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Ze sousedství

Školním lavicím odzvonilo a je tu doba
prázdnin a dovolených. Krásné dny lákají
k vodě a na výlety, ale kam vyrazit?
Postrádáte-li inspiraci, najdete ji na našem
webu
www.podzvicinsko.cz.
V sekci
Turistika a sport naleznete spoustu typů
na výlety do Podkrkonoší. Budeme rádi i
za vaše příspěvky a komentáře na našem
profilu facebook. Nezapomeňte si vzít
s sebou fotoaparát. Letošní fotosoutěž nese
téma Kulturní dědictví.
Uzavíráme ji
koncem srpna. Tak tedy hurá na výlety a
nezapomeňte! Naše malebné Podkrkonoší
stojí za poznání, vraťte se vždy s úsměvem
na tváři a bez šrámů domů!
Krásné léto a pohodovou dovolenou přeje
Podkrkonoší!!!!

Krkonoše
Orlické hory a Podorlicko
Broumovsko
Hradecko
Český ráj

Letní akce
Podkrkonoší 2011

Fotosoutěž Podkrkonoší
V rámci symbolické akce Otevírání sezony
na Zvičině dne 7. května byla vyhlášena
fotosoutěž a to na téma Kulturní dědictví.
Uzávěrka proběhne 19. srpna 2011 a ti nejlepší
fotografové, ať již profesionálové nebo amatéři,
budou vyhlášeni v sobotu 17. září 2011
při příležitosti Zavírání sezony na Zvičině.
Vítězové se mohou těšit na hodnotné ceny. Již
dopředu jste všichni srdečně zváni a všem
přejeme mnoho zdaru!!! Přihlášky a podmínky
fotosoutěže
naleznete
na
www.podzvicinsko.cz.
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A máme tu další letní
sezonu! I letos vyrazila
hradecká
linka
Krkonošských cyklobusů.
S tou se můžete svézt
od
1. července
do 28. srpna a to každý
čtvrtek,
sobotu
a
neděli.
Autobus
je
vybaven
na
přepravu
minimálně 15 kol.
Propagační
materiály
v informačních centrech a
ke
stažení
na www.podzvicinsko.cz
nebo www.krkonose.eu.
Plakáty
s informacemi
jsou
vylepeny
na
odjezdových autobusových
zastávkách.
Přejeme krásné počasí a
mnoho
zážitků
při cyklistických toulkách
po Podkrkonoší!

Aktuálně z Podkrkonoší
Nevíte kam na výlet? Máte rádi naučné stezky? Pak se možná v roce 2012
dočkáte nových tras. Sdružení Podzvičinsko podalo v letošním roce již dva
projekty na naučné stezky a to do Programu rozvoje venkova (PRV) na SZIF.
První projekt se týká pokračování NS K. J. Erbena a druhý je ve spolupráci se
sdružením Větrák o. s. a obcí Borovnice a řeší NS Za zlatem a větrnými mlýny.
Dále se připravují další projekty – projekt Rozvoj podmínek pro cykloturistiku
v Podkrkonoší a 11. ročník adventních trhů Hořice.
NS Putování za zlatem a větrnými
mlýny

Pokračování NS K. J. Erbena

V okolí obce Borovnice se nachází místa,
kde stávaly jedny z posledních větrných
mlýnů v Čechách, o jejich historii a osudu
však není mnoho informací. Stejně tak je
již téměř zapomenut areál středověkých
zlatých dolů na katastru obcí Vidochov a
Stupná, který měl velký význam po celou
dobu středověku a zasáhl i do rozvoje
celého regionu. Proto byla navrhnuta nová
trasa naučné stezky.

