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Vítejte v Podkrkonoší
Podzimní i zimní sezona skýtá mnoho možností, jak strávit aktivně či pasivně volný
čas. Nechte se inspirovat některou z lokalit Podkrkonoší!
Území Podkrkonoší je bohaté na přírodní krásy, kulturně-historické
památky, hustou síť cyklotras i sjezdovky vhodné především pro rodiny s dětmi.
Gurmáni ocení místní speciality v podobě hořických trubiček či miletínských
modlitbiček. Atmosféra dávných časů Hospitalu Kuks či hradu Pecka uchvátí
spolu s krásnou přehradou Les Království. ZOO Dvůr Králové nabízí poznání
a zábavu pro celou rodinu. Relaxaci a odpočinek naleznete v lázeňském městečku
Lázně Bělohrad. V Podkrkonoší se také koná velké množství kulturních,
národopisných, sportovních či motoristických akcí.
Více informací na www.podkrkonosi.eu

a Podorlicko
 Kladské pomezí
 Český ráj
 MAS Podchlumí

Podzimní akce
v Podkrkonoší 2012

Pozvánka na zimu
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Podkrkonošská města, která nelze přehlédnout
Město Hořice
se rozkládá na jižních svazích Hořického chlumu. Ložiska kvalitního pískovce
i tradice jeho zpracování byly před více než sto lety impulsem k založení
proslulé sochařsko-kamenické školy, jejíž studenti a profesoři město vyzdobili
mnoha sochami a památníky. Dnes jsou proto Hořice nazývány „českými
Athénami“ nebo „městem kamenné krásy“. Slavným atributem je zdejší
dvousetletá tradice pečení sladkých trubiček a pořádání slavných
motocyklových závodů na atraktivním a náročném přírodním okruhu. Město prošlo v posledních letech rekonstrukcí
v rámci projektu „Město bez bariér“ a stalo se tak snadno dostupným i hendikepovaným občanům. www.horice.org

Město Dvůr Králové nad Labem
je historické královské věnné město v Podkrkonoší. Je situováno
v Královédvorské kotlině po obou březích horního toku řeky Labe. Krásy města
i okolní krajiny můžete poznat při pěších výletech nebo na kole při projížďce
některou z mnoha cyklotras. Mezi hlavní lákadla patří bezesporu zoologická
zahrada s největší kolekcí afrických zvířat v Evropě a její safari. Osvěžení
v horkých dnech nabízí například Tyršovo koupaliště, které patří k jedněm
z nejkrásnějších v republice, nebo některá z hospůdek s nabídkou vynikajícího královédvorského piva Tambor.
www.dvurkralove.cz

Město Lázně Bělohrad
kouzelné letovisko se nachází v Podkrkonoší v údolí říčky Javorky. Leží
v kotlině obklopeno z jedné strany hřebenem chlumů, z druhé Kamennou
Hůrou a hradem Pecka. Městečko proslulo díky známým slatinným lázním,
které se zaměřují na léčbu pohybového ústrojí. Za zmínku stojí národopisný
soubor písní a tanců Hořeňák, který obohacuje obecenstvo lidovými písněmi,
tanci a vyprávěními z Podkrkonoší. Území je spojeno se slavným českým
spisovatelem Karlem Václavem Raisem. www.lazne-belohrad.cz

Městys Pecka
si dodnes uchoval ráz malebného a poklidného podkrkonošského městečka.
Dokladem bohaté historie obce je řada dochovaných kulturních památek.
Nad městečkem se vypíná romantický hrad se zajímavou expozicí. Významnou
historickou památkou je farní kostel sv. Bartoloměje. Vedle několika
měšťanských domů z první poloviny 19. století se dochovala řada roubených
chalup, reprezentujících lidové stavitelství regionu. Relaxaci i zábavu nabízí
koupaliště a kemp Pecka. www.obec-pecka.cz

