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Aktuálně z Podkrkonoší
Podzvičinský drak dostává nový směr! Na přelomu roku se sdružení
Podzvičinsko rozhodlo rozšířit a specifikovat elektronický čtvrtletník
především pro členy sdružení. V tomto čísle se dozvíte aktivity a činnosti
sdružení Podzvičinska, jak vás to může ovlivnit, na co se můžete těšit a
další zajímavé informace o oblasti Podkrkonoší.
Rozhodně se nemusíte obávat, že přijdete o zajímavé turistické
informace, jelikož rubrika Ze sousedství stále nabízí novinky z jiných
TVÚ a v rámci celého území Podkrkonoší jsme pro vás vybrali ty
nejzajímavější a nejpoutavější novinky.
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osmnácté
Juniorfilm - Memoriál
Jiřího Beneše a Zlaté
slunce
Ze sousedství


Krkonoše



Hradecko

Podkrkonošské střípky
Zimní akce v
Podkrkonoší 2012
Pozvánka na jaro

Krásné počtení přeje
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Krásný nový rok vám přeje sdružení Podzvičinsko!
Vánoční svátky jsou za námi a my jsme přivítali nový rok 2012.
Dodatečně tímto všem přejeme krásný a pohodový vstup do dalšího
roku!

Martina Berdychová
Katka Karešová
Klára Davidová

Sdružení Podzvičinsko se rozšířilo o dalšího člena
Tím se stala malá
obec Trotina. Ta leží
nedaleko městečka Miletín
a protéká jí stejnojmenná
říčka.
Sdružení
Podzvičinsko
spolupracovalo již několik
měsíců se zastupiteli obce,
především
při
tvorbě

informační tabule, která byla v obci umístěna. Doufáme,
že pro obec bude členství ve sdružení přínosným.
Sdružení zajišťuje propagaci a prezentaci území, vytváří
projekty pro rozvoj území, jako jsou například tvorba
naučných stezek, cyklotras, odpočinkových míst, tiskovin,
akcí atd. V neposlední řadě také vypomáhá při hledání
vhodných dotačních titulů.
Po přijetí obce Trotina sdružuje Podzvičinsko celkem 38
obcí, měst a městysů a 2 právnické subjekty.

Projekt Propagace Podkrkonší
Sdružení Podzvičinsko i
nadále pracuje na projektu
Propagace Podkrkonoší, který je
dotován
z ROP
NUTS
II
Severovýchod.
V rámci tohoto projektu byl
vytvořen nový web, mobilní
expozice nebo „Trhačka 6
lokalit“. Nové webové stránky
www.podkrkonosi.eu
obsahují
bohaté informace o turistickém
ruchu v Podkrkonoší. Stránky
www.podzvicinsko.cz
zůstaly
zachovány a fungují jako zdroj
informací o samotném sdružení
Podzvičinsko, o jeho činnostech,

podnikatelských
subjektech
v rámci oblasti Podkrkonoší a o
možných dotačních titulech.
Mobilní expozice, která je
tvořena dvěma roll-upy a jedním
bannerem, slouží k prezentaci
sdružení
na
regionálních
kulturních,
společenských
a
sportovních akcích, ale i na
veletrzích a akcích mimo náš
region.

cestovního
ruchu
v našem
regionu.
Tato
aktivita
je
samozřejmě určena pro turisty,
její snahou je zjednodušit jejich
orientaci v území, přinést jim
nápady a tipy na výlety. Na další
propagační materiály se můžeme
těšit v nadcházejícím roce!