Projekt
je
navazujícím
projektem
na příměstskou
naučnou
stezku
K. J. Erbena otevřenou v roce 2010
v Miletíně. Zájem u turistů a snaha se
zviditelnit u obyvatel Erbenovi krajiny
vyprodukoval
nový
návrh
na prodloužení a zpestření trasy o dalších
13 km a 10 zastavení, které provedou
stezkou a představí dílo a život
K. J. Erbena z dalšího úhlu pohledu.
Návrh na pokračování trasy zpracovala
studentka Vyšší odborné školy rozvoje
venkova Hořice Eva Vávrová, DiS., jako
svou absolventskou práci. Na projektu se
také podílejí: město Miletín, obec Červená
Třemešná a Lukavec u Hořic, město
Lázně Bělohrad a obec Tetín.

Naučná stezka bude umístěna do okolí
obce Borovnice a Vidochov a měřila by
zhruba 5,6 km. Pro návštěvníky zde bude
připraveno mnoho zajímavých informací
o historii a chodu větrných mlýnů, těžbě
zlata
a
krásné
všeobklopující
podkrkonošské přírodě. O té se turisté
budou
moci
přesvědčit
sami
na vyhlídkách, které by stezka nabízela
v hojné koncentraci. V délce celé trasy
bude možné nalézt celkem 8 informačních
tabulí. Hlavní atrakcí stezky by byl
doprovodný mobiliář v podobě otočného
větrného mlýna v reálné velikosti a bývalé
zlaté doly ve Zlatnici.

Do budoucna se návštěvníci mohou těšit
i na novou dřevěnou sochu vodníka a
na nový mobiliář v podobě odpočinkových
míst.
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Rozvoj podmínek pro cykloturistiku
v Podkrkonoší

11. ročník adventních trhů Hořice
Tento projekt by rád navázal na původní
trhy konané na náměstí v Hořicích. Cílem
je představení tradic starých řemesel a
řemesel regionálních, které upadají
v zapomnění. Atmosféru doby by dotvářel
kulturní program, který by byl zajištěn
hudebními
skupinami,
ochotníky
a
tanečníky, mladými umělci z hořických
škol či spolků. Na projektu spolupracujeme
s městem Hořice.

Jedná se o navazující projekt na projekty
z let 2006, 2009 a 2011. Podkrkonoší má
velice slušné zacyklení oblasti, ale stále se
nacházejí místa, kam stojí za to zavést
turistiku. V plánu je proto vybavení 17
míst
přehlednými
cykloturistickými
mapami a odpočinkovými místy. Aby byla
udržena určitá kvalita tras, počítá se také
s úpravou
stávající
sítě
cyklotras.
Žadatelem o dotaci je
Mikroregion
Podchlumí.

Že už se těšíte? Tak držte palce, třeba se dočkáme…

Holovousova stezka
otevřena
V neděli 12. června byla slavnostně otevřena
Holovousova stezka. I přes nepříznivé počasí
se akce vydařila. Celý den se nesl
v pohádkovém duchu. Na stezku se přijel
podívat i sám pan Holovous s početnou
družinou kouzelných postav (víla, čertík,
čarodějnice, vodník, pirát). Z minulosti přijela i paní
kněžna Malinská a nesmíme zapomenout ani na původní výřečnou místní
obyvatelku selku Mařku. Nová naučná stezka mapující historii a zajímavosti obcí
Holovousy a Chodovice má 11 zatavení. Cestou potkáte sochy vodníka, čerta a
studánkovou vílu. Připravuje se i propagační materiál. Přijeďte se podívat do Holovous.

Vinobraní na Kuksu 2011
Požehnání úrodě z obnoveného vinohradu
V obci Kuks byl na jaře roku 2005 znovu obnoven historický
vinohrad „Nad zámkem“. V r. 2011 očekáváme již čtvrtou úrodu
a vás všechny zveme na další ročník Vinobraní, které se již
stává tradicí a příležitostí setkat se s dobrými lidmi i dobrým
vínem. Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého
kraje Bc. Lubomíra France 10. září od 10 hod. Připraven je
bohatý doprovodný program. Pořádá Siduri, Hospital Kuks a
Obecní úřad Kuks, Krajský úřad Královéhradeckého Kraje.
www.vinobranikuks.cz
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Dny Václava Hanky - Dvůr Králové nad Labem
Hankovými
údajnými
nálezy
jsou
považována většinou badatelů za padělky,
které vytvořil Hanka společně s dalšími
spolupracovníky. Spory o rukopisy, v nichž
se měla jednoznačně dokázat pravost, či
nepravost těchto textů, byly jedním
z nejvýznamnějších problémů v historii
české literatury a dodnes nejsou zcela
ukončené.

