. století, které
jsou součástí městského opevnění. Věž bude
plnohodnotným vyhlídkovým místem, budují se
zde také naučné instalace. Přijďte nahlédnout
a rozhlédnout se!

6. 11. 2018 – Neratov
Tradiční Hubertská mše konaná v kostele
Nanebevzetí Panny Marie.

BENEFIČNÍ KONCERT – ELLA 

Více

17. 11. 2018 – Přepychy
Obec Přepychy a Eliška Macháčková vás
zvou na benefiční koncert konaný v kostele
sv. Prokopa.

Více informací
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PODKRKONOŠÍ

KALENDÁŘ
AKCÍ
SLAVNOSTI HOŘICKÝCH
TRUBIČEK

ZAVÍRÁNÍ turistické sezony na Zvičině

Více

8. 9. 2018
Tradiční hořické slavnosti spojené
s nabídkou místní lahůdky – hořických
trubiček, kulturním a doprovodným
programem.

Přijďte s námi 13. října 2018 strávit příjemné
sobotní odpoledne. Symbolické rozloučení s letní
turistickou sezonou bude probíhat od 13:30
do 16:30 na vrchu Zvičina. Návštěvníci se mohou
těšit na regionální produkty Podkrkonoší,
živou hudbu a informační stánek, který bude
nabízet propagační materiály z Podkrkonoší,
z Hradecka a z celého Královéhradeckého kraje.
Dále je připravena výstava fotografií Fotosoutěže
Podkrkonoší 2018, drakiáda a další aktivity pro
děti. Během programu budou vyhlášeni vítězové
Fotosoutěže Podkrkonoší a vítězům budou
předány ceny.

Více informací

FOTOSOUTĚŽ Podkrkonoší 2018

PODZIMNÍM
KRÁLOVÉDVORSKEM

Je fotografování vaším koníčkem a máte
rádi Podkrkonoší? Chcete své práce zveřejnit
a zúčastnit se Fotosoutěže o zajímavé ceny? Pak
tedy neváhejte a přihlaste se do naší soutěže!

Více

V letošním roce jsou k výběru hned dvě témata –
„Podzvičinsko očima fotografa“ a „První republika
v Podkrkonoší očima fotografa“.

8. 9. 2018
Klub českých turistů
Dvoráci pořádá
v sobotu 8. září
15. ročník turistické
akce Podzimním
Královédvorskem.
Start a cíl: Pivovarská
restaurace Tambor
ve Dvoře Králové nad Labem.

VINOBRANÍ NA KUKSU

Soutěžní fotografie by měly naplňovat dané téma
a především pocházet z oblasti Podkrkonoší.
Pravidla Fotosoutěže i přihlášku ke stažení
naleznete na webových stránkách
www.podkrkonosi.eu v sekci Fotosoutěž.
Hlasování veřejnosti proběhne pomocí
Facebooku Podkrkonoší. Každý soutěžící může
zaslat maximálně 5 fotografií, a to do pondělí
17. 9. 2018.
Více informací

Více

8. 9. 2018
Tradiční, již 12. ročník, vinobraní opět
obsadí oba labské břehy v Kuksu.
Připraveny jsou ochutnávky z českých,
moravských i zahraničních vinic,
doprovodný hudební program.

CYKLOBUSY v Podkrkonoší budou
v provozu až do 30. 9. 2018
Pokud máte rádi cyklistiku, nádherné výhledy
do krajiny a neopakovatelné zážitky, pak
neváhejte a využijte hustou síť cyklotras
a cyklostezek, které oblast Podkrkonoší nabízí.
Pro vaše pohodlí a rychlejší dosažení cílů budou
stejně jako v předchozích letech jezdit cyklobusy,
které na území Podkrkonoší budou v provozu až
do soboty 30. 9. 2018.
Více informací

LESNÍ STEZKA Pod Zvičinou

SLAVNOSTI HOŘICKÉHO PIVA

Od srpna letošního roku je v areálu Hotelu
Pod Zvičinou připravena zbrusu nová populárně-naučná lesní stezka. Bavit se budou děti
i dospělí! Stezka pomocí dřevěných panelů
zábavným způsobem seznamuje návštěvníky
se životem v lese, jednotlivými druhy zvířat
a rostlin i ekologickými problémy. Lesní stezka je
instalována přímo u dvou významných objektů,
které připomínají dlouhou a zajímavou historii
bývalých Lázní pod Zvičinou, kapličky Panny
Marie a Osmibokého pavilonku v lese. Na své
si tedy přijdou nejen milovníci přírody ale také
historie! A koneckonců i mnozí ostatní, neboť
nabídka místního areálu zejména pro rodiny
s dětmi je velmi široká.