Trhačka 6 lokalit podává
informace o nejvýznamnějších
místech v Podkrkonoší, slouží
k prezentaci důležitých oblastí

Regiontour Brno
12. - 15. 1. 2012
Holiday World Praha 9. - 12. 2. 2012
Infotour Hradec Králové 16. - 17. 3. 2012

Plánované veletrhy

Také v roce 2012 si budete moci nashromáždit
podkrkonošské propagační materiály, tipy na výlety,
možnosti stravování a ubytování nebo ochutnat originální produkty, které nesou značku PODKRKONOŠÍ
regionální produkt®! Stánek Podkrkonoší naleznete v pavilonu Královéhradeckého kraje. Společným
tématem pro rok 2012 je Voda a vodní aktivity. To vše na plánovaných veletrzích.
V návaznosti na to, Vám nabízíme možnost propagace vašich obcí/měst/městysů. V případě Vašeho zájmu,
rádi vezmeme na veletrhy i Vaše propagační materiály!
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Na nové naučné stezky si budeme muset ještě chvíli počkat
V letním období byly podány
žádosti o dotace do
SZIF
(Státního
zemědělského
intervenčního
fondu)
–
do Programu rozvoje venkova.
Jednalo se především o projekty
na vybudování nových naučných
stezek.
Byly jimi projekty NS Putování
za zlatem a větrnými mlýny,
která
byla
podána
ve spolupráci se sdružením
Větrák o.s., a obcí Borovnice.

A projekt Pokračování NS K. J.
Erbena, který podávalo sdružení
Podzvičinsko. Bohužel ani jedna
z těchto žádostí nebyla úspěšná.
Důvodem byl obrovský zájem
žadatelů, s nízkým finančním
objemem programu (bylo podáno
60 žádostí a pouze 17 jich bylo
schváleno).

Nové naučné stezky
na území Podkrkonoší

Projekty na vybudování naučných
stezek jsou velice zajímavé, proto
zkusíme štěstí při opětovném
podání žádostí v příštím roce.

MAS Podchlumí
rekonstrukci rozhleden, tvorbu či obnovu pěších
tras, vinařských stezek, hippostezek a dalších
tematických stezek. Žadatelem do tohoto opatření
může být obec, svazek obcí, NNO, zájmové
sdružení právnických osob, FO a PO podnikající
v zemědělské výrobě a nezemědělské podnikatelské
subjekty podnikající v oblasti CR. Maximální výše
dotace je 90%. Druhé opatření je zaměřeno
na ubytování a sport. Žadatelé mohou žádat
na stavbu či rekonstrukci malokapacitního (max. 60
lůžek) ubytovacího či stravovacího zařízení,
půjčovny sportovních potřeb či sportovních zařízení
včetně vybavení. Okruh žadatelů je stejný jako
u prvního opatření, maximální výše dotace je 60%.

Místní akční skupina Podchlumí vyhlásí v roce
2012 IV. výzvu k předkládání žádostí o dotaci.
Velkým pomocníkem v oblasti získávání dotací
na venkově jsou tzv. místní akční skupiny (MAS),
které každoročně rozdělují finanční prostředky
získané z evropských fondů mezi obce, podnikatele,
neziskové organizace a jiné subjekty. V okolí města
Hořice působí MAS Podchlumí, která i v roce 2012
přerozdělí mezi své žadatele zhruba 4 miliony korun
z Programu rozvoje venkova. Vyhlášení výzvy je
plánováno na přelom března a dubna 2012, příjem
žádostí o dotaci bude ukončen na konci května 2012.
,,V této výzvě plánujeme vyhlásit kromě již
tradičních opatření na podporu zemědělských
subjektů a zlepšení vzhledu a občanské vybavenosti
obcí, i opatření na podporu cestovního ruchu. Jedná
se o dvě opatření, první je zaměřeno na výstavbu či

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte
kontaktovat! Rády Vám poradíme i s dalšími
projektovými záměry ze všech oblastí a pomůžeme
Vám získat dotaci!“ reflektuje tým MAS Podchlumí.