V letošním roce
si připomínáme
220. výročí
narození a
150. výročí
úmrtí Václava
Hanky.

(10. 6. 1791 - 12. 1. 1861)
Ať už jsme pro, nebo proti pravosti
rukopisů, nemůžeme popřít fakt, že nález
Rukopisu královédvorského 16. 9. 1817
v kobce kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře
Králové nad Labem zvedl vlnu národního
cítění, která měla za následek rozvoj
kulturního života v našem městě. Lidé se
začali více zajímat o historii, literaturu
nebo hudbu. Organizovali se do spolků
a korporací, aby myšlenku češství mohli
šířit dál mezi obyvatelstvo.

Václav Hanka se
narodil v nedaleké Hořiněvsi. Studoval
na gymnáziu v Hradci Králové, potom
odešel do Prahy na teologii. V letech 1813
– 1814 studoval práva ve Vídni. Od roku
1819 působil ve Vlasteneckém muzeu
(dnešní Národní muzeum). Dnes je Václav
Hanka
znám
především
jako
pravděpodobný
padělatel
několika
„prastarých“ českých rukopisů. Všechna
tato díla spolu s několika dalšími
•

Jeden z prvních spolků, který vznikl na území našeho města, byl mužský pěvecký
spolek Záboj. Po několika krizích byl spolek roku 1894 sloučen s ženským pěveckým
spolkem Ludiše (1871) v pěvecký spolek Záboj. Ten si v letošním roce připomíná
úctyhodných 150 let své existence.

•

Není to však jediné jubileum letošního roku. Také městská knihovna Slavoj si
připomíná 130. výročí založení čtenářského spolku Slavoj. K tomuto výročí
připravuje almanach, který bude mapovat celou historii spolku a knihovny.

•

Rovněž městské muzeum si připomíná 120. výročí svého založení a k němu
připravilo výstavu POODHALENÁ TAJEMSTVÍ MĚSTA, na které jsou k vidění
archeologické nálezy z probíhajícího výzkumu. Objevy ze starších archeologických nálezů
jsou k vidění ve stálé expozici městského muzea.

Všechna výročí oslavíme na DNECH VÁCLAVA HANKY, zveme Vás na:
•
•
•
•

výstavu Poodhalená tajemství města - v městském muzeu ve Dvoře
Králové nad Labem do 28. 8. 2011
15. 9. 2011 od 17 hodin přednášku Rukopis královédvorský a jeho
hmotný průzkum – Městská knihovna Slavoj
15. 9. 2011 od 18 hodin křest knihy Slavoj 1881 – 2011
Městská knihovna Slavoj
Prohlídku kobky v kostele sv. Jana Křtitele
od 3. 9. – 18. 9. 2011 – otevírací doba sobota: 10 – 12 hod./14 – 16 hod., neděle:
14 – 16 hod.
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Hospital Kuks opět ožije
Připravil Filip Košťál, Revitalizace Kuks o.p.s.