Městečko Miletín
je známé výrobou perníkových pochoutek – Miletínských modlitbiček.
Návštěvníci by si neměli nechat ujít naučnou stezku K. J. Erbena. Mezi další
zajímavosti patří Muzeum českého amatérského divadla a středověké klášterní
sklepení se studnou. Ve městě působí amatérský divadelní soubor Erben.
Určitě budete mít čas ochutnat i místní pivo Pytlák. www.miletin.cz
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Kam na výlet?
ZOO Dvůr Králové
má otevřeno každý den v roce včetně státních svátků. V zoo nastává podzimní
a zimní čas a některá zvířata si toto období vysloveně užívají. Otevřeny jsou
všechny pavilony, v zimě se zde ohřejete a strávíte příjemné chvíle
při pozorování jejich obyvatel, výběhy v klasické části zoo a výběhy žiraf, zeber
a nosorožců. V tomto období probíhá Týden duchů, kdy je zoo vyzdobena
svítícími dýněmi, které si děti mohou vydlabat a rozsvítit. Dále přijde do zoo
Mikuláš a to už probíhá Vánoční zoo. Už jste někdy viděli zasněženého tygra?
Ne, tak se přijďte podívat. (Termíny akcí v kalendáři zpravodaje) www.zoodvurkralove.cz

Hrad Pecka
byl založen koncem 13. století a jeho původní určení bylo chránit zemské
hranice a doly na zlato ve Stupné. Do současnosti se zachoval z části zřícený.
Pro návštěvníky jsou zřízeny dva prohlídkové okruhy ve zrekonstruovaném
Harantovském paláci. Historický okruh zahrnuje pracovnu nejznámějšího
majitele Pecky, Kryštofa Haranta, rytířský sál a expozici věnovanou historii
hradu a městečka Pecky. Ve druhém okruhu se nachází stylová černá kuchyně
a sklepení s expozicí středověkého stravování a hygieny a mučírna. V průběhu
sezóny se na hradě koná řada různých kul. akcí a šermířských vystoupení. www.hradpecka.cz

Přehrada Les Království
je významná technická památka. Kamenné věže s červenou střechou na koruně
hráze vystavěné v pseudogotickém stylu v roce 1910 připomínají něco
krásného, skoro pohádkového. Vždyť také přehrada patří k nejhezčím
a nejnavštěvovanějším v ČR. Z přehrady vede naučná stezka Lesem Království,
která prochází kolem 7 odpočinkových míst, kde se každý může blíže seznámit
s lesnictvím, dendrologií, flórou i faunou. Stezka končí u modelu Krkonoš.
Na vrchol Sněžky zde každý dokáže vystoupat za několik vteřin.

Barokní areál Kuks
je národní kulturní památkou vybudovanou hrabětem F. A. Šporkem. Nachází
se nedaleko Dvora Králové n/L. Je to jediný dispozičně dochovaný areál
barokních lázní na světě. Kuks je proslulý sochami M. B. Brauna – souboru
Ctností a Neřestí – nebo také nedalekou přírodní galerií plastik Braunův Betlém.
Z původně velkolepého areálu zůstává magnetem pro návštěvníky rozsáhlý
Hospital Kuks se zahradami, barokní lékárnou, kostelem Nejsvětější Trojice
a hraběcí hrobkou. www.kuks.cz, www.hospital-kuks.cz

Zvičina
je nejvyšším vrcholem Podkonoší (671 m n. m.) s krásným kruhovým výhledem.
Turisty hojně navštěvovaná hora je často místem kulturních, společenských
a sportovních akcí. Na vrcholu byl vytvořen pěší vyhlídkový okruh Zvičinské
vyhlídky s 5 zastaveními. Naleznete zde Raisovu chatu s možností občerstvení
a otáčivou rozhlednou, kostelík sv. Jana Nepomuckého. Ze severní strany jsou
lyžařské vleky se sjezdovkami.
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Kam za odpočinkem?
Lázně Bělohrad a.s.
lázně, které na sebe v posledních letech stahují velkou pozornost české
i zahraniční klientely.
Pod tímto názvem se dnes propagují lázně, které leží v Podkrkonoší, v regionu mezi
Jičínem a Dvorem Králové a které se až do března loňského roku jmenovaly Anenské
slatinné lázně a.s.

Lázeňství, tradice a kvalita
Přírodním léčivým zdrojem bělohradských lázní je slatinná sirnoželezitá rašelina vysoké kvality a lázně jsou díky
tomuto zdroji orientovány převážně na léčbu pohybového ústrojí. Historie lázní sahá do roku 1872, avšak skutečný
počátek lázeňské léčby se datuje od roku 1885, kdy pruská hraběnka Anna z Asseburgu provedla první pokusy
s léčivými účinky místní rašeliny. Za dobu své moderní historie získaly Lázně Bělohrad a.s. řadu cenných certifikátů
a ocenění.