Kontaktní údaje:
Ing. Tereza Peterová a Petra Václavíková
Podchlumí o.s., Holovousy 39, 508 01 Hořice
+420 777 854 526, mas@podchlumi.cz, www.maspodchlumi.cz
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LETOŠNÍ SEZÓNA V KUKSKÉM
HOSPITALU
Národní kulturní památka Hospital Kuks vstupuje s rokem
2012 do nejdůležitější etapy své poválečné historie. V loňském
květnu se totiž přehoupl do realizační fáze projekt Kuks –
Granátové jablko, dotovaný z evropského Integrovaného
operačního programu částkou 440 mil. Kč. Jedná se o největší
jednorázový finanční příspěvek na obnovu kulturní památky,
který byl kdy v našich zemích udělen. Nositelem dotace je Národní památkový ústav, jehož úkolem je
v souladu s projektem učinit do 31. 12. 2014 z bývalého kukského zaopatřovacího ústavu pro válečné
vysloužilce regionální centrum vzdělávání v oboru farmacie, dějin umění či environmentalistiky.
Začátek stavebních prací je plánován na 1. čtvrtletí 2012. Už od loňského prosince probíhá na místech
budoucích zásahů (inženýrské sítě apod.) archeologický výzkum. Veřejnost se bude moci s plánovanými
změnami slavného hospitalu milosrdných bratří v Kuksu opět seznámit v rámci několika mimořádných
prohlídek, konaných u příležitosti Mezinárodního dne památek 18. a 21. - 22. dubna.
Také letos je pro návštěvníky Kuksu připraveno množství kulturních akcí. Z novinek to letos bude 1. ročník
Noci kostelů, která by měla předvést duchovní zázemí hospitalu s kaplí Nejsv. Trojice či sakristií (1. 6.).
Z tradičních akcí se hlásí zejména 3. ročník festivalu Hudební léto Kuks, které v předchozích letech přivítalo
v kukské kapli mj. houslistu Václava Hudečka či sopranistku Michyo Keiko. Hudební léto Kuks nabídne
čtyři koncerty v červenci a srpnu. Konec prázdnin pak bude patřit festivalu barokního divadla, opery a
hudby Theatrum Kuks, a v 1. půli září přijde Vinobraní. Stejně jako loni se však kvůli probíhající obnově
hospitálního areálu rozhodli organizátoři přesunout mysliveckou Svatohubertskou slavnost do Prahy.
Do Kuksu se vrátí zřejmě až za 3 roky. Konec letošního roku bude již potřetí patřit Rybově České mši
vánoční, kterou si diváci opět vychutnají v kapli Nejsv. Trojice.
Podrobnější informace a aktuality se včas objeví na oficiálním webu objektu www.hospital-kuks.cz. Správa
NKP Hospital Kuks věří, že případné malé změny naznačeného itineráře, způsobené technickými důvody
v průběhu obnovy vzácné památky (např. dočasná úprava přístupu do areálu), návštěvníci přijmou
s pochopením a těší se na hojnou návštěvnost, která patří poslední desetiletí k nejvyšším
v královéhradeckém kraji.