Součástí
plánované
obnovy
barokního
komplexu
je
rovněž
citlivá
rekonstrukce
Hospitalu,
zahrady,
hospodářských budov a
historické části mostu
za
více
než
440
milionů
korun.
Především
školám,
návštěvníkům
ale
i
místním občanům areál
nabídne
nejrůznější
edukativní
aktivity
související
s péčí o zdraví, ale také
s výtvarným uměním
(workshopy,
výstavy,
výtvarné dílny, výuku
dějin, uměleckých oborů
a farmacie). Hospitální
zahrada
získá
svoji
barokní
podobu,
po letech bude opět plná
léčivých
bylin
a
ovocných stromů.
Nové cesty i schodiště
Kuks ale není jen
hospital. Cesty a silnice
v obci jsou prašné a
rozbité. To se během

příštího roku změní. Téměř 90 % všech cest v centrální části
Kuksu bude předlážděno, oprava se dotkne i schodišť.
Zároveň vznikne naučná stezka, která turisty provede
po bývalých lázních a nabídne informace navíc i
v elektronické podobě.
Hospital Kuks zůstane
Obnova lázeňských domů
Hlavní světský život na kukském panství se dříve odehrával
na levém břehu Labe v areálu původních lázní. Do dnešních
dnů se z jejich bývalé slávy zachovala pouze část. V příštím
roce proběhne rekonstrukce dvou lázeňských domů po obou
stranách kaskádového schodiště. V jednom vznikne
multimediální a výstavní sál, dále stylové, přívětivé místo,
kde si budete moci posedět u piva nebo dát něco dobrého
k snědku. Druhý lázeňský dům, ze kterého jsou dnes jen
ruiny, se přemění v muzeum Michaela Rentze, dvorního
rytce hraběte Šporka.
Příští rok bude v bývalé tovární vile otevřeno turistické
informační centrum doplněné o prodejní místo
regionálních produktů. Zájemci o nezapomenutelnou noc
na Kuksu se zde budou moci i ubytovat v apartmánech.

Cyklostezka z Hradce do Kuksu
Spojnicí se světem a důležitou tepnou, která jistě přivede
na Kuks řadu turistů, bude nově vybudovaná cyklostezka.
Povede z Hradce Králové přes Smiřice a Jaroměř podél Labe
po rovince až do Kuksu. Bude sloužit nejen cyklistům,
ale také příznivcům inline bruslí a v zimě běžkařům.
Částečně otevřena bude už v příštím roce.

Více o revitalizaci Kuksu naleznete na www.revitalizacekuks.cz

dobu rekonstrukce.
rok 20
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Ze sousedství
Je rubrika přinášející informace a
pozvánky nejen z okolních území. Jak
jistě víte, Podkrkonoší je součástí jednoho
turisticky významného území (TVÚ)
Krkonoše a Podkrkonoší.

Krkonoše
www.krkonose.eu

Krkonošské laviny a horští záchranáři mají
poprvé stálou expozici
V Informačním centru Správy KRNAP v Obřím dole byla otevřena nová stálá expozice
věnovaná jednomu z nejvýraznějších fenoménů Krkonoš – lavinám. Tato stála výstava je
brána také jako čestné uznání horských záchranářů ať již na české straně (Horská
služba Krkonoše), či straně polské (GOPR). Vstup do expozice je zdarma.

Orlické hory a Podorlicko
www.orlickehory-cz.info

Za vodou – Pastvinská přehrada
Nevíte kam ve slunných
letních dnech? Zkuste to
k vodě! V regionu Orlické
hory a Podorlicko v údolí
Divoké Orlice se nachází
Pastvinská přehrada. Jde
nejen
o
významnou
technickou
zajímavost,
ale
je
také
upřednostňována jako
rekreační a turistické
středisko. Zde můžete
také
obdivovat
krásnou přírodu, hned
nad vodní plochou se
tyčí strmé skalnaté
břehy porostlé lesy.
Jsou zde travnaté

pláže vhodné jak pro
odpočinek,
tak
i
k aktivnímu
strávení
dovolené s dětmi. Oblast je
vhodná
k turistickým
pochodům
nebo
cyklistickým
výletům.
Krásnou dovolenou zde
můžete strávit jak v létě,
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tak i v zimě a to turistikou,
cykloturistikou, lyžováním,
nebo kulturním vyžitím
v hotelích,
penzionech,
kempech, chatách atd.
K obci
Pastviny
se
dostaneme po odbočení ze
silnice č. 11 ve směru Praha
– Žamberk směr
Králíky, od odbočky
z hlavní silnice je to
7 km.

