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Královéhradeckého kraje
ÚVODNÍ SLOVO
MEZINÁRODNÍ VELETRH
CESTOVNÍHO RUCHU INFOTOUR
& CYKLOTURISTIKA 2019

Vážení čtenáři,
nadcházející jaro a s ním spojený příchod
hlavní turistické sezony budou letos pro
Královéhradecký kraj opět nabité. Celý
rok 2019 je v oblasti cestovního ruchu
zaměřen na téma Cykloturistika a aktivní
dovolená. Už 8. března odstartuje
největší východočeský veletrh cestovního
ruchu, Infotour a cykloturistika, jehož
součástí bude konference s názvem
Cykloturistika a aktivní dovolená. Další
informace a spousty novinek v oblasti
cestovního ruchu se dozvíte uvnitř
nového jarního Newsletteru.
Příjemné čtení, krásné jaro a spoustu
cestovatelských zážitků v našem kraji
Vám přeje náš redakční tým.

Zveme návštěvníky na XX. ročník tradičního
veletrhu cestovního ruchu Infotour
a Cykloturistika.
Ve dnech 8.–9. 3. 2019 v Kongresovém
centru Aldis Hradec Králové najdete nabídky
turistických možností nejen z celé České
republiky, ale již tradičně přijedou se svými
nabídkami také vystavovatelé ze zahraničí
(zástupci Slovenska, Polska, Ukrajiny, Arménie,
Srbska, Bosny, Chorvatska, Švýcarska)
Na expozicích prezentujících se společností,
cestovních kanceláří, krajů a měst bude jistě
z čeho vybírat. Posluchači cestovatelských
besed si mohou opět odnést věcné ceny ze
slosování. Přijďte si poslechnout zajímavá
vyprávění českých cestovatelů.
Vstup na veletrh i doprovodný program je
opět ZDARMA

Více informací

Mezinárodní folklorní festival
POD ZVIČINOU

Průměrná doba pobytu hostů
je v kraji druhá nejvyšší

Letos se uskuteční již 45. ročník festivalu.
Do našeho kraje přijedou folklorní soubory
z Mexika, Chile, Indie, Makedonie, Sardinie,
Gruzie a Slovenska. Samozřejmě se můžete těšit
i na folklor tuzemský v podobě pořádajícího
bělohradského souboru Hořeňák a Hořeňáček,
moravský Vizovjanek, Slovácký krúžek,
jihočeský Blaťácký soubor, pražský Gaudeámus,
náchodský Hadářek a představí se část obřadu
z jízdy králů. Samozřejmě je připraven tradiční
jarmark, polka rallye a v rámci bohatého
doprovodného programu si můžete zanotovat
se skupinou Šlapeto. Letošní ročník bude
ozvláštněn výročím pořádajícího souboru. A ač je
Hořeňáku již 70 let, jako senior se necítí a slibuje,
že to na jevišti pořádně roztočí ve speciálním
pořadu.

V roce 2018 činila průměrná
doba pobytu 3,2 noci, což je
po Karlovarském kraji druhá nejvyšší
hodnota. V kraji se meziročně
ubytovalo o 6,6 % hostů více a jejich
počet přesáhl milion již čtvrtým
rokem po sobě. Domácích turistů
přibylo o 6,6 % a zahraničních o 6,9 %.
Počet přenocování v hromadných
ubytovacích zařízeních se meziročně
zvýšil. V posledním čtvrtletí roku se
ubytovalo meziročně o 2,5 % více
hostů.
V hromadných ubytovacích zařízeních
Královéhradeckého kraje se v roce
2018 ubytovalo 1,34 miliónu hostů,
což bylo o 83,7 tisíc osob, tj. o 6,6 %
meziročně více. Nárůst byl způsoben
přílivem domácí i zahraniční klientely.
Domácích turistů (rezidentů) bylo
poprvé přes 1 milion a tvořili 77,5 %
hostů. Přijelo jich meziročně o 64,2 tisíc
více, tj. o 6,6 %. Hostů ze zahraničí
(nerezidentů) se ubytovalo o 19,5 tisíc
více, tj. o 6,9 %. V Královéhradeckém
kraji se ubytovala desetina domácích
hostů České republiky, zahraniční se
na celorepublikovém počtu podíleli
jen 2,8 %.
V mezikrajském srovnání se v kraji
ubytoval čtvrtý nejvyšší počet hostů
po Hl. městě Praze, Jihomoravském
a Jihočeském kraji.
Více informací

Více informací

KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ PODPOŘILI
kulturní akce s trvalou záštitou
částkou 3,6 milionu korun
Částkou 3,6 milionu korun podpořil
Královéhradecký kraj kulturní akce, kterým
radní udělili trvalou záštitu. Mezi čtyřiadvaceti
podpořenými událostmi je například Koletova
Rtyně či Poláčkovo léto.
„V letošním roce podpoříme kulturní akce s trvalou
záštitou kraje podobnou částkou jako loni, tedy
3,6 milionu korun. V následujících letech budeme
usilovat o navýšení kapitoly rozpočtu dotací pro
kulturní akce, protože zájem dalece převažuje naše
aktuální možnosti. Letos jsme obdrželi žádosti
o dotaci v hodnotě přes šest milionů korun,“
řekla náměstkyně hejtmana pro kulturu Martina
Berdychová.
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

GASTRO HRADEC VITANA CUP 2019
Gastro Hradec je soutěž, která je již 24 let
mezinárodním svátkem kuchařů, cukrářů a všech
milovníků moderní i tradiční gastronomie.
14. rokem je udělován titul Mistr ČR kuchař
a cukrář. V letošním roce se k nám přidá 4. ročník
Chuti Itálie. Velice nás těší zájem veřejnosti,
i Vy jste srdečně zváni. Prožijete zajímavý den
s bohatým programem. Budete mít možnost
zhlédnout výstavní exponáty od více jak
200 soutěžících v mnoha kategoriích. Jistě
Vás zaujme expozice dle historických receptur
od „Staré gardy“. Na veletrhu firem si nakoupíte.
Vaše chuť rozhodne o vítězné svíčkové omáčce
v soutěži Chuť Česka. Atraktivní je výroba
Carvingu v časovém limitu přímo před Vašimi
zraky. V letošním roce jsou opět zařazeny soutěže
pro širokou veřejnost, které jsou zadané podle
velikonočních tradic. V programu nechybí
vystoupení našich předních, mediálně známých,
odborníků. Určitě je na co se těšit, přijďte si
zasoutěžit či podpořit své známé nebo se jen
podívat a potěšit z krásných soutěžních výrobků
od soutěžících ze všech koutů České republiky
i okolních států.
Více informací
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ČESKÝ RÁJ

KALENDÁŘ
AKCÍ

POCHOD ČESKÝM RÁJEM – Putování
za Rumcajsem

POHÁDKY TISÍCE A JEDNÉ ZEMĚ:
Více
XXI – AFRIKA
15. 3. 2019
Čtení afrických pohádek za hudebního
doprovodu Jaroslava Mugrauera – hráče
na africký nástroj KORA. V rámci večera
bude ochutnávka afrických pochoutek.
Akce se koná ve Valdštejnské lodžii
v Jičíně.