Lázeňská rehabilitační klinika
Lázně Bělohrad léčí hlavně revmatické choroby, bolesti páteře, Bechtěrevovu chorobu, artrózy, stavy po úrazech
a ortopedických operacích, kořenové syndromy při onemocnění páteře a chabé periferní obrny. Objevují se zde ale
i klienti s deformujícími jizvami po úrazech a popáleninách. Slatinná rašelina se zde používá ve formě slatinných
koupelí či zábalů, které umožní důkladné prohřátí a prokrvení hluboko uložených tkání – svalů a kloubů. A to je
základní proces, který spustí či urychlí hojení zánětlivých a degenerativních procesů.
Klienti absolvují celou řadu koupelí, různé druhy masáží, individuální cvičení s terapeutem, elektroterapii. Mimo tyto
hlavní směry léčba je doplněna o fototerapii, kyslíkovou a inhalační terapii, plynové injekce, lymfodrenáže
či parafinové obklady.

Spa resort Tree of Life ****
Spa resort Tree of Life je srdeční záležitostí svých majitelů. Snoubí se v něm zážitky
a zkušenosti nasbírané na cestách po celém světě a stále se tvoří a přetváří. Poznáte to
i na atmosféře hotelu a neobvykle vstřícném a milém personálu.
Snahou bylo nabídnout ideální kompozici všech služeb pod jednou střechou. Prostorné
kolonádní chodby jsou otevřeny do hotelových zahrad a spojují jak ubytovací
a stravovací část tak i prostor všech terapií. Protože se počítalo se zahraniční klientelou,
bylo celodenní stravování vytvořeno jako bufetový systém, který oživuje takzvaná show
kitchen, kde kuchař připravuje určitá jídla přímo v restaurantu mezi hosty. Aby si bylo
možné užít i něco ze špičkové gastronomie, je tu zážitkový Restaurant Romantica, který
nabízí skvělé menu a bohatou vinotéku s víny z celého světa.
Moderní balneologická část resortu dokáže poskytnout komplexní lázeňské procedury –
vodoléčbu, masáže, elektroterapii, fototerapii, slatinu i parafín.
Hosté tu mají k dispozici bazén, Exotic Spa s laconiem, rasulbadem, hamamem a vířivkou, Beauty spa s pedikúrou,
manikúrou, kosmetickým ošetřením a řadou dalších. Určitě se zde nemohou nudit.
Pokud tomu počasí přeje a hosté o to stojí, pak v nejbližším okolí najdou chodníček šesti smyslů, minigolf, tenisové
kurty, velký plavecký bazén i možnost zapůjčení kol.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv Lázně Bělohrad a.s.
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Kam za zážitkem?
Kuksu se vrací život
Areál bývalých barokních lázní v Kuksu nedaleko Dvora Králové se mění
před očima. Začínají se rozbíhat první z projektů na celkovou revitalizaci Kuksu.
Je to největší investice od doby založení lázní hrabětem Šporkem před 300 lety.
Už se nebude prášit – V rámci celkové revitalizace bývalých barokních lázní nahradí staré rozbité cesty nová
pískovcová dlažba, která zlepší vzhled obce i bezbariérový přístup k jednotlivým památkám. Vznikne nový vycházkový
okruh kukskými lázněmi s naučnou stezkou. Vydlážděna už je hlavní přístupová cesta od parkoviště do obce a také
celá horní promenáda nad bývalým kukským zámkem s vyhlídkou na Hospital Kuks. Většina stavební činnosti by měla
být dokončena do konce roku 2012.
Z Hradce do Kuksu na kole – V rámci projektu vzniká i nová 26km cyklostezka s asfaltovým povrchem. Komunikace
propojí Hradec Králové se Smiřicemi, Jaroměří – Josefovem a Kuksem. Nově budovaný úsek je součástí tzv. Labské
stezky a bude také součástí mezinárodní dálkové cyklotrasy podél celého toku Labe. Cyklostezka podpoří rozvoj
cestovního ruchu v kraji, nabídne možnost ekologické dopravy a aktivního odpočinku nejen pro cyklisty, ale i bruslaře,
pěší a běžkaře. Dokončení stavby je plánováno na leden 2013.
Projekty jsou financovány
z Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod.