Broumovsko
www.broumovsko.cz

Broumovsko v letních měsících ve znamení skvělé hudby a zajímavých
kulturních zážitků. Zveme Vás na festivaly, noční prohlídky a divadelní
představení, ze kterých si odnesete nevšední zážitek. Z bohaté kulturní nabídky,
vybíráme
ty,
které
byste
si
určitě
neměli
nechat
ujít.
Připravila Markéta Hanušová, Společnost pro destinační management Broumovska.
Festival Za poklady Broumovska
Tradičně se od 2. července do 3. září každý
sobotní podvečer rozezní jeden z deseti
unikátních
barokních
kostelů
na Broumovsku hudbou starých mistrů
i současných autorů. Šestý ročník bude
výjimečný představením umělců a děl
spjatých s broumovským regionem. Jeden
z festivalových koncertů tak například
bude patřit místním rodákům, bratrům
Matoušovi a Šimonovi Michalovým,
houslistům působícím v USA. Festival
zakončí 3. září soubor Octopus Pragensis
koncertem
inspirovaným
hudebními
materiály z archivu kláštera v Broumově.
Koncerty začínají vždy v 18.00 hodin,
vstupné je dobrovolné.

Mezinárodní
horolezecký
festival Teplice nad Metují

filmový

Soutěžní přehlídka profesionálních a
amatérských
filmů
z celého
světa
s horolezeckou i jinou sportovní tématikou
má v Teplicích nad Metují dlouholetou
tradici. Termín festivalu se postupem času
ustálil na posledním srpnovém termínu a
dělá tak „tečku“ za dvěma měsíci prázdnin.
Při návštěvě festivalu zhlédnete nejen
zajímavé filmy, ale čeká na vás také
bohatý doprovodný program, např. výstava
fotografií
Diny
Štěrbové,
besedy
s významnými horolezeckými osobnostmi,
sportovní akce (bouldering, slack line) a
hudební doprovod (kapela Doctor P. P.
nebo Komunál).

Noční prohlídky kláštera a Zahrady*
Čtvrtou
sezonu
mohou
návštěvníci
zhlédnout broumovský klášter a klášterní
Zahradu* vedle denní doby rovněž
v tajuplných nočních hodinách, kdy
klášterní Zahrada* ožívá postavami, které
žijí v regionu s lidmi po staletí, nikdo je
však neviděl a neslyšel… Prohlídky se
konají
v termínech:
24.
června,
8. a 22. července, 5. a 19. srpna vždy
od 22:00 a 23:00 hodin.

Polická „Kvíčerovská“ pouť
Kromě pouťových atrakcí lákají také
výstavy s různorodou tématikou, koncert
Polického chrámového sboru, taneční
zábavy,
bohatý
programy
pro děti (malování na obličej, hry a
soutěže, modelování balónku, divadélko…),
střelnice Ostrostřelecké gardy, ukázka
řemesel, opékání selete na rožni,
kafírenský stánek a mnohé další! Pouť se
koná od 11. do 14. srpna 2011.

Malé letní divadlení
6. ročník festivalu divadelních představení
se uskuteční od 26. do 30. července 2011.
Pozvání přijali amatérští umělci i přední
čeští herci, kteří vystoupí na nádvoří
benediktinského kláštera s mimořádnými
inscenacemi.
Pomyslnou
třešničkou
na dortu bude vystoupení Divadelní
společnosti Julie Jurištové, v hlavních
rolích s Jaroslavou Obermaierovou a
Oldřichem Navrátilem.
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Hradecko
www.ic-hk.cz