Jindřich Kolda, NKP Hospital Kuks, 5. 1. 2012
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Dny R. A. Dvorského po osmnácté
Ve dnech 13. a 22. března se sejdou v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem již po osmnácté
milovníci swingové a jazzové hudby na festivalu Dny R. A. Dvorského.
V úterý 13. března přiveze blues z Chicaga Rene Trossman (Chicago, Illinois, USA), kytarista a zpěvák,
který se bluesové hudbě věnuje přes 20 let a na legendární chicagské scéně hrál pravidelně v klubech
jižního i západního Chicaga se známými muzikanty jako Buddy Scott, Byther Smiths, Lurrie Bell, Iceman
Robinson, Little Mack Simmons, Lorenzo Thompson. Trio doplní Jan Kořinek na Hammondovy varhany a
Tomáš Vokurka na bicí.
Druhu kapelou bude vynikající PIRATE SWING. Vlastní kapela Jiřího Ševčíka, zahrnující
14 respektovaných sólistů mnoha žánrů (od rockerů po filharmoniky). Repertoár Pirate swing bandu tvoří
nejen klasický swing, ale především vlastní původní, svěží a vtipné swingové verze hitů jiných hudebních
žánrů (Jackson, Madonna, Police, Queen, Bon Jovi, Oasis, atd.), což těleso činí výjimečným, nikdo jiný
se této „disciplíně“ u nás ani v Evropě nevěnuje. Tato kapela byla z desítek ansámblů celého světa
vybrána k účinkování na speciální party k příležitosti narozenin Freddieho Mercuryho a oslavy 40 let
existence Queen ve švýcarském Montreux v září 2011. PIRATE SWING band se tam tisícovce hostů
z celého světa představil se speciálně pro tuto příležitost nacvičeným programem, složeným výhradně
z vlastních původních swing-jazz aranží na skladby skupiny Queen.
Čtvrtek 22. března bude věnován módě v rytmu swingu. S populárním moderátorem Alešem Cibulkou se
přeneseme do třicátých let minulého století, do doby R. A. Dvorského, Adiny Mandlové nebo Nataši
Gollové a dalších ukázkami dobového oblečení ze sbírek Vlaďky Dobiášové. Většina z jejich předmětů má
zdokumentovaný svůj příběh a řada jich pochází z majetku známých a slavných osobností. Celý večer
hudebně doprovodí se šarmem sobě vlastním swingová kapela BLUE STAR Václava Marka.
Festival se koná pod záštitou starostky města Mgr. Edity Vaňkové.
Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Hradec Králové.
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Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše a Zlaté slunce
Pro letošní rok chystá Dům dětí a mládeže
Jednička Dvůr Králové nad Labem již
18. ročník mezinárodní soutěže mladých
amatérských
filmařů
Juniorfilm
–
Memoriál Jiřího Beneše. Tradiční kulturní
akci pořádá Jednička ve spolupráci s MKZ
Hankův dům a portálem FILMDAT.
Soutěže se mohou zúčastnit ti nejmladší
filmaři (kategorie do 11 let) i jejich
…náctiletí a starší kolegové. Úroveň
snímků bude nezávisle hodnotit odborná a
dětská porota. Soutěžící mohou získat i
další ocenění včetně putovní Ceny
J. Beneše za nejhumornější film.
Punc mezinárodní soutěže dává každoročně Juniorfilmu účast mladých slovenských tvůrců. Obvykle jsou
úspěšní a odvážejí si některou z trofejí. Organizátoři věří, že slovenštinu bude slyšet i na letošním ročníku.
Loni se Juniorfilmu jako host zúčastnil producent, scénárista a herec Tomáš Magnusek. Tentokrát se objeví
už jako patron celé soutěže. Setkání s ním bude určitě zajímavé nejen pro mladé filmaře.
18. ročník Juniorfilmu – Memoriálu J. Beneše se uskuteční ve dnech 9. – 10. března 2012
v královédvorském kině Svět. Akce se koná za podpory Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje.
Soutěž je přístupná pro veřejnost. Organizátoři srdečně zvou všechny zájemce!
Juniorfilmu bude letos poprvé předcházet další filmové klání. 9. března 2012 od ranních hodin začne v kině
Svět zemské kolo celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby Zlaté slunce, která je určena mladým
tvůrcům ze základních a středních škol. Nejúspěšnější autoři dokumentů, hraných snímků, experimentálních
filmů a dalších soutěžních kategorií postoupí do celostátního kola, které proběhne ve dnech 14. – 16. června
2012 v Ústí nad Orlicí. Věříme, že se v soutěži „neztratí“ ani zástupci našeho kraje!

V. Jiřička
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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

Krkonošská sezona – zima 2012
I letos je pro vás připravena Krkonošská sezona – turistické
noviny z knihovničky Krkonoš – svazku měst a obcí. Dočtete
se v nich např. o kulatých 450 narozeninách ducha nejvyšších
českých hor Krakonoše, připomenuty jsou i další významné
kulatiny např. sklárny v Harrachově nebo dnes již neexistující
Petrovy boudy. Další kalendárium je věnováno několika
významným krkonošským osobnostem. Poměrně rozsáhle je
připomenuta bohatá historie skokanského sportu, resp.
skokanských můstků v Krkonoších. Pestrou paletu doplňuje
příběh početné skokanské rodiny Balcarů. Pro milovníky
skialpinismu je určena dvoustrana s popisem skialpinistických
tras připravených Správou KRNAP ve spolupráci s Horskou
službou Krkonoše. Sjezdařům a běžkařům, kteří se
v nejvyšších českých horách ještě tolik neorientují, je věnován
materiál charakterizující sjezdové a běžecké možnosti
v regionu. Milovníkům historie budou blízké Obrazy života
prostých horalů, ztvárněné malířem Erichem Fuchsem. Krátké
ohlédnutí patří výročí prvních lyží v Krkonoších, nabídne
exkursi mezi milníky lidského snažení zrychlit jízdu
na dřevěných prkýnkách, ale i mezi nezbytné lyžařské trofeje,
odznaky a medaile těch, kteří nejenom dobře namazali, ale i svoji dobrou fyzičku předvedli a kvalitní styl
vypěstovali. Z tiskoviny získáte kontakty na krkonošská informační centra, seznámíte se s prezentacemi
firem a partnerů vydavatele turistických novin Svazku Krkonoše. V příloze je zakomponována nová mapa.
Krkonošskou sezonu získáte zdarma na pultech informačních center před začátkem nadcházející zimní
sezony.