Zavíráme sezonu!
Léto nám uteklo jako voda a období podzimu se nám opět blíží. Proto Vás srdečně
zveme na příjemné strávení sobotního odpoledne 6. října 2012. Rádi bychom se
společně s Vámi symbolicky rozloučili s letní turistickou sezonou prostřednictvím akce
Zavírání sezony na Zvičině! Promoakce bude probíhat od 13:30 hod. na vrchu
Zvičina. Akce se pořádá v rámci projektu ,,Propagace Podkrkonoší“, který je financován
z ROP NUTS II Severovýchod.
Již tradičně bude sdružení Podzvičinsko spolupracovat s MAS Podchlumí, DDM
Jedničkou Dvůr Králové n/L, Raisovou chatou a výrobci, kteří vyrábí produkty
pod ochranou značkou PODKRKONŠÍ regionální produkt®. Návštěvníci se mohou těšit
na nové propagační materiály z Podkrkonoší. Dále je připravena drakyáda jak pro malé,
tak i pro velké soutěžící. Pro obveselení dorazí i dráček Zvičiňáček. Během programu
bude vyhlášeno i několik soutěží o hodnotné ceny, jako je Fotosoutěž Podkrkonoší
na téma Kámen v Podkrkonoší, soutěž v malování a v sochání. Pro potěšení i tanec
bude hrát kapela Noband, na chuť i pro potěchu budou prodejní stánky nabízet originální
výrobky. Kostel sv. Jana Nepomuckého bude volně přístupný.
Těšíme se na shledání! DM Podzvičinsko

Jazznights Hořice 2012
31. 10., 2. 11., 3. 11. 2012
Osmnáctý ročník hudebního festivalu pod noční oblohou láká skvělými muzikanty, kteří si tento festival, tak jako skalní
příznivci, za ta léta oblíbili. Zase podobně a zase trochu jinak. Zase příjemné klubové prostředí a zase trochu jiná
muzika.
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Braunův betlém se dočká lepších dní
Známá památka evropského barokního sochařství léta dřímá ve stínu
nedalekého Kuksu. Nyní konečně přichází šance, jak zajistit lesnímu dílu
Matyáše Bernarda Brauna důstojné stáří.
Navštíví-li dnes turista Nový les s galerií Braunových biblických soch, odnáší si
krom uměleckého zážitku také dojem, že památka se nachází v žalostném stavu
a mizí pod nánosy mechů a lišejníků. „Bohužel se zde neustále potýkáme
s dědictvím našich předků. Když byl v této lokalitě koncem 18. století lámán kámen
na stavbu pevnosti v Josefově, došlo zde mimo jiné k zavážce původního terénu.
Byl tak zcela narušen starý vodní režim a spodní vody začaly vzlínat do soch,“ říká
Libor Švec, vedoucí správy NKP Hospital Kuks, která Braunův Betlém spravuje.
Činnost hospitální správy z Kuksu je zaměřena pouze na běžnou údržbu areálu.
Veškeré zásahy a úpravy nad její rámec musí být podloženy detailním studiem
písemných i ikonografických pramenů, které doprovází zjištění a vyhodnocení archeologických výzkumů, rozbory
porostů, závěry přírodovědeckých průzkumů, včetně průzkumu hydrologického.
V květnu se z iniciativy Národního památkového ústavu v Josefově objevili v Betlémě odborníci z pardubické Fakulty
restaurování a VŠCHT. Na hlavním reliéfu začalo mapování výskytu destruktivního porostu povrchu, spojené
s určením nebezpečnosti jednotlivých organizmů pro kámen. V první fázi průzkumu by mělo být zjištěno, do jaké míry
je možné odstranit nános mechů jednoduchými metodami jako očišťováním apod. Odborná komise bude dále řešit mj.
otázku provizorního zimního zastřešení, které se v celoroční podobě osvědčilo nad plastikou poustevníka Onufria.
Výsledkem této činnosti by mělo být nalezení optimálního tvaru budoucí péče o vzácnou památku evropského
významu.

BRAUNŮV BETLÉM
Unikátní sochařská rezervace nedaleko Kuksu zvaná podle svého
autora Matyáše Bernarda Brauna. Vznikla na popud Františka
Antonína Šporka na přelomu 20. a 30. let 18. století, aby se záhy stala
místem odpočinku a kočárových vyjížděk kukských lázeňských hostí.
Do širokého povědomí vstoupila až ve 20. století s činností Klubu
českých turistů ze Dvora Králové nad Labem, jehož zásluhou se
postupně z tichého lesního zátiší stává oblíbené výletní místo.
V r. 2001 byl Braunův Betlém vyhlášen národní kulturní památkou.