VÁCLAV NECKÁŘ:
65 LET NA SCÉNĚ

V sobotu 30. 3. 2019 se uskuteční již 53. ročník
tradičního pochodu Českým rájem – Putování
za Rumcajsem. Jako obvykle tento pochod
pořádá Klub českých turistů z Jičína. Startuje se
na Velkém nádvoří Jičínského zámku a vybrat
si můžete trasu, která je pro Vás nejvhodnější.
Všichni od nejmenších ratolestí až po babičky
a dědečky jste na toto pohádkové putování
srdečně zváni. Kdo ví, třeba potkáte i Rumcajse,
Manku a Cipíska!

Více informací

MÁJOVÁ STŘEDA
Rodinná oslava jara, lásky a pohody. Kdy jindy
bychom toto měli oslavovat než 1. máje?
Těšit se můžete na pestrý program! Například
na hasičskou soutěž na Valdštejnově náměstí,
Dvorkovou slavnost v Rumcajsově ševcovně
nebo třeba Prvomájový „vejšlap“ na Zebín.
A prozradíme vám malé tajemství – bude možnost
se osobně potkat s Rumcajsem a Mankou!

Více

19. 3. 2019
Legendární Václav Neckář, český
popový zpěvák a filmový herec, oslaví
65 let od vstupu na českou hudební
scénu. Již v letech 1968 až 1970 byl
společně s Martou Kubišovou a Helenou
Vondráčkovou členem pěvecké
skupiny Golden Kids. Koncert se koná
v Masarykově divadle v Jičíně.

Více informací

STĚHOVÁNÍ MIC Jičín a další nové
projekty!

MILOSLAV STINGL:
TVÁŘE SVĚTA

Více

21. 3 – 12. 5 2019
Výstava fotografií, které doprovázejí
biografii vědce a jednoho z největších
cestovatelů 20. století Miloslava Stingla
zpracovanou Adamem Chroustem. Tento
velikán českého cestování vydal 43 knih,
kterých se po celém světě prodalo
17 milionů, navštívil 150 zemí a také
pracoval pro Akademii věd jako výzkumný
pracovník. Výstava se koná v Regionálním
muzeu a Galerii v Jičíně.

PRVNÍ LÁZEŇSKÝ PLES

Více informací

Více

22. 3. 2019
Lázně Bělohrad
a. s. si vás srdečně
dovolují pozvat
na svůj historicky
první lázeňský ples.
O předtančení se
postará taneční
pár televizní show
StarDance. K tanci a poslechu zahraje
kapela EGO RETRO MUSIC a věřte, že vás
jejich hudba na židli jen tak sedět nenechá.
Ples se koná v Masarykově divadle v Jičíně.

ČARODĚNÍ V LODŽII

Na letošní letní sezonu se chystá mnoho (nejen)
pohádkových novinek! Rumcajs s Mankou se
totiž rozhodli, že každý letní pátek v červenci
a srpnu provedou malé i velké po Cipískově stezce.
Zájemci se mohou těšit na interaktivní úkoly, čtení
pohádek a mnoho dalšího. Navíc je na konci čeká
poměrně zajímavá odměna. Účast je naprosto
zdarma a samozřejmostí zůstává korzování těchto
pohádkových postaviček v centru města o každém
prázdninovém dnu. Navíc se na pondělky se
chystají komentované prohlídky města, které
bude mít na starosti Městské informační centrum
Jičín. A právě místní Íčko se v letošním roce
bude prezentovat ve zbrusu nových prostorech,
které mimo jiné nabídnout i velký dětský koutek,
projekční plochu a mnoho dalšího. Také Galerie
Rumcajsův svět Radka Pilaře bude od května
otevřena již každý den po celý rok.

Více

30. 4. 2019
Magický svět čarodějných bytostí
v prostorách barokní památky a jejím
okolí. Výpravná hra, čarodílny, představení
a hudba.

DO JIČÍNA PŘICHÁZÍ Tripper
Tripper není jediná stopovací hra, kterou můžete
v Jičíně zažít. Další z nich nese název Skryté
příběhy. K této aktivitě již potřebujete chytrý
telefon, kde si stáhnete aplikaci, a poté už je to
obdobné jako u Tripperu. Aplikace vás bude
navigovat, kam jít a kde budete plnit další úkoly.
Nejen, že trasa vede jedinečným historickým
centrem Jičína, ale navíc se dozvíte i něco ze
zajímavé historie města.
Více informací

PAMÁTKY ČESKÉHO RÁJE se otevírají
veřejnosti
Mnoho památek v Českém ráji bylo v zimních
měsících zavřeno, ať už částečně či zcela. Naštěstí
s příchodem jara se otevírací doby památek
rozšiřují. Z jičínských památek stojí určitě
za zmínku Valdická brána a Rumcajsova ševcovna.
Tyto atraktivity byly v zimě pro veřejnost zavřené.
Od dubna je ovšem můžete opět navštívit,
a to každý den kromě pondělí. To samé platí
u Prachovských skal, kde turistická sezóna začíná
taktéž v dubnu. Z hradů a zámků prodlužují
svoji otevírací dobu například hrad Kost, zámek
Humprecht nebo Hrad a zámek Staré Hrady.
Více informací

SLAVNOSTI ČOKOLÁDY, VÍNA
A MEDOVINY na Starých Hradech
PODKRKONOŠSKÝ
SYMFONICKÝ ORCHESTR 

Originální vína českých a moravských vinařů
a starohradská medovina, vinný jarmark
a sváteční čokoláda, na to vše se můžete těšit
ve dnech 11.–12. 5. 2019. Navíc pohádkový
program a mnoho dalšího. Čekají vás zážitkové
prohlídkové okruhy a široká nabídka čokolády, vína
a medoviny.

Více

11. 5. 2019
Tentokrát bude program sestavený čistě
z „vážné hudby“. I tak to bude program
mimořádně atraktivní, protože bude
sestaven výhradně z ruské hudby. Orchestr
se k této hudbě rád vrací a i v Jičíně už
v minulosti řadu ruských skladeb provedl.
Koncert se koná v Masarykově divadle
v Jičíně.

Více informací

CENA PRACHOVSKÝCH SKAL
Setkání poválečných autoveteránů se uskuteční
18. 5. 2019 na Valdštejnově náměstí. Trasa
povede z Jičína, kouzelnou krajinou Českého ráje
a Podkrkonoší s cílem opět v Jičíně. Celková délka
trasy je cca 140 km.

Více informací
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HRADECKO

KALENDÁŘ
AKCÍ
NOVOBYDŽOVSKÝ MASOPUST

HRADECKO má konečně svůj regionální
produkt!

Více

2. 3. 2019
Masopustní průvod v maskách, doprovodný
program, zabijačkové speciality.

KRÁLOVSTVÍ MASEK –
KARNEVAL NA LEDĚ

V rámci česko-polského projektu Společné
tradice Hradecka a Svídnice proběhlo 8. ledna
2019 první kolo certifikace a vybralo hned několik
úspěšných producentů. V roce 2019 budou
probíhat marketingové aktivity pro propagaci
našich regionálních produktů v České republice
i v Polsku, včetně soutěže o nejlepší regionální
produkt.

Více

Více informací

9. 3. 2019
Oblíbený dětský karneval na ledě ČPP
arény v Hradci Králové.