Putování Hradcem Králové

•

Putování
po
dominantách
města
Šedesátiminutová prohlídka zahrnuje dvě
hlavní dominanty města HK - Bílou věž
a katedrálu sv. Ducha. Dozvíte se
zajímavé informace o historii katedrály,
její stavbě a interiéru. Neméně zajímavá
je komentovaná prohlídka Bílé věže
zakončená pohledem na město z ptačí
perspektivy.
Cena
zahrnuje
vstup
na Bílou věž. Vstupné pro děti do 12 let
30 Kč, dospělí 60 Kč, sleva 20 Kč
při předložení vstupenky z Labyrintu
divadla Drak. Zlevněné vstupné uplatníte
při zakoupení vstupenky (rezervace se
objevuje v plné výši).

• Putování Salonem republiky
Devadesát minut prohlídky je věnováno
městu, které vzniklo pod vedením
významných
českých
architektů
na přelomu 19. a 20. století po zrušení
královéhradecké
pevnosti.
Můžete
obdivovat díla Kotěry, Gočára, Lisky,
Sandera a dalších. Jednotné vstupné
90 Kč, slevu 20 Kč při předložení vstupenky z Labyrintu divadla Drak uplatníte
při koupi vstupenky.
• Putování pohádkovým městem
Královéhradecké stavby jsou bydlištěm
mnoha pohádkových postav - skřítků, víl a
dalších, kteří dohlíží na události ve městě
a bojují se špatnými lidskými vlastnostmi.
Vstupné pro děti do 8 let 40 Kč, dospělí
60 Kč, sleva 20 Kč při předložení
vstupenky z Labyrintu divadla Drak.
Zlevněné vstupné uplatníte při zakoupení
vstupenky (rezervace se objevuje v plné
výši).

• Putování historickým městem
Během devadesáti minut se dozvíte
mnohé o historické části města zahrnující
památky od gotiky po baroko, včetně
vybraných pamětihodností z počátku
20. století. Jednotné vstupné 90 Kč, slevu
20
Kč
při
předložení
vstupenky
z Labyrintu divadla Drak uplatníte
při koupi vstupenky.

Termíny v roce 2011:
Vždy v neděli, sraz účastníků u Turistického informačního centra
na Velkém náměstí
POZOR! Prohlídky se uskuteční pouze při minimálním počtu 5 účastníků
– musí být rezervováno nejpozději do pátku do 18 hod. v systému
www.hkpoint.cz !
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Český ráj
www.cesky-raj.info

Prázdninová nabídka pro každý den 2011
V červenci a srpnu je opět připraven v Českém ráji nevšední program a to na každý den
v týdnu s 19 mimořádnými nabídkami. Tato akce nese název, “Prázdninová nabídka
pro každý den“. S akcemi se můžete shledat na Starých Hradech, v Mnichově Hradišti
a v Mladé Boleslavi nebo v Jičíně. Své zde naleznou i ti nejmenší milovníci historie a
památek a to prostřednictvím prohlídek Turnova a Železného Brodu s průvodcem, nebo
mohou absolvovat prohlídku zákulisí a původní techniky zámeckého divadla v Mnichově
Hradišti. Je možné se také shledat s tradičními řemesly, které mají pod patronací
nositelé značky Regionální produkt Český ráj.

Podkrkonošské
střípky

Provoz parních vlaků 2011
V relaci Jaroměř-Hradec Králové-Jaroměř-Dvůr
Králové nad Labem-Mostek-Jaroměř-MostekHradec Králové-Jaroměř pojede vlak v termínech
10. IX. , 1.X. a v relaci Jaroměř-Hradec KrálovéJaroměř-Náchod-Hronov-Náchod-HronovJaroměř-Hradec Králové-Jaroměř v termínech,
6. VIII. , 3.IX. Jízdní řády vlaků jsou
zpracovávány Správou železniční dopravní cesty
s. o. a jsou ke stažení na našem webu.