Podrobnější info na www.hospital-kuks.cz
Jindřich Kolda
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Naučné stezky
Lesem Království

Holovousova stezka

Naučná stezka Lesem Království je 4 km dlouhá
stezka začínající v areálu Hájemství (asi 9 km
od Dvora Králové nad Labem) a vedoucí až
na přehradu Les Království. Postupně budete
procházet kolem 7 odpočinkových míst, kde se můžete
blíže seznámit s lesnictvím, dendrologií, flórou
i faunou.

Jedenáct zastavení s historickými zajímavostmi z obcí
Holovousy, Chodovice a okolí. Chodovický okruh navíc
zkrášlují skulptury vodníka, studánkové víly a čerta.
Průvodcem po stezce je pán z Holovous, podle
legendy zakladatel obce. www.holovousy.cz
Ovocná stezka
Kraj Podkrkonoší je nazýván též krajem ovocných
sadů. O tom se můžete přesvědčit prostřednictvím
stezky
vedoucí
územím
Podchlumí.
www.maspodchlumí.cz
Cesta za vínem (Kuks)
Krátká stezka procházející vinohradem informující
o víně, jeho pěstování a odrůdách. www.kuks.cz

Městem Hořice
Naučný okruh městem, který přibližuje jeho historii
a zajímavosti. Díky projektu ,,Hořice – město
bez bariér“ mají hendikepovaní občané města
zjednodušený pohyb a mohou se lépe začlenit
do občanského života. www.horice.org
NS K. J. Erbena (Miletín)
Začíná u domku tohoto místního rodáka a má něco
málo přes 5 km. Prostřednictvím 10 informačních
tabulí je představeno dílo a život významného českého
spisovatele. www.miletin.cz

Hraničních kamenů (Vítězná – Kocléřov)
Trasa naučné stezky začíná na autobusové zastávce
v Dolním Kocléřově a pokračuje na východ do obce
Kohoutov. Dvoukilometrová stezka se zabývá
osídlením, panstvím hraběte Šporka, lesy a pískovcem
v okolí Kocbeře.
Kuks Betlém
Naučná stezka Kuks – Braunův Betlém je okružní
trasa dlouhá 7 km. Celá stezka nás provede kolem
expozice hospitalu Kuks, po obou březích řeky Labe.
Poskytne nám vyhlídku na Krkonoše i celé Šporkovo
panství. Od roku 2008 byla na trase nainstalována
nová Křížová cesta 21. století s názvem Příběh nadějí
a utrpení člověka. www.kuks.cz

K. V. Raise (Lázně Bělohrad)
Stezku tvoří dva okruhy. Malý městský okruh, který
představuje K. V. Raise a jeho kraj. Velký okruh stezky
vede z Lázní Bělohrad na Zvičinu a poukazuje
na spisovatelova
oblíbená
místa.
www.laznebelohrad.cz
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Zimní střediska
Peckovsko nabízí udržované dvě běžecké tratě, první
,,Krkonošská“: Pecka, Krkonošská vyhlídka, Horní
Javoří, nad Arnoštov, Bukovina u Pecky, Pecka (cca
8km). V Bukovině u Pecky je možné se napojit
na trasu do Lázní Bělohrad přes Brtev a zpět. Druhá
,,K Červenému kříži“: Pecka, U Borovičky, Vidonice
objíždíme po západní straně, přes Červený vrch
po lesních cestách k Červenému kříži a zpět (cca
11 km). Na tuto trasu se napojují trasy do Borovnice.
Další udržovaná stopa míří z města Lázně Bělohrad
k obci Přibyslav, nebo směrem k Šárovcově Lhotě.

SPORTOVNÍ AREÁL ZVIČINA
Sjezdovka je vybavena systémem bezdotykových
čipových karet, sjednocené jízdné platí v celém areálu,
večerní lyžování na objednání, probíhá úprava rolbou
sjezdovek i běžeckých tratí, nalezneme zde tři vleky
a čtyři sjezdovky. www.zvicina.wz.cz

NOVÁ PAKA
Sjezdovka s kotvou dlouhá 320 m, umělé osvětlení
v celé délce umožňuje večerní lyžování, funguje zde
technické zasněžování a denní úprava rolbou.
www.hokejnp.cz/articles.php?article_id=15
NA MENŠINĚ – BOROVNICE
Ve vzdálenosti 20 m od penzionu Menšina v Borovnici
u Staré Paky můžete navštívit lyžařský vlek se
snowtubing dráhou, nebo skijöring – lyžař nebo
snowboardista je tažený za skútrem na laně.
www.namensine.cz