MASOPUST NA STATKU

KOSTEL SV. MIKULÁŠE se otevře
veřejnosti
Po téměř tříleté rekonstrukci se v první polovině
roku 2019 opět otevřou dveře dřevěného kostela
svatého Mikuláše v Jiráskových sadech. Návštěvníci
si budou moci prohlédnout památku cennou nejen
pro její mobiliář, ale i příběh. Příležitost k tomu
bude v rámci komentovaných prohlídek.

Více

3. 3. 2019
Masopustní veselí se zabijačkovými
pochoutkami i maškarami na Šrámkově
statku v Pileticích.

Aktuální provozní informace, termíny prohlídek,
ale i desítku videí mapujících rekonstrukci
naleznete na www.kostelsvatehomikulase.cz.
Uživatelům sociálních sítí doporučujeme sledovat
také stránku fb.me/drevenykostelikhk.
Více informací

HRADECKO HROU
SMIŘICKÉ SVÁTKY HUDBY

Více

6.–21.4.2019
Tradiční hudební festival opět přiláká
milovníky vážné hudby do jedinečného
prostředí zámecké Kaple Zjevení Páně.

VELIKONOCE NA STATKU

Více

18.–22. 4. 2019
Výstava kraslic na Šrámkově statku
v Pileticích.

FESTIVAL DĚTSKÉHO TANCE

Více

27. 4. 2019
Celostátní přehlídka street dance a soutěž
juniorů break dance, taneční studio T-Bass
Hradec Králové.

XVI. STŘEDOEVROPSKÝ
JAZZOVÝ MOST

Více

Už vás nebaví poznávat nová území jen tak
s mapou v ruce? Chcete vyzkoušet něco jiného?
Hradecko vám nabízí hned několik možností, jak
si poznávání zpříjemnit a zabavit u toho celou
rodinu.
MUNZEE je celosvětová hra spočívající v hledání
speciálně vytvořených známek s QR kódem.
Na Hradecku bylo umístěno několik desítek
známek, které najdete nejen v blízkosti těch
nejznámějších atraktivit, ale i na místech méně
známých, ale o nic méně zajímavých.
www.munzee.com
GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace
pro chytré telefony a tablety, která vás provede
zábavnou a soutěžní formou po nejzajímavějších
místech v regionu. Hra vychází z populárního
geocachingu, ale tady nestačí pouze místo najít
a „checknout se“, ale v rámci toho plnit i různé
úkoly.
www.geofun.cz/hradec-kralove/
GEOCACHING je sportovní turistická hra, při
které se hledají krabičky či různé schránky
pomocí GPS souřadnic. Na území Hradecka
se skrývá mnoho ukrytých krabiček (kešek),
které čekají na objevení. Tyto schránky jsou
pečlivě skryty a zavedou vás na zajímavá místa,
některé naleznete na odpolední procházce
s dětmi a u jiných se zase musíte dostat do těžce
dostupných terénů.
www.geocaching.com

HRADCEM KŘÍŽEM KRÁŽEM a HRADECKÝ
QUEST jsou materiály, které vás provedou
královským věnným městem pomocí hádanek,
zvídavých otázek a tajenek. Vyzvedněte si je
v turistických informačních centrech nebo si je
stáhněte na webových stránkách a vydejte se
na tak trochu jinou šipkovanou.
www.hradecko.eu/o-nas/ke-stazeni
PO TŘEBECHOVICKÝCH STOPÁCH je turistická
hra pro děti a rodiče. Navštívili jste Třebechovický
betlém a chcete se ještě projít po městě a jeho
okolí a získat zajímavé informace? Vyzvedněte
si v Informačním centru pracovní listy a hurá
na cestu.
www.betlem.cz
A v neposlední řadě jsou tu pro vás pracovní
listy, které svým návštěvníkům nabízí jednotlivé
atraktivity. Zpestřete si tak prohlídku zámku,
skanzenu či galerie, ať už jedete s rodinou nebo
třeba se školní skupinou.
Více informací

1. 5. 2019
Každoročně na prvního máje pohltí Hradec
Králové jazzová hudba.

JARO NA HRADECKU
Ač zima ještě nekončí, je třeba spřádat plány
na jarní víkendy! Co takhle vyplnit je nějakou
z nabízených akcí?

Více informací

40. ROČNÍK TURISTICKÉHO
POCHODU JANA SEDLÁČKA

Více

8. 5. 2019
Oblíbená sportovní akce pro celou rodinu.

KVĚTINY PRO KAMENNÉHO
MOTÝLA

Více

8.–12. 5. 2019
Zajímavá květinová výzdoba podtrhne
krásu interiérů zámku Hrádku u Nechanic.

OŽIVLÝ PRAVĚK:
BOJ A VÁLEČNICTVÍ
V DOBĚ BRONZOVÉ

POHÁDKOVÉ STEZKY na Hradecku
Více

8. 5. 2019
Nakoukněte do dávné historie
a vyzkoušejte si postavení válečníka.

DEN RODINY

Více

12. 5. 2019
Tradiční akce plná zábavy pro malé i velké.
Sportovní aktivity, soutěže, výtvarné dílny,
divadlo a samozřejmě spousta dobrot na vás
čeká v Jiráskových sadech v Hradci Králové.

PLES PRINCŮ A PRINCEZEN

Více

19. 5. 2019
10. ročník nabídne bohatý program –
speciální výstavu „Z pohádky do pohádky“,
krásné princezny a princové ze známých
filmových pohádek nebo např. audience
u krále Květoslava a královny Jasmíny. Ples
se koná ve Zlatém sále na zámku Karlova
Koruna v Chlumci nad Cidlinou.

NAUČNÁ STEZKA HOŘINĚVSKÝM LESEM
Stezka je tvořena ilustrovanými a rýmovanými
naučnými tabulemi a spoustou interaktivních
prvků. Celou stezkou návštěvníky provází
dvě komiksové postavy: Pavlík – ten co se
od mobilu neodlepí, pořád u compu jen dřepí
a prostořeká dlouhovlasá Kačka – Pavlíkova
spolužačka.
http://www.horineves.cz/naucna_stezka_
horinevska_bazantnice
POHÁDKOVÁ CESTA ZÁMECKÝM PARKEM –
KARLOVA KORUNA
Každý zámecký park má za svou bohatě tepanou
branou nějaké tajemství. V tom chlumeckém byl
zaznamenán vysoký výskyt tajemných postav –
skřítků a víl. Tyto bytosti střeží park, pomáhají
stromům parku a vy je můžete potkat na naší
pohádkové cestě. Cesta otevřena celoročně.
Pohádkový průvodce k zakoupení v pokladně
v otevírací době zámku.
http://www.karlovakoruna-zamek.cz/clanky/
novinky/pohadkova-cesta-zameckym-parkem.
htm#.XF0vo1xKiUk

POHÁDKOVÉ STEZKY V MĚSTSKÝCH LESÍCH HK
Královéhradeckými lesy vede unikátní
pohádková stezka plná příběhů, které skrývají
mnoho lesních ponaučení a tajemství. Trasa
dlouhá přibližně 2,5 km se vine od Mazurovy
chalupy a končí u rybníka Výskyt. Návštěvníci se
v krásné přírodě postupně seznámí s pohádkami
a postavičkami výtvarnice a spisovatelky Marty
Pohnerové, jako jsou například drak Větvička,
kouzelník Šišule či Borůvková víla. Jednotlivé
pohádky na panelech doprovází postavičky
vyřezané místním řezbářem.
http://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/
Více informací

VÁLEČNÉ MUZEUM v obci Chlum
má nový název
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
k 1. lednu 2019 vyčlenilo muzeum prusko-rakouské války jako svou samostatnou
pobočku a k 1. únoru 2019 se také mění jeho
název z dosavadního Muzeum války roku 1866
na Chlumu na nový – Muzeum války 1866.