Více

15. 9. 2018
Hořická pivovarská šňůra – oslava
hořického piva JungBerg. Kulturní
program, komentované prohlídky pivovaru
v doprovodu sládka, venkovní grill.

Více informací

TOULKY nejen Královédvorskem –
nová turistická hra
Příležitost poznat zajímavá místa nejen
na Královédvorsku a zároveň soutěžit o atraktivní
ceny. Přesně to nabízí nová turistická hra
s názvem Toulky nejen Královédvorskem,
kterou spustilo město Dvůr Králové nad Labem
a jejímž cílem je propagovat památky a atraktivní
turistické lokality. Hra potrvá až do září 2020.

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
VE DVOŘE KRÁLOVÉ
NAD LABEM

Více

28. 9. 2018
Podzimní zábava
s bohatým kulturním
programem (umělecká
řemesla, historický
šerm, lunapark,
stánkový prodej,
hudební produkce
s občerstvením).

HOŘICE JAZZNIGHTS

Základem je brožura s herním plánem. Během
pobytu mohou návštěvníci získávat na vybraných
místech (ubytovací zařízení, restaurace, obchody
apod.) známky, které nalepí do herního plánu,
nebo do něho obkreslí piktogramy při návštěvě tzv.
bezobslužných míst. Jedná se o přírodní atraktivity
jako přehrada Les Království, Čertovy hrady,
Zátlucké rybníky, Areál Žireč, Braunův Betlém,
hrad Pecka, Sochařský park v Hořicích apod., kde
jsou nainstalovány informační cedule s obrysovým
piktogramem odkazujícím na turistickou hru.
Více informací

DIVADELNÍ Erbenův Miletín
Podzimní a zimní měsíce patří v Miletíně již od
roku 1999 divadlu. Činný místní Divadelní soubor
Erben zde pořádá festival vybraných inscenací
amatérských souborů z celé ČR i ze zahraničí –
Divadelní Erbenův Miletín. Festival, stejně jako
pořádající soubor, má ve svém názvu jméno
slavného miletínského rodáka Karla Jaromíra
Erbena. Festivalová představení jsou rozprostřena
do třech měsíců, hraje se především o sobotách
a nedělích. Letošní devatenáctý ročník festivalu,
na kterém si přijdou na své děti i dospělí, můžete
navštívit od 1. října do 10. prosince 2018. Divadelní
Erbenův Miletín se koná za finanční podpory
Královéhradeckého kraje a města Miletín.

Více

31. 10. – 3. 11. 2018
Festival „Jazzobití pod horami“
návštěvníkům Hořic nabízí hudební
výlet napříč klasickými, moderními
i alternativními jazzovými proudy v podání
předních domácích i zahraničních
interpretů.

VÁNOČNÍ TRHY V KUKSU

Více

17.–18. 11. 2018
24.–25. 11. 2018
Vánoční tematikou prosvícené
a provoněné bývalé kukské lázně.
Mnoho stánků s nápady na vánoční
dárky a dekorace. Chybět nebude teplá
medovina, ani regionální dobroty.
Organizuje České farmaceutické muzeum.

Více informací

SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI
v Hospitálu Kuks
Akci, která se koná 6. 10. 2018, doprovázejí
zkoušky a ukázky loveckých psů, hra na lesní
roh, slavnostní Svatohubertská mše v kostele
Nejsvětější Trojice, tematická výstava, stánky
s mysliveckými potřebami. Celý den završí
ohňostroj nad areálem barokního hospitálu.
Organizuje Řád svatého Huberta.
Více informací

TÝDEN DUCHŮ v Safari Parku
Dvůr Králové
Strašidelnou atmosféru ve dnech 29. 10. – 4. 11.
2018 navodí magické městečko Tiébélé, obživlý
duch z Afriky, ale také stovky vydlabaných dýní
rozzářených svíčkami, které si návštěvníci mohou
sami vytvořit přímo v zoo dle své fantazie.
Chybět nebudou ani dýňové nadílky pro zvířata
nebo noční pozorování netopýrů.
Více informací
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