DOLNÍ BRUSNICE
Sjezdovka je vhodná pro rodiče s malými dětmi
a začátečníky, vlek vybaven teleskopy, délka
sjezdovky 388 m, upravováno rolbou, část vyhrazena
pro sáňkování, probíhá zde udržování běžeckých tratí
v oblasti, možnost večerního lyžování a občerstvení
v areálu. www.severka.info

MEZIHOŘÍ
Sjezdovka je upravována rolbou, vlek kotva, 430 m
dlouhá sjezdovka, možnost večerního lyžování
a občerstvení u sjezdovky. www.skikaras.cz

V okolí Zvičiny naleznete udržované běžecké tratě
v úseku od sjezdovky směrem po vrstevnicích kolem
vrcholu Zvičiny s příjemným, dlouhým sjezdem až
do Dolní Brusnice. Dále umožňují propojení obcí
Zvičina a Třebihošť, nebo upravenou trať sněžným
skútrem z obce Mostek přes Horní Brusnici na vrchol
Zvičiny a v okolí vrcholu.

KRÁLOVÉDVORSKO
Tato oblast láká krásnou přírodou v okolí řeky Labe.
Momentálně nejsou značené žádné běžecké trasy,
běžkaři si zde vyšlapávají stopy sami. Krajina je
vhodná pro ty, kteří si rádi chodí po vlastní trase.
Doporučujeme okolí města Dvůr Králové nad Labem,
nebo směr Bílá Třemešná.

V oblasti lze také nalézt novou atrakci v podobě
snowtubingu – jízda na speciálních nafukovacích
duších v uměle vytvořeném korytu. Aktivitu spolu
s možností lyžování, ubytování a restaurací nabízí
hotel Pod Zvičinou. www.hotelpodzvicinou.cz
PECKA
Svah je vhodný především pro rodiny s dětmi,
začátečníky a lyžaře rekreanty, funguje zde umělé
osvětlení pro večerní lyžování, jeden vlek, délka
sjezdovky je 300 m. www.peckasport.wz.cz/zima.html
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Ze sousedství
Je rubrika přináší 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
NOVÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Na pultech krkonošských informačních center můžete
u obsluhujícího personálu poptat tři nově vydané publikace,
ztvárněné v jednotném grafickém stylu Krkonoš, prezentující celý
region. Tipy na výlety vznikly s cílem připomenout a představit
široké veřejnosti i méně známá místa krkonošských měst a obcí,
jejich blízké i vzdálenější okolí.
Pod titulem Nejezděte
v Krkonoších na kole do kopce a Vydejte se cyklobusem a potom
lanovkou... vyšel materiál Dlouhé sjezdy. Další tiskovinou je
skládačka Krkonoše po celý rok. Pod titulem - hory zážitků
po celý rok - ve stručnosti seznámí s možným celoročním
aktivním vyžitím v regionu. Během září máte poslední
příležitost využít krkonošské cyklobusy.

45. ROČNÍK BĚHU DO VRCHU JILEMNICE – ŽALÝ
Český krkonošský spolek Ski Jilemnice pořádá dne 22. září
45. ročník veřejného závodu běhu do vrchu Jilemnice – Žalý.
Odstartuje ve 14:00 na náměstí v Jilemnici. Pro nejmenší
sportovce je připraven Lízátkový běh na náměstí v Jilemnici.

Hradecko
www.ic-hk.cz
JAZZ GOES TO TOWN 2012
Mezinárodní jazzový festival Jazz Goes to
Town je týden trvající přehlídka jazzové
hudby v širokém žánrovém spektru
od jazzové tradice přes blues, fusion,
mainstream, funky jazz, be-bop až po free
jazz. Letošní 18. ročník se koná
od 15.–20. října 2012 na Velkém náměstí,
v Muzeu VČ, na ulicích města atd.
Festival každoročně, většinou v českých
premiérách,
seznamuje
diváky
se
špičkovými
světovými
a evropskými
hudebníky, ale i zástupci české jazzové
scény na nejvyšší interpretační úrovni.
www.jazzgoestotown.cz

Orlické hory a Podorlicko
www.orlickehory-cz.info
JABKANCOVÁ POUŤ

VERNISÁŽ VÝSTAVY BETLÉMŮ

17. listopadu 2012 se koná v České Třebové
před chalupou U kostelíčka Jabkancová pouť. Tradiční
pouť, na které se pečou a prodávají oblíbené jabkance
(bramborové placky plněné tvarohem a posypané
cukrem) pořádá Spolek od sv. Kateřiny. Jabkance se
prodávají již od rána, hlavní program pouti začíná
odpoledne.
O
zábavu
se
na
prostranství
před chaloupkou stará purkmistr s policajtem, po nich
vystupují jabkancoví umělci se svými písničkami
a scénkami.