D. Palátková
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Hradecko
www.ic-hk.cz

V zimě turistická sezona na Hradecku nekončí
Příjemně vytopené kulturní a společenské sály v Hradci Králové i okolí čeká začátek plesové sezony, ale i
bohatá nabídka koncertů, divadelních představení, výstav a přednášek. Posuďte sami:
Filharmonie Hradec Králové zve 19., 25. ledna a 2., 9., 10. a 16. února na koncerty vážné hudby
– více na www.fhk.cz
Klicperovo divadlo připravilo na 18. 2. premiéru hry o bratrech Čapcích „Věc Čapek“
- více na www.klicperovodivadlo.cz
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost nabízí v prostorách budovy Adalbertina
22. ledna „Dětský karneval“, 23. ledna „ Patagonie – divočina na konci světa“ – oblíbená cestovatelská
show Martina Loewa, 28. ledna „Ples Slováků“ a připravuje již XII. Královéhradecký městský ples dne
23. ledna v prostorách Kongresového centra Aldis
- více na www.adalbertinum.cz
V únoru o víkendech na Vás čekají na Hradecku další příjemná překvapení v podobě:
Tradičního masopustu na Šrámkově statku v Pileticích dne 19. 2.
Plesu Kulturního střediska Dvorana ve Smiřicích dne 24. 2.
Otevření části nové expozice v Muzeu války 1866 na Chlumu.
Mysliveckého plesu v Kulturním domě v Nechanicích dne 21. 1. a 21. městského plesu dne 10. 2.
Březnová pozvánka patří: Masopustu, který bude 31. 3. v Třebechovicích a Velikonocím na zámku, které
se již tradičně konají letos od 31. 3. do 9. 4. na Hrádku u Nechanic.

Pozvánka na veletrh cestovního ruchu INFOTOUR a
cykloturistika
13.ročník největšího veletrhu cestovního ruchu ve východních Čechách se
uskuteční ve dnech 16.-17. Března 2012 v Kongresovém centru Aldis v Hradci
Králové. Veletrhu předchází 15.-16.března konference pro odbornou veřejnost.
Téma konference je shodné s vyhlášeným tématem v oblasti cestovního ruchu
pro Královéhradecký kraj na rok 2012, a to je „VODA A CESTOVNÍ RUCH“.
Na návštěvníky čeká řada novinek, jako jsou veslařské trenažery, dopravně
bezpečnostní soutěže pro děti, prohlídka vodní elektrárny Hučák a v neposlední
řadě i bohatá nabídka regionů a měst z celé České republiky.
Více na www.infotourhk.cz
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Podkrkonošské
střípky
Zimní střediska
Zima je v plném proudu a vy již máte
dost
přeplněných,
prudkých
sjezdovek? Hledáte něco malého,
rodinného, pro začátečníky a
pokročilé? Pak je pro Vás zimní
oblast Podkrkonoší tou správnou
variantou! Zde je nabídka několika
z nich:

Nové internetové stránky Podkrkonoší
Nově můžete nalézt veškeré informace
o aktuálním dění na území Podkrkonoší
na www.podkrkonosi.eu!!! Bývalé internetové
stránky www.podzvicinsko.cz jsou i nadále
funkční, zde je možné nalézt veškeré informace
o sdružení Podzvičinsko.

