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Jak již bylo zmíněno v prvním 

čtvrtletníku Podzvičinského draka, 

byla zahájena realizace dalšího 

projektu, tentokrát z Regionálního 

operačního programu NUTS II 

Severovýchod. A jak tento projekt 

v současnosti probíhá? V první 

fázi projektu byla zadána 

fotobanka a již máme návrh  

na nový grafický manuál. Během 

měsíců duben a květen bude také 

vybrána tiskárna, grafické studio, 

zadána mobilní expozice a 

mapový portál s aktualizací webu. 

V současné době máme již 

zablokovanou doménu 

podkrkonosi.eu. Zpracovávají se 

mimo jiné také podklady  

pro 6 lokalit.  

Cíleně byly vybrány lokality: Hořice, Dvůr Králové 

nad Labem, Lázně Bělohrad, Mostek, Pecka, a 

spojení Velkého Vřešťova a Lanžova.  Tato místa 

budou spojníkem celé oblasti. Aby tyto tiskoviny 

měly vhodnou formu, byly ucelené a obsahovaly 

správné informace, bude sdružení spolupracovat 

s odbornými členy v rámci každé probírané 

lokality. Počátkem dubna se plánuje podání první 

žádosti o platbu a to ve spolupráci s CEP a.s., kde 

jsme získali asistenci při realizaci projektu. V další 

fázi se začne pracovat na těchto aktivitách: 

trhačka Podkrkonošský maraton a letáky NS K. J. 

Erbena, Ovocná stezka, Cesta kamene.  

Celý projekt bude slavnostně zahájen 7. 5. 2011 

akcí Otevírání turistické sezony na Zvičině,  

na kterou Vás tímto oficiálně zveme! 

 

 

                           Informační čtvrtletník sdružení Podzvičinsko, Duben 2011 
 
 

Jaro už je tu! Pojďte s námi do přírody

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Realizace projektu „Propagace Podkrkonoší“ 
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První jarní paprsky vybízejí k toulkám kratším i vzdálenějším.  Území 
malebného Podkrkonoší je ideálním místem a bezpochyby najdete i něco nového 
co vás překvapí. 
 

A je to tu. Sluníčko probouzí přírodu a člověka to táhne na výlety.  Oprašuje 
kola a hurá do okolí. Proto pro vás stále připravujeme a aktualizujeme 
turistické informace z celého našeho území a jeho blízkého okolí. Doufáme, že 
na vašich toulkách zažijete mnoho krásných zážitků a budete se o ně dělit i 
s ostatními na našem profilu www.facebook.com/podkrknosi. Rádi budeme  
za jakékoli náměty i připomínky. A co je nového? Od loňského roku můžete 
navštívit nové naučné stezky, instalují se další odpočinková místa a nové 
cyklotrasy v jižní části území. Během léta se můžete těšit na první část nových 
propagačních materiálů! 
         
                                                        Šťastné putování přeje sdružení Podzvičinsko 
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 Prezentace proběhlé a budoucí

Podzvičinsko se účastnilo veletrhu 
v Brně, Praze a HK. Město Hořice 
prezentovalo naše území  
v Jablonci n/N. Celkově, kromě Jablonce, 
návštěvnost klesá. Je to pravděpodobně 
dobou internetu. Proto se budeme spíše 
orientovat na webovou prezentaci. 
Poslední týden pořádal Czechtourism 
Seminář pro profesionály v CR  
„Poznejte regiony ČR“. Prostor pro území 
Krkonoš a Podkrkonoší byl vymezen na  
60 minut v pátek 25. 2. 2011.  
V Národním domě na Vinohradech jsme 
se prezentovali se SMO Krkonoše a 
správou KRNAP. Dle kladných ohlasů 
soudíme, že prezentace byla velmi 
úspěšná. V celkovém hodnocení se oblast 

Krkonoše a Podkrkonoší umístila na 
krásném 4. místě v republice. 
 
Další plánované prezentace 
7. 5. 2011  Zvičina   
21. 5. 2011  Dny krkonošského a 
podkrkonošského regionu ve skanzenu 
v Kouřimi  

 

Návštěvnost webu 
 

Na počátku roku 2011 
jsme se rozhodli 
vyhodnotit návštěvnost 
našich webových stránek 
z předešlého roku 2010. 
Výsledky jsou 
ohromující, jelikož 
návštěvnost se oproti 
roku 2009 výrazně 

zvýšila a to až 
několikanásobně. 
V některých měsících jde 

až o pětinásobný nárůst, 
kdy návštěvnost 
nejednou přesáhla 
hranici desetitisíce 
návštěvníků. Což se  
o předešlých letech nedá 
říci. 