Rychnov
nad
Kněžnou
vás
srdečně
zve
7.–27. prosince 2012 na tradiční výstavu betlémů
převážně z dílen východočeských betlémářů. Vystavené
práce jsou ukázkou zhruba dvousetleté tradice, která se
povětšinou předává z otce na syna. Exponáty jsou
zhotoveny nejčastěji ze dřeva, ovšem najdou se
i exponáty z různých materiálů jako sklo, keramika,
sláma nebo terakotové betlémy.

www.ceska-trebova.cz

www.kulturark.cz
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Český ráj
www.cesky-raj.info
ČERTI a ČERTICE ze Starohradských pohádek
Do pohádky zve každého zámek Staré hrady, kdy 1.–2. prosince 2012 od 10:00 do 17:00 se zde koná Čertovský
jarmark a Velká čertenická soutěž. Pro každého člobrdíka dárek od starohradského čerteníka. Bude probíhat
i čtení z velké Knihy hříchů, ochutnávka čertovské medoviny a pekelně dobrých bonbónů, můžete se těšit
na zábavu a hry s čerty, pekelná překvapení pro děti i dospělé.
www.starehrady.cz

STRAŠIDELNÉ SOBOTY
Zámek Dětěnice pořádá každou sobotu od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 od 10:00 do 17:00 netradiční
prohlídku zámku při svíčkách a s mrazením v zádech.
Během prohlídky potkáte skutečné čerty a čertice, ježibaby a jiná strašidla. Tiše se proplížíme okolo spícího upíra
a možná vás pozve na krvavou večeři. Stanete se součástí strašidelného reje, neváhejte, bavit se bude celá
rodina!
www.detenice.cz

MAS Podchlumí

Kladské pomezí

www.maspodchlumi.cz

www.kladskepomezi.cz

NOVÉ VÝROBKY POD OCHRANNOU
ZNAČKOU PODKRKONOŠÍ
REGIONÁLNÍ PRODUKT®
Certifikační komise rozhodla o udělení
značky
dalším
výrobkům,
které
zákazníky ujistí, že jde o ten pravý
výrobek z Podkrkonoší. Jsou jimi:
- Skutečný mošt z Podkrkonoší
(Druhy: jablko + hruška, jablko
+ mrkev, jablko + švestka,
jablko + broskev, třešeň
s višní),
- Včelí med z Konecchlumí,
- Jablka z Konecchlumí,
- Ostroměřský česnek,
- Bělohradský pískovec,
- Pramenitá voda ze studně
Mariánské v Lázních
pod Zvičinou,
- Ručně vyráběné lokální
produkty pekárny Švamberk,
- Bašnické jablko.
Celkem označení PODKRKONOŠÍ
regionální produkt® nese 22 výrobků
a produktů.

TURISTICKÝ POCHOD "Teplicko - Adršpašská 33"
Teplice nad Metují zve 15. září 2012 na již 23. ročník turistického
pochodu Teplicko - Adršpašská 33, který je pořádaný Spolkem
RADOST o. s., za podopory Města Teplice nad Metují a Obce
Adršpach. Trasa pro pěší je dlouhá 16 a 33 km, pro cyklisty 33 a 50
km a pro kočárky 8 km.
www.spolek-radost.cz

JAROMĚŘSKÝ VÁNOČNÍ TRH
V Jaroměři v prostorách u Městského divadla se 8. prosince 2012
konají vánoční trhy. Přijďte i letos objevovat kouzlo svátků
prostřednictvím tradičního staročeského vánočního trhu. Stylové
tržiště vám nabídne vše, co udělá o Vánocích radost vám nebo vašim
blízkým - perníčky, svíčky, ozdoby, keramiku, dřevěné výrobky,
šperky i čerstvé pekařské pochoutky. Budete si tak moci zpříjemnit
vánoční nakupování horkým svařeným vínem, punčem i adventními
písněmi a svátečními výstupy v podání jaroměřských sborů
a souborů. Chybět nebude prodej stromků, kaprů a zabíjačkových
pochoutek. V podvečer program vyvrcholí představením ŽIVÝ
BETLÉM v nastudování herců DS Vrchlický Jaroměř.
www.divadlojaromer.cz
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Podzimní akce v Podkrkonoší 2012
8. 9.–7. 10.