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

Více informací
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KLADSKÉ POMEZÍ
A BROUMOVSKO

KALENDÁŘ
AKCÍ

Kladské pomezí
KLADSKÉ POMEZÍ má nový web pro
milovníky zimních sportů

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
JIRÁSKOVA DIVADLA
V HRONOVĚ

Více

každý pátek v 10 a 14 hod.
Příležitost pro všechny zvídavé. Chcete
vědět kdo, jak, s kým, proč? Přijďte
prozkoumat divadlo U nás.

OTEVÍRÁNÍ PEVNOSTI
JOSEFOV – SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ SEZONY 2019

Více

6. 4. 2019
Slavnostní zahájení turistické sezony
2019 v pevnostním městě Josefově.
Pochod vojska městem, vztyčení vlajky
na Bastionu I, bitevní ukázka, zpřístupnění
muzeí a turistických areálů, jarmark.

BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM –
ZÁVOD BĚŽECKÉHO POHÁRU
PRIMÁTOR CUP

S novým rokem se objevila konečně bohatá
sněhová nadílka. Pro všechny milovníky bílé
stopy jsme přichystali úplně novou podobu
zimní odnože webu Kladské pomezí, která
potěší praktickými informacemi i přívětivým
uživatelským rozhraním na všech zařízeních.
Hned při první návštěvě zimního portálu
na adrese https://ski.kladskepomezi.cz/ je patrné,
že došlo ke grafické proměně a zpřehlednění.
Úvodní strana sdělí nejdůležitější informaci –
kolik ze 40 běžeckých tratí je v současné chvíli
sjízdných. Pod touto statistikou se nachází
možnost zobrazit nejnovější aktuality o údržbě
a názornou mapu serveru Bílé stopy. Na ní je
barevně znázorněno stáří úpravy jednotlivých
tras, přehled informačních center a dalších služeb
v okolí. Aktuální informace o stavu jsou přenášeny
pomocí GPS.
Více informací

KLADSKÉ POMEZÍ A JESTŘEBÍ HORY
na veletrhu Regiontour Brno

Více

7. 4. 2019
Přijďte se s námi proběhnout jarní
přírodou Babiččina údolí. Již šestý ročník
otevřeného závodu pro celou rodinu.

BRÁNY MĚSTA DOKOŘÁN

Slavnostního zahájení expozice
Královéhradeckého a Pardubického kraje, pod
společnou značkou Východní Čechy, se zúčastnil
starosta města Rtyně v Podkrkonoší, předseda
správní rady Branka Kladské pomezí Zdeněk
Špringr společně se starostou Malých Svatoňovic
Vladimírem Provazníkem.
Mottem letošního veletrhu cestovního ruchu
byly cyklovýlety a cykloturistika Východních
Čech. V ostatních expozicích krajů České
republiky i partnerských měst z různých zemí
světa byly představeny propagační materiály
a novinky v oblasti cestovního ruchu na rok 2019.
Samostatný blok na veletrhu představovaly
regionální potraviny. Kladské pomezí má také
svoji vlastní certifikaci těchto produktů.

Více

13. 4. 2019
Zahájení turistické sezony v Novém
Městě nad Metují s bohatým zážitkovým
programem a zámeckými trhy.

Více informací

LESNÍ CESTA z České Skalice
do Ratibořic je bezpečná
Oblíbená lesní cesta mezi Českou Skalicí
a Ratibořicemi v Královéhradeckém kraji je opět
otevřená. Lesy ČR nechaly zpevnit skalní opukový
masiv, který k ní přiléhá. Práce trvaly od letošního
června do konce listopadu. Podnik zaplatil téměř
6,3 milionů korun bez DPH.

VELKÁ PROVÁZECÍ AKCE

Více

27. 4. 2019
Komentovaná procházka po objektech
Běloveského pevnostního skanzenu,
Běloves, vstup zpoplatněn. Start v 10 h
u pěchotního srubu N-S 84 Voda (objekt
u Kauflandu). Přihlášky zájemců zasílat
na mail: exkurzebps@seznam.cz.

Kvůli opakovanému sesuvu kamení se letos
sanovala 410 metrů dlouhá a 26 metrů vysoká
opuková skála. Odborná firma nestabilní bloky
odtěžila. Žádné sítě ani jiná viditelná opatření
na skalách nenajdete. Lesníci se na zachování
přírodního rázu místa dohodli se správci
Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.
Více informací

MAPY SVAZKU OBCÍ JESTŘEBÍ HORY
opět k dostání

NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA

Svazek obcí Jestřebí hory aktivně podporuje
cestovní ruch v regionu. Jedním ze způsobů, jak
tak činí, je tvorba nebo dotisk již vytvořených
a osvědčených propagačních materiálů.
V letošním roce provedl aktualizaci a dotisk dvou
map. Jednalo se trhací a skládací mapy.
Více

Trhací mapa je k dostání ve formátu A3 v papírové
formě. Z jedné strany naleznete mapu Svazku
obcí Jestřebí hory a na druhé straně najdete
seznam ubytovacích a stravovacích zařízení spolu
se základními údaji o obcích ve svazku.

13.–17. 5. 2019
Studentský festival plný hudby, divadla,
literární a výtvarné tvorby, Náchod,
vstup zdarma / divadelní představení
zpoplatněna.

Více informací

Pozvánka na výstavu FALEŠNÉ
HRANICE „Akce Kámen“

DEN S PRIMÁTOREM

Více

18. 5. 2019
Den otevřených dveří náchodského
pivovaru, kulturní program, areál Pivovaru
Primátor a. s., vstup zpoplatněn.

SLAVNOSTNÍ UDÍLENÍ
CENY LADISLAVA ČERYCHA

Dovolujeme si vás pozvat na ojedinělou
výstavu FALEŠNÉ HRANICE Akce „Kámen“,
která probíhá od 2. února do 17. března 2019
v Muzeu Náchodska – Broučkově domě čp. 18
na Masarykově náměstí. Vstup je ZDARMA.
Autorka odborné putovní výstavy Václava
Jandečková nechává nahlédnout pod pokličku
nejutajovanější represivní akce komunistického
režimu a odhaluje nové oběti i pachatele.
V podrobném zobrazení vývoje akce „Kámen“
v prostoru a čase předkládá unikátní archivní
materiály a konfrontuje je s pozdějšími výpověďmi
svědků, postupy tajné policie a vše ukazuje
v novém světle.

Více informací

Více

31. 5. 2019
V pátek 31. května proběhne v historické
zahradě Vily Čerych slavností podvečer –
14. ročník udílení Ceny Ladislava Čerycha,
poděkování všem dárcům a dobrovolníkům
za nezištnou pomoc při obnově Vily Čerych
a její zahrady. Začátek akce je v 17.00 hod.
Vila Čerych je unikátní kulturní památkou
z dob první republiky, obklopená jedinečně
řešenou zahradou s velkým dekorativním
bazénem, altány a pergolami.