Od července se nárůst 
návštěvníků stále 
zvyšoval, až na rekordní 
počet, který byl v měsíci 
září neuvěřitelných 

38 856 osob. Tento 
zvyšující se nárůst 
pokračuje i v letošním 
roce. Za první tři měsíce 
zaznamenalo počítadlo 
webu Podzvičinska přes 
108 400 přístupů. 
Rekordní je březen 
celkovou návštěvností 
40 813. 
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Kuks - Granátové jablko 

Realizační fáze projektu Kuks – Granátové jablko běží na plné obrátky. V plném proudu 
jsou projekční práce na všechny stavební objekty barokního areálu Hospitalu Kuks. Dobré 
výsledky projekčních prací jsou klíčové pro samotnou vzorovou obnovu národní kulturní 
památky, ale rovněž základním předpokladem pro úspěšné získání stavebního povolení. 
Samotné stavební povolení sice ještě neznamená konec projektování, ale jeho včasné 
získání je současně nutnou podmínkou dalšího čerpání finančních prostředků z 
Integrovaného operačního programu. 

 
Jak vyplývá z Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (RoPD), je Národní památkový 
ústav, který je nositelem projektu Kuks 
– Granátové jablko, povinen předložit  
do jednoho roku od slavnostního podpisu 
RoPD, tedy do 21. 5. 2011, pravomocné 
stavební povolení na podstatnou část 
stavby.  
Dne 18. 3. 2011 nabylo právní moci 
stavební povolení na hlavní objekt 
hospitalu, hospodářskou budovu, 
podobjekty a související inženýrské sítě, 
tedy na podstatnou část investice 
projektu Kuks – Granátové jablko. Jeho 
získáním tak byla naplněna podmínka 
plynoucí z RoPD. 

Komplexní obnovou projdou všechny 
části Hospitalu Kuks, hospodářská 
budova a zahradní domek a veškeré 
inženýrské sítě. Avšak míra obnovy však 
bude různá podle povahy a rozsahu 
poškození jednotlivých částí stavby. 

 

Obnova jednotlivých objektů bude 
provedena šetrnými stavebními 
technologiemi a postupy. Vzhledem  
k charakteru a památkové ochraně 
nebude do vzhledu, funkčního, 
dispozičního a výtvarného řádu objektů 
výrazně zasahováno.  
Předmětem dalších stavebních řízení 
bude ještě projektová dokumentace  
na obnovu hospitální zahrady, 
areálového rozvodu plynu, inundační 
části mostu a vodovodní přípojky na 
čerpání požární vody z Labe využitelné i 
pro účely zavlažování.  
Získáním jednotlivých stavebních 
povolení ale projekční práce nekončí, 
naopak naplno běží zpracování projektů 
pro samotnou realizaci stavby, kde se 
intenzivně řeší konkrétní podoba 
samotné obnovy včetně detailů, které 
jsou z hlediska památkové péče 
významným hlediskem pro vzorovou 
obnovu národní kulturní památky. Přes 
veškerou náročnost projekčních prací 
můžeme ale říci, že projekt Kuks – 
Granátové jablko je zase o velký krok 
blíže ke svému vytýčenému cíli. 
Poděkování proto patří všem, kteří svým 
úsilím napomáhají jedinečné příležitosti 
komplexní obnovy unikátního barokního 
skvostu. 

pozn. celá zpráva ke stažení  
na www.podzvicinsko.cz 
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Přehled pravděpodobných výzev 
Královéhradecký kraj 
Pořádání prezentačně propagačních akcí 
Podpora cyklodopravy v návaznosti na koncepci 
cyklodopravy… 
Program rozvoje venkova 
II.2. Zvýšení společenské hodnoty lesů 
III.1.3.a) Tvorba pěších stezek, vinařských stezek a 
hipotras 

Nadace Via 
Fond kulturního dědictví… 
T- Mobile pro Královéhradecký kraj 
Fond místního rozvoje 
Místo kde žijeme 

Máte připomínky  
ke stávajícímu stavu 

turistických tras? 
Chybí Vám někde 

odpočinkové místo?  
Vaše náměty a 

připomínky 
očekáváme  

na 
info@podzvicinsko.cz 

Projekty aneb aktuálně z Podkrkonoší 

Sdružení opět připravuje projekty naučných stezek a to se sdružením Větrák o. s. a obcí 
Borovnice. Chystá se rozšíření stávající naučné stezky a to až do Zlatnice.  Součástí 
tohoto projektu bude i rekonstrukce starého větrného mlýna, který se nachází v blízkosti 
NS. Námět na společnou trasu máme i s Hradeckem.  

Další změnou je i to, že pravděpodobně letos dojde ke změně pravidel v PRV (Program 
rozvoje venkova). Podá se žádost a přílohy budou dodány až po schválení žádosti. Což 
bude mít své kladné i stinné stránky. Budeme se moci zúčastnit i na poslední chvíli a 
povinné přílohy dopracovat a dodat později. Ovšem v průběhu projektu se mnoho věcí 
mění, tudíž v nepřesném rozpracování při dodávání příloh