Členství je pro rok 2012
neměnné!
I v nadcházejícím roce zůstávají
poplatky za členství ve sdružení
neměnné! Pro obce 6 Kč/občan, PO
roční poplatek 2 000 Kč. Uvažuje se i
o bezplatném členství neziskových
organizací.

Skiareál "Máchovka" Nová Paka,
www.hokejnp.cz/articles.php?article_id=15
Sjezdovka Dolní Brusnice – Severka,
www.severka.info

Podmínky pro vstup do sdružení
I. obce
1. zápis ze zasedání zastupitelstva
přistupující obce o souhlasu se
vstupem do sdružení
2. přijetí obce na valné hromadě
sdružení
3. zaplacení poplatku 6,- Kč/občan
II. podnikatelé a neziskový sektor
1. podání písemné přihlášky
2. přijetí valnou hromadou sdružení
3. zaplacení ročního poplatku 2000
Kč

Sjezdovka Mezihoří,
www.skikaras.cz
Skiareál Zvičina,
www.zvicina.wz.cz
Skiareál Pecka,
www.peckasport.wz.cz/zima.html

Podzvičinsko
Z důvodu
dlouhodobé
pracovní
neschopnosti Bc. Ludmily Škvrnové
spravují cestovní ruch v Podkrkonoší
Ing. Kateřina Karešová a Bc. Klára
Davidová.

Pomůžeš dráčku Zvičiňáčku nalézt cestu k dárečku?
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Zimní akce v Podkrkonoší 2012
14. 1.

Řemesla v Jedničce,
www.ddmdvurkralove.cz

20. 1.

XXI. reprezentační ples Hankova
domu,
www.hankuv-dum.cz
Pohádková zimní noc,
www.ddmdvurkralove.cz

27. 1.

Leden-únor

Dvůr Králové nad Labem
ve fotografiích,
www.kralovedvorsko.cz

11. 2.

Rodinné výpravy,
www.ddmdvurkralove.cz

25. 2.

Dětský karneval,
www.ddmdvurkralove.cz

Pozvánka na jaro
3. 3.

Uzlovka,
www.miletin.cz

20. 4.

Pochod se ZOO,
www.ddmdvurkralove.cz

9. – 10. 3.

18. ročník Celostátní soutěže
amatérských filmů Juniorfilm a
Zlaté slunce,
www.ddmdvurkralove.cz

21. – 22. 4.

Tradiční miletínská pouť,
www.miletin.cz

13. – 22. 3.

Dny R. A. Dvorského, Dvůr
Králové nad Labem,
www.hankuv-dum.cz

23. 3.

Vítání jara,
www.ddmdvurkralove.cz

30. 4. – 1. 5. Královédvorský majáles,
www.hankuv-dum.cz

Březen-květen Mezníky v krajině na panství
F. A. Šporka,
www.kralovedvorsko.cz
5. 4.

Jarní vejšlápek,
www.ddmdvurkralove.cz

7. 4.

Rohoznický darmošlap,
www.miletin.cz

8. 4.

Slavnostní Velikonoční oběd, Mše
v Kapličce,
www.hotelpodzvicinou.cz

1. 5. / 5. 5.

Vítání jara na Kuksu,
www.kuks.cz

12. 5.

Po stopách M. Brauna,
www.ddmdvurkralove.cz

16. – 17. 5.

Tradiční pouť,
www.kuks.cz

18. – 20. 5.

Otevírání kaktusové sezóny,
Dvůr Králové nad Labem,
www.kralovedvorsko.cz

19. 5.

Jarmark lidových řemesel
ve Zdobíně, www.zdobin.cz

19. 5.

In-line odpoledne
na Královédvorsku,
www.kralovedvorsko.cz

26. 5.
Tradiční pivní slavnosti
8. ročník taneční soutěže Dvorská
v Miletíně,
Jednička,
www.miletin.cz
www.ddmdvurkralove.cz
!!! Jedná se pouze o výběr akcí, všechny najdete na www.podzvicinsko.cz !!!

14. – 15. 4.

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