PŘEDSTAVUJEME VÁM
Nové Město na skále
Nové Město nad Metují spustilo facebookovou
stránku, která formou fotografií, videí i tipů
na výlety a zážitky představuje rozmanitost této
perly mezi renesančními městy.

Více informací

DEN ZEMĚ aneb Ratibořické ovčácké
slavnosti

FOOD ART FESTIVAL

Více

1. 6. 2019
Zámek Nové Město nad Metují nabídne
mnoho netradičního jídla a pití, gastro show
na pódiu, zajímavé přednášky a workshopy.

Již 11. ročník jarní osvětové akce v Babiččině
údolí proběhne 27. 4. 2019. Seznámíme se
s různými plemeny ovcí a koz, ukážeme si
práci ovčáckého psa i stříhání ovcí. Včelaři nás
přesvědčí o pověstné pilnosti svých svěřenkyň,
chovatelé předvedou své mazlíčky. Součástí akce
je řemeslný trh s dětskými dílničkami. Partnerem
jsou Rodinné pasy a Senior pasy – držitelé Senior
pasu mají vstup zdarma.

Více informací

Broumovsko

KALENDÁŘ
AKCÍ
BŘEZEN S FILMOVÝMI
NOVINKAMI V BROUMOVĚ

NOVÉ LOGO národního geoparku

Více

1.–31. 3. 2019
Celý měsíc březen můžete vyrazit
do Broumova, kde se v konferenčním
sále budou promítat filmové novinky
jako AQUAMAN, CAPTAIN MARVEL,
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 nebo ÚSMĚVY
SMUTNÝCH MUŽŮ.

JASNÁ, KLIDNÁ
A CELISTVÁ MYSL

V souvislosti s úpravami celkového
marketingového vizuálu Regionu Broumovsko
vzniklo na přelomu nového roku také nové logo
Národního geoparku Broumovsko. Bylo vytvořeno
na základě nového grafického manuálu Geoparku
Broumovsko, zpracovaného v rámci realizace
česko-polského projektu Rozvoj cestovního ruchu
a geoturistiky v regionu Středních Sudet.
Více informací

BROUMOVSKO má nové videospoty
Broumovsko obsadili filmaři ze společnosti Hustle
Production a natočili spot propagující největší
krásy našeho regionu. Poté vyrazili i k partnerům
do Polska. Výsledkem je série pěti propagačních
videospotů, kterými během letošní veletržní
sezóny oslovíme tisíce potenciálních návštěvníků
a turistů u nás i v Polsku.

Více

11.–13. 3. 2019
Meditační seminář pro management
v broumovském klášteře. Přední světové
firmy stále častěji zavádějí meditační
programy pro své vedoucí pracovníky.
Zjistily totiž, že praxe ticha významně
redukuje stres a psychické problémy jako
jsou úzkost či deprese. Meditace prospívá
zdravějším vztahům, a to jak v pracovních
týmech, tak směrem k zákazníkům.

PREMIÉRA JUMP N TRAVEL –
PERU

V konceptu této reklamní kampaně hrají hlavní
roli možnosti cykloturistiky propojené s návštěvou
největších kulturních a přírodních unikátů.
Spoty jsou výsledkem trvalé spolupráce v oblasti
turistického ruchu v příhraničním regionu s obcí
Křinice, městem a obcí Nowa Ruda a obcí
Radków.

Více informací

Více

12. 3. 2019
Polický rodák Jan Jenka a jeho parťák
Lukáš Kulda přivezou do Police nad Metují
nový sportovně-cestovatelský dokument,
ve kterém se vydávají na třítýdenní cestu
po Peru, kde musí překonat vysoké
nadmořské výšky, daleké vzdálenosti, nebo
i místní nepokoje. Jak vypadá parkour
v horách a na starých inckých ruinách?

ZA KRÁSAMI ZIMNÍCH SKAL
Každá zima je krásná, pokud vyrazíte z města
do panenské přírody, v tomto případě do sněhem
pokrytých, mrazem ojíněných Teplických skal.
Vydáte-li se do Teplických skal, můžete se
těšit na věže, rokle a soutěsky jako z pohádky
a neopakovatelnou atmosféru, kterou byste tady
jindy během roku jen těžko hledali. Pryč jsou
zástupy turistů, které sem míří v letní sezóně, a vy
tak třeba během své cesty nepotkáte ani živáčka.
Dle počasí se tak můžete kochat buďto skalisky
s bílou sněhovou čepicí nebo ojíněnými stromy
a skalami s průzračnými ledovými rampouchy,
případně kombinací všeho.
Více informací

IRSKÝ VEČER V CENTRU
WALZEL

KLÁŠTEREM OD SKLEPA
PO MUZEUM

Více

30. 3. 2019

15. 3. 2019
Večer plný irské hudby s kapelou
The Craic. Pivní speciály, irské whiskey…
Přijďte si užít večer v irské atmosféře.
Počet míst omezen, proto si prosím svá
místa rezervujte – tel.: 702 208 454,
info@walzel.cz. Vstup – 70 Kč.

Nové prohlídky broumovského kláštera spojené
s komentovanou prohlídkou Muzea Broumovska.
Při těchto speciálních prohlídkách uvidíte
sklepní prostory, historickou knihovnu, opatskou
galerii, výstavu poklady z depozitářů a nádherné
reprezentativní sály opatské rezidence s expozicí
o historii Broumova.
Více informací

BROUMOVSKO JE CERTIFIKOVANOU
OBLASTNÍ DESTINAČNÍ SPOLEČNOSTÍ

JEDEN SVĚT 2019

Více

21.–24. 3. 2019
Festival dokumentárních filmů o lidských
právech v Kolárově divadle v Polici nad
Metují. Identita a její různé podoby
v globalizovaném světě 21. století – to je
téma, které se rozhodl prozkoumat letošní
Jeden svět pod heslem Bezpečná blízkost.
Nebudou chybět ani tradiční diskuze
a doprovodný program.

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ –
ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE

Více

Certifikační komise na svém zasedání dne
29. 1. 2019 certifikovala region Broumovska –
kraj pískovcových skal a barokních památek
oficiálně jako oblastní destinační společnost.
Broumovsko se tak zařadilo k dalším destinacím,
které již certifikaci oblastní destinace mají –
Český ráj, Hradecko, Orlické hory a Podorlicko,
Krkonoše. Hlavním cílem certifikace je zkvalitnit
výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního
managementu v České republice a přispět
ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných
marketingových aktivit na domácím
a zahraničním trhu, a to prostřednictvím vytvoření
pravidel pro činnost organizací destinačního
managementu.
Více informací

22. 3. 2019
Žáci základních škol z Broumovska
a studenti broumovského gymnázia
představí v broumovském klášteře
výsledky své práce při natáčení pamětníků
v projektu Příběhy našich sousedů.
Odborná porota vybere nejzajímavěji
zpracovaný příběh.