Projekt „Propagace Podkrkonoší“
Pokračujeme v realizaci projektu
na marketingové aktivity v cestovním ruchu
financovaného z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod. V nejbližší
době se můžete těšit na nový grafický styl
Podkrkonoší. Budeme průběžně informovat.

Novinky z webu
Seznam koupališť
na Podzvičinsku
Koupaliště Dachova, Hořice
Milovice u Hořic
Miletín
Třebnouševes
Mlázovice
Lodín
Velký Vřešťov
Podhorní Újezd
Lanžov
Pecka
Lužany
Dvůr Králové n. L.

Kalendář akcí
Elektronický kalendář
akcí je ke stažení
na www.podzvicinsko.cz.

Hledáte tipy na výlety a
propagační materiály
k místům v Podkrkonoší. Na
webu www.podzvicinsko.cz
naleznete mnohé.
K jednotlivým tématům
postupně vznikají
elektronické propagační
materiály, které jsou volně
ke stažení. Veselé putování!

Cyklobusy
V roce 2011 vyráží na své čtvrté putování
Krkonošské cyklobusy s Hradeckou
linkou, která pojede letos v červenci a
v srpnu každý čtvrtek, sobotu a neděli.
Trasa zůstavá stejná, Hradec KrálovéHořice – Dvůr Králové – Vrchlabí. Jízdní
řády na www.podzvicinsko.cz
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Letní akce v Podkrkonoší 2011
9. 7.

Tambor neckyjáda,
www.kralovedvorsko.cz

25. – 28. 8.

Theatrum Kuks
,
www.bohadlo.cz/stan/kuks

9. 7. – 16. 7.

Šermířská vystoupení na hradě
Pecka, www.hradpecka.cz

27. 8.

Tajný klubový výlet - Veteran
Car Club, www.kralovedvorsko.cz

9. 7.

Slavnosti koní, historie a řemesel
na Kuksu, www.hospital-kuks.cz,
www.ponycentrum.cz/slavnostikonik
uks.htm

28. 8.

Pouťový jarmark,
www.holovousy.cz

10. 9.

Vinobraní na Kuksu,
www.vinobranikuks.cz

10. 9.

Oslavy obce Mostek
www.mostek.cz

Ohňová show na hradě Pecka,
www.hradpecka.cz

17. 9.

Zavírání turistické sezony na
Zvičině, www.podzvicinsko.cz

Hudební léto Kuks 2011,
www.hospital-kuks.cz

24. 9.

Svatováclavské posvícení,
www.kralovedvorsko.cz

Country festival „Pod Hůrou“,
Lázně Bělohrad, www.laznebelohrad.cz

24. 9.

Pohádková noc – hotel Pod
Zvičinou, www.hotelpodzvicinou.cz

10. 7. – 11. 9. Nedělní koncert v Bažantnici,
www.lazne-belohrad.cz
16. 7.

16. a 23. 7.

23. 7.

23. 7.

Svatojakubský jarmark lidových
řemesel, www.miletin.cz

1. 10.

Než vypustíme vodu z chladiče,
www.kralovedvorsko.cz

4. – 7. 8.

Bažantnice ještě žije,
www.lazne-belohrad.cz

1. 10.

Slavnosti holovouského
malináče, www.holovousy.cz

6. 8.

Country festival Peckovská
struna 2011, www.obec-pecka.cz

2. 10.

Drakiáda,
www.kralovedvorsko.cz

13. 8.

Lidová řemesla Kohoutov,
www.kohoutov.cz

7. 10. - 3. 12.

XVI. Divadelní Erbenův Miletín,
www.dserben.miletin.cz

20. 8.

Pivní slavnosti
hotel Pod
Zvičinou, www.hotelpodzvicinou.cz

!!! Jedná se pouze o výběr akcí, všechny najdete na www.podzvicinsko.cz !!!

Podzvičinský drak je čtvrtletník sdružení Podzvičinsko vydávaný v elektronické podobě. S náměty, dotazy a
připomínkami se obracejte na info@podzvicinsko.cz.

10