Vernisáž Vokšice, HODOKRŠI,
galerie-jbspektrum.webnode.cz

6. 10.

Podzimní pochod pohádkou,
www.ddmdvurkralove.cz

14. 9.–7. 10.

Salon královských věnných měst,
www.muzeumdk.cz

7. 10.

Podharťská drakiáda,
www.dvurkralove.cz

14. 9.–16. 9.

XIV. Hořický filmový festival,
www.horice.org

20. 10.

Vepřové hody,
www.hotelpodzvicinou.cz

15. 9.

Podzimní turnaj, 1. class
v asociačním kroketu,
www.horice.org

20.–28. 10.

Týden duchů,
www.zoodvurkralove.cz

22.–24. 10.

15. 9.

Den otevřených dveři v Aeroklubu
Dvůr Králové n/L,
www.akdk.cz

Bazar podzimního a zimního
oblečení,
www.ddmdvurkralove.cz

26. 10.

Ať žijí duchové,
www.ddmdvurkralove.cz

28. 10.

Pochod po stopách K. V. Raise
na Zvičinu,
www.lazne-belohrad.cz

18. 9.

Hořický komorní orchestr,
www.hankuv-dum.cz

22. 9.

Slavnosti holovouských malináčů,
www.holovousy.cz

22. 9.

Pohádková noc,
www.hotelpodzvicinou.cz

31.10.,2.–3.11. Jazz nights Hořice,
jazznights.cz

22. 9.

Přehlídka řemesel, Katalpa o. s.,
www.horice.org

14. 11.

Strašidla v Jedničce,
www.ddmdvurkralove.cz

28. 9.

Svatováclavské posvícení a den
spolků,
www.dvurkralove.cz

15.–18. 11.

XX. ročník republikového turnaje
ve stolním tenise,
www.dvurkralove.cz

17. 11.

Posvícenská zábava v Miletíně,
www.miletin.cz

17.–18. 11.

Vánoční trhy na Kuksu,
www.ceska-apatyka.cz

24.–25. 11.

Vánoční trhy na Kuksu,
www.ceska-apatyka.cz

30. 11.

Čertovská noc,
www.ddmdvurkralove.cz

15. 10.–25. 11. Hejblata hudební a věci kolem aneb
uši a ten zbytek,
www.dvurkralove.cz
4.–7. 10.

Dny zvířat v zoo,
www.zoodvurkralove.cz

4.–7. 10.

Zahrádkářská výstava v památníků
K. V. Raise,
www.lazne-belohrad.cz

6. 10.

Zavírání sezony na Zvičině,
www.podkrkonosi.eu

6. 10.

Než vypustíme vodu z chladiče,
www.vcc.cz

30. 11.–16. 12. Výstava betlémů v Památníku
K. V. Raise,
www.lazne-belohrad.cz

Jedná se pouze o výběr akcí, všechny najdete na www.podkrkonosi.eu
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Pozvánka na zimu
1. 12.–6. 1.

Vánoční zoo, www.zoodvurkralove.cz

2. 12.

Mikulášská besídka,
www.ddmdvurkralove.cz

2. 12.

7.12.–3.2.2013 MERKUR legendární stavebnice,
www.muzeumdk.cz

Slavnostní rozsvícení vánočního
stromku v Lázních Bělohrad,
www.lazne-belohrad.cz

2. 12.

Rozsvícení vánočního stromu
ve Dvoře Králové n/L,
www.dvurkralove.cz

5. 12.

Mikuláš v zoo,
www.zoodvurkralove.cz

14. 12.

Královédvorské vánoce,
www.dvurkralove.cz

15. 12.

Česká mše vánoční v Kuksu,
www.kuks.cz

22. 12.

Vánoční koncert v obci Kuks,
www.kuks.cz

25.–26. 12.

Živý betlém v Hotelu pod Zvičinou,
www.hotelpodzvicinou.cz

Jedná se pouze o výběr akcí, všechny najdete na www.podkrkonosi.eu

Zpravodaj Podkrkonoší je pololetník sdružení Podzvičinsko vydávaný v elektronické podobě. S náměty, dotazy a připomínkami
se obracejte na info@podkrkonosi.eu.
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