MEZINÁRODNÍ POLICKÝ
VANDR

ZIMNÍ SRAZY ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH
TURISTŮ jsou minulostí
Od čtvrtka 14. do neděle 17. února žila Police
nad Metují turistikou. Ve městě se sešli
účastníci XVI. Českého zimního srazu turistů
a LII. Slovenského zimního srazu turistů.
A bylo se na co dívat a bylo co obdivovat.
Pro turisty byly prioritně připraveny turistické
výlety. Pět pěších a čtyři lyžařské. Ač počasí
v týdnu před srazem zahrálo pořadatelům trochu
na nervy, nakonec se na lyžích dalo jezdit krásně
a třeba z Adršpachu bylo možné dojet až do Police
nad Metují pouze se dvěma zastávkami, kdy se
musely lyže sejmout. A jedním takovým místem
byla silnice v Dědově... Každou z tras vedlo několik
zkušených průvodců, kteří nejen ukazovali cestu,
ale byli schopni podat i informace o místech
a historii okolí Police.

Více

18. 5. 2019
Tradiční pěší putování malebnou polickou
krajinou. Možnost absolvovat trasu
o délce 15 nebo 25 km. Start od 7 hodin
na polickém hřišti. Pořádá Klub přátel
turistiky TJ Spartak Police nad Metují.
Více informací
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KRKONOŠE

KALENDÁŘ
AKCÍ
FIS SKI ALPINE WORLD CUP
VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

BUĎTE NA HORÁCH PŘIPRAVENI
přivolat si pomoc v nouzi

Více

8.–9. 3. 2019
Světový pohár ve sjezdovém lyžování žen
v disciplínách obří slalom a slalom po osmi
letech opět ve Špindlerově Mlýně.

KRAKONOŠOVI LYŽNÍCI
V HORNÍ MALÉ ÚPĚ

Při záchraně života jde o minuty. Pro rychlý
příjezd záchranné služby, nebo přílet vrtulníku je
důležitá přesná znalost místa zásahu. Stáhněte si
do svého mobilního telefonu aplikaci Záchranka.
Jednoduchým přidržením nouzového tlačítka
kontaktujete linku 155. Současně záchranářům
odešlete Vaši přesnou polohu. Pomoc je
na cestě... Aplikace vám také pomůže zjistit
vaši přesnou GPS polohu nebo zde najdete
interaktivní návod první pomoci.

Více

Více informací

9. 3. 2019
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.

KRKONOŠSKÁ 70
VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

Kalendář kulturních, sportovních a společenských
událostí připravovaných na nadcházející rok
vzniká vždy ve spolupráci s krkonošskými
informačními centry Krkonoš.
Pokud i vy máte zájem zveřejnit pořádanou
událost, kontaktujte zpracovatele – Regionální
turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí:
info@krkonose.eu V elektronické podobě si ho
můžete pročíst na webových stránkách
www.krkonose.eu. Nově vychází Kalendář
událostí s výběrem TOP akcí v tištěné podobě pro
vás i vaše hosty.
Více informací

Více

16. 3. 2019
Veřejný závod v běhu na lyžích, ze série
závodů Stopa pro život, se řadí mezi nejstarší,
nejdelší a nejnáročnější závod. A i letos se
opět můžete účastnit v rámci Krkonošské 70
závodu na fatbikách na trati 25 km.

MOOPSTOCK – MALOÚPSKÝ
WOODSTOCK V HORNÍ
MALÉ ÚPĚ

NOVÝ TIŠTĚNÝ CELOROČNÍ Kalendář
akcí v Krkonoších

Více

31. 3. 2018
Tvařte se vážně, založili jsme tradici. Šílený
happening, závod v přejezdu jezírka,
woodstock karneval, DJ, venkovní bar,
soutěže pro děti. Touto akcí se zároveň
uzavírá zimní sezona a letos proběhne
v duchu nadcházejících Velikonoc!

ČESKÉ KRKONOŠE mají přes 11 milionů
návštěv ročně
Že Krkonošský národní park patří
k nejnavštěvovanějším chráněným územím
v Evropě – v přepočtu na plochu i v absolutních
číslech – víme už dlouho. Nyní známe přesná
data, která ukazují, že návštěvníků nejvyšších
hor naší republiky je ještě víc, než jsme si
mysleli. V roce 2017 navštívilo Krkonošský
národní park a jeho ochranné pásmo
3 657 254 lidí, kteří zde dohromady strávili
11 324 528 tzv. „osobodní“.
Více informací

SKIBUSY v Krkonoších
Do skiareálů v Krkonoších se můžete
z nejrůznějších míst naší republiky pohodlně
dostat skibusem. Skibusy fungují v rámci
jednotlivých středisek i mezi nimi. Ušetří vám
tak potíže s parkováním, umožní lyžovat na více
sjezdovkách v jednom dni a užít si tak vaši
dovolenou na maximum.
Více informací

MELTING DOWN
VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

Více

6. 4. 2019
Zakončení zimní sezóny závodem
v přejezdu bazénu.

VELIKONOCE V MUZEU V DOMĚ
POD JASANEM V TRUTNOVĚ

Více

19. 4. 2019
Tvořivé dílny pro malé i velké, pro kluky
i holky – malované perníky, zdobená
vajíčka, slaměné ošatky, jarní dekorace
a k tomu všemu tradiční zvyky a pochutiny.

VELIKONOČNÍ VESELÍ
VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

MISTROVSTVÍ SVĚTA v Paraski
v Krkonoších
Vrtulník, padák, hory, lyže – to jsou pojmy, které
pro český reprezentační tým v paraski znamenají
vše! Disciplína spojuje dva krásné sporty, a to
seskok s padákem na přesnost přistání a obří
slalom na lyžích. V závodech soutěží v obou
disciplínách odděleně a vítězí ten, kdo v součtu
obou byl nejpřesnější a nejrychlejší zároveň. Již
17. ročník FAI MS v Paraski se koná
od 26. 2. do 3. 3. 2019 ve Vrchlabí.
Více informací

Více

20. 4. 2019
Rej velikonočních masek, chůdaři, akrobati
a bohatá pomlázka v centru města. Víkend
nabitý společenskou zábavou a sportovními
zážitky pro širokou veřejnost.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
CYKLISTICKÉ SEZÓNY
V ŽACLÉŘI

Více

KRKONOŠSKÝ POHÁDKOVÝ BETLÉM
opět ve Vrchlabí

11. 5. 2019
Tradiční cyklistický výlet příznivci tohoto
sportu zakončený občerstvením a malým
dárkem.

POCHOD KARLA KLÍČE
V HOSTINNÉM

Originální dřevěný betlém stává v Zámeckém
parku ve Vrchlabí již tradičně celou zimní sezonu.
Sochy v životní velikosti vyřezal vrchlabský řezbář
Pavel Tryzna. V letošním roce vytvořil novou
sochu – pivní povoz tažený koňmi.

Více

18. 5. 2019
45. ročník pochodu podkrkonošskou
přírodou pro pěší turisty, cyklisty, rodiče
s dětmi. Star i cíl v restauraci „U Bicana“.

CIRK-UFF V TRUTNOVĚ

Více

30. 5.–2. 6. 2019
Pátý ročník festivalu nového cirkusu,
během kterého se nejenom divadelní sál
v UFFU a přilehlé šapitó, ale i ulice města,
zaplní kejklíři, artisty i akrobaty, prostě
všemi, kteří k novému cirkusu patří.

Více informací

UŽ HO NESOU – LEGENDA
DRAKA V TRUTNOVĚ
Ojedinělá slavnost připomenutí legend o založení
města s bohatou nabídkou kulturních pořadů,
ukázek tradičních řemesel a mnohými dalšími
atrakcemi nejenom pro děti se uskuteční
ve dnech 3.–5. 5. 2019. V sobotu po setmění
přinesou podivuhodné bytosti vedené bájným
rytířem Albrechtem z Trautenbergu pouze za svitu
ohňů a loučí draka, aby ho pověsili na věž Staré
radnice, kde setrvá po celé léto.

Více informací
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ORLICKÉ HORY A PODORLICKO

KALENDÁŘ
AKCÍ
FARMÁŘSKÉ TRHY

ČAS LOUČENÍ s paní zimou

Více

březen–prosinec 2019
Pravidelné každoměsíční farmářské
a řemeslné trhy na zámku Doudleby nad
Orlicí.

ŘÍČKOVSKÁ SUPERKOMBINACE  Více

Zima v Orlických horách a Podorlicku je
kouzelná, klidná atmosféra hor a krásná místa
podhůří dodají vašemu tělu zcela novou
energii. I s koncem zimy tu na vás čeká spousta
zajímavých zážitků a zábavy. Rozlučte se s paní
zimou Karnevalem na vleku v Orlickém Záhoří,
při Bafuňářských závodech v Říčkách v Orlických
horách nebo v Deštném v Orlických horách
na tradičním Rampušákově loučení se zimou,
kdy zimní vládce hor Rampušák předá vládu
princezně Kačence a jaro oficiálně započne.

23. 3. 2019
Tradiční závod s netradičním průběhem
ve Skicentru Říčky v Orlických horách.

Více informací

JARNÍ PROBOUZENÍ ZÁMKŮ NA ORLICI
a nové zážitky pro návštěvníky

VELIKONOČNÍ ŘEMESLNÝ
JARMARK NA KOPEČKU

Na jaře se příroda probouzí a vy začínáte
přemýšlet, kam se vydáte na první jarní
procházku. S tím vám velmi rádi poradíme.
Navštivte zámky a hrady zvané Zámky
na Orlici – Česká Loira a putujte s hrací kartou,
kterou zakoupíte za symbolickou cenu přímo
na šlechtických sídlech. Odměnou Vám
bude nejen žabí princ, ale i možnost soutěžit
o zámecký pobyt! Soutěž v roce 2019 opět
poběží po celou sezónu!

Více

13. 4. 2019
Tradiční velikonoční řemeslný jarmark
s bohatým doprovodným programem
v Chráněných dílnách Kopeček.

Více informací

VANDRUJTE S NÁMI…
u nás jako v pohádce

JARNÍ PŮLMARATON

Více

21. 4. 2019
Závody na úpatí Orlických hor v okolí
letoviska Studánka nejen s dětskými
trasami v přírodním parku Lesa Včelného.

Orlické hory jsou velmi rozsáhlou a přímo
pohádkovou říší princezny Kačenky a jejího přítele
horského vládce Rampušáka. Zatímco horský
duch, vládce a ochránce hor Rampušák vládne
v zimě, princezna Kačenka přebírá vládu nad
horami na jaře, chrání přírodu a má pohádkový
vztah k dětem. V Kačenčině království ve sklepení
a tajné chodbě hradu Frymburk se vyskytuje
skřítek novohrádovský – Frymbulín. Česko-polské
příhraničí je zase opředeno spoustou historek
a legend o pašerácích. Osudy některých z nich se
staly námětem pohádek.
Více informací

VELIKONOCE V MUZEU 

Více

ORLICKÉ HORY A PODORLICKO jsou
královskou destinací

20. 4. 2019
Program nejen pro děti, který představí
velikonoční tradice od pletení pomlázek
až po malování kraslic a tvořivé dílny
v Sýpce – Muzeu Orlických hor v Rokytnici
v Orlických horách.

ŠUBERTOVA DOBRUŠKA 2019

Orlické hory a Podorlicko se řadí mezi jednu
z nejatraktivnějších cyklodestinací v rámci ČR,
neboť díky rozmanitým terénům a velmi husté
síti cyklotras, si zde přijde na své opravdu každý.
Zatímco údolní cyklostezky jsou ideální
pro pohodové projížďky rodin s dětmi
a milovníky inline bruslí, náročnější bikeři vybírají
z horských a dálkových tras. Do výchozích míst
vás pak pohodlně přepraví cyklobusy, které
vyjíždějí na konci května a jezdí pravidelně až
do září.

Více

3., 10. a 17. 4. 2019
9. ročník přehlídky amatérských
divadelních souborů v Dobrušce.

VETERÁNI V OPOČNĚ 

Více informací

ŽIJEME SPOLU i v roce 2019
Více

1. 5. 2019
Přehlídka historických veteránů pro
všechny milovníky a příznivce.

POCHOD PŘES TŘI HRADY

Více

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko
pořádá v letošním roce, v rámci projektu Žijeme
spolu, reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/00
01064, kurzy polského jazyka pro pracovníky
informačních center turistické oblasti, své členy
a partnery.
Kurzy se konají v příjemném prostředí April
hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou
a jejich hlavním cílem je zvýšení jazykové
znalosti a komunikace s polskými turisty. Během
roku 2019 turistickou oblast čeká také workshop
regionálních producentů, studijní cesty
do Polska, spuštění webového portálu www.
orlicko-kladsko.eu nebo vydání IMAGE brožury,
TOP míst a kalendáře akcí Orlicka-Kladska, a to
ve spolupráci se všemi partnery projektu.

11. 5. 2019
Tradiční pochod přes hrady Potštejn,
Žampach a Litice pěšky, na kole, koloběžce
i s kočárky.

SWINGOVÝ FESTIVAL
JIŘÍHO ŠLITRA

17.–19. 5. 2019
Tradiční pouť s řemeslnými stánky
a pouťovými atrakcemi v Potštejně.

MODROTISK – UNESCO – Orlické hory
O zápis do seznamu nehmotného kulturního
dědictví UNESCO usilovalo nejen Česko, ale
i Slovensko, Německo, Rakousko a Maďarsko.
Takzvané negativní tisknutí je jedno
z nejstarších řemesel, které kvetlo v podhůří
Orlických hor a i v dnešní době se s ním více
můžete seznámit v Městském muzeu v Novém
Městě nad Metují nebo v Muzeu zimních sportů,
turistiky a řemesel v Deštném v Orlických
horách.
Více informací

Více

17.–18. 5. 2019
4. ročník setkání přátel a příznivců Jiřího
Šlitra a swingové hudby v Rychnově nad
Kněžnou.

POTŠTEJNSKÁ POUŤ

Více informací

Více

ZASTAV SE – VNÍMEJ – PROŽÍVEJ...
to vše v Orlických horách a Podorlicku!
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko
prezentuje svou domovskou destinaci na třech
nejhlavnějších veletrzích cestovního ruchu
v České republice. První z veletrhů byl v měsíci
lednu Go a RegionTour v Brně, druhý v únoru
Holiday World Praha a třetí v řadě, v termínu
od 8. do 9. března bude Infotour a cykloturistika
v Hradci Králové. Turistickou oblast Orlické hory
a Podorlicko najdete na expozici Východních
Čech! Neváhejte a přijeďte načerpat tipy na výlety
a zjistit, co nového vám můžeme nabídnout!
Orlické hory a Podorlicko je místo, které je
přitažlivé svou tichou krásou, klidem, pohodou
a pohladí vás nejen po duši!
Více informací
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PODKRKONOŠÍ

KALENDÁŘ
AKCÍ
JARNÍ PRÁZDNINY V SAFARI
PARKU DVŮR KRÁLOVÉ

PECKA VŠEMI SMYSLY

Více

4. 2. – 17. 3. 2019
Přemýšlíte, kam se
s dětmi vypravíte
na jarní prázdniny?
Máme pro vás tip!
Ve dvorském Safari
Parku probíhají
každé úterý a pátek
v období od 4. února
do 17. března komentované prohlídky.
Průvodce vás seznámí se zajímavostmi ze
zákulisí zahrady.

DNY R. A. DVORSKÉHO

Více informací

TURISTICKÝ POCHOD rytíře Zbyhoně
Na úpatí hory Zvičiny se rozkládá vesnička
Úhlejov. I v letošním roce Spolek Domov v kopcích
a Obecní úřad v Úhlejově zve všechny přátele
turistiky a přírody na 24. ročník turistického
pochodu Podzvičinskem, který se bude konat
11. května 2019. Kromě pěších a cyklo tras je
i v tomto ročníku pořádán Zbyhoňův běh. Aby se
našim běžcům pěkně utíkalo, odstartuje jejich
kroky pořádná rána z děla.

Více

únor–duben 2019
Swingový a jazzový festival – pořádá
každoročně 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
Melody Boys.

SAFARIBĚH ČSOB 2019

Uprostřed malebné krajiny Podkrkonoší nad
stejnojmenným městečkem láká k návštěvě
hrad Pecka. Z části romantická zřícenina, z části
zachovalý renesanční zámek šlechtice, hudebního
skladatele, cestovatele a kavalíra Kryštofa Haranta
se návštěvníkům otevře poslední březnovou
sobotu. Krom dvou prohlídkových okruhů hradem
včetně jeho podzemí se středověkou mučírnou
se člověk může pokochat úžasným výhledem
na Krkonoše se Sněžkou nebo shlédnout na dno
padesát metrů hluboké hradní studny, která dle
dávného vyprávění ukrývá zlatý poklad.

Více

6. 4. 2019
V sobotu 6. dubna bude v Safari Parku Dvůr
Králové odstartován 35. ročník Safariběhu
ČSOB. Jako jediný závod v České republice
nabídne tratě vedoucí Africkým nebo
Lvím safari. Veškerý výtěžek ze závodu
bude věnován na převoz nosorožců ze
dvorského Safari Parku do Rwandy, který
proběhne už letos v létě.

Více informací

VĚTRNÝ MLÝN v Borovnici
Obec Borovnice u Staré Paky se nachází v okrese
Trutnov. Rozprostírá se v údolí v členité krajině
Podkrkonoší. Dominantou bude pro obec replika
větrného mlýna. Stavba mlýna začala na jaře
2018, kdy bylo postaveno základové trámoví.
Mlýn by měl být dokončen v roce 2019. Najdete
ho na návrší nad stanicí ČD. Přibližně 1,5 km
na východ lze najít památník bývalého větrného
mlýna odkud je nádherný výhled na Krkonoše.
Při cestě k památníku se lze zastavit u Pruského
kříže.
Více informací

POZVÁNÍ DO MILOVIC

KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES

Více

30. 4. – 1. 5. 2019
Tradiční studentské oslavy Majáles
ve Dvoře Králové nad Labem na náměstí
T. G. Masaryka a v divadle Hankův dům.
Zábavné odpoledne pro děti i jejich rodiče,
lampionový průvod, ohňostroj, čarodějnická
zábava. Majáles ve Dvoře Králové nad
Labem doplní i kulturní program.

OTEVÍRÁNÍ LETNÍ TURISTICKÉ
SEZÓNY NA ZVIČINĚ 

Více

4. 5. 2019
V sobotu 4. května 2019 bude na vrchu
Zvičina v Podkrkonoší otevřena letní turistická sezóna. Turistickou sezónu symbolicky
zahájí spolek Podzvičinsko společně
s dalšími partnery. Připraven je bohatý
doprovodný program pro děti a dospělé.

TÝDEN DIVADLA BRATŘÍ
FORMANŮ

Kemp Milovice u Hořic má vynikající polohu –
nachází se v blízkosti silnice I/35 spojující Jičín
a Hradec Králové, 5 km od Hořic v Podkrkonoší.
Je přitom klidný, bezpečný a prostorný. Jeho
areál – 3,6 ha, je oplocen, osvětlen a v noci
hlídán. Ubytování je možné v chatkách, pokojích
a mobilních domech, dále ve vlastních stanech
a karavanech. Celková kapacita 190 lůžek,
60 karavanů, 40 stanů.
Více informací

NAVŠTIVTE nové lesní stezky
Podzvičinska
Navštivte nové lesní stezky Podzvičinska. Jako
houby po dešti vyrostly v minulém roce lesní
stezky okolo Zvičiny (671 m n. m.). Ty pomocí
interaktivních panelů seznamují návštěvníky
se životem v lese, různými druhy zvířat a rostlin
i ekoproblémy. Spojte výstup na nejvyšší vrchol
Podkrkonoší se zábavou i poučením!
Více informací

ZAHRADNICKÉ TRHY v Kuksu
Zveme vás na Zahradnické trhy v Kuksu,
které pořádá České farmaceutické muzeum
ve spolupráci s NKP Hospitál Kuks a obcí Kuks.
Akce se koná 26. dubna (od 12 do 18 hodin),
27. dubna (od 9 do 18 hodin) a 28. dubna
(od 9 do 16 hodin) na nádvoří Hospitálu Kuks.
Zahradnické trhy nabídnou široký sortiment
balkónových i zahradních rostlin, ovocných
stromků, skalniček, kaktusů a doplňkového
tematického zboží.

Více

8.–11. 5. 2019
Divadlo bratří Formanů a jejich nejnovější
představení DEADTOWN zahajuje svojí
divadelní sezónu 2019 ve Dvoře Králové
nad Labem v areálu Pivovaru TAMBOR.
V průběhu čtyř dní od 8. 5. 2019 do 11. 5. 2019
bude odehráno pět představení. Kapacita
jednoho představení je max. 250 míst.

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. Dnešní okruh měří 5150 m. Od roku
1968 se motocyklový závod „300 zatáček“, spojený
se jménem Gustava Havla, pořádá jako závod
mezinárodní. Středisko závodu je v autokempu
U věže. Letos se bude konat 18.–19. května.

KULTURNÍ LÉTO
NA PŘEHRADĚ 2019 

Více informací
Více

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2019

květen–září 2019
Už jste se byli podívat
na přehradě Les
Království? Ještě
ne? Tak to napravte
během třetího ročníku
Kulturního léta
na přehradě, který
probíhá v prostorách
nově zrekonstruované Štěrbovy vily.
Vystoupí zde celá řada známých umělců.

V sobotu 25. 5. 2019 se můžete těšit na tradiční
slavnostní zahájení lázeňské sezóny v malebném
městečku Lázně Bělohrad. Čeká na vás bohatý
doprovodný program, festival jídla, den
otevřených dveří ve sportovním areálu a zábava
pro děti i dospělé.

Více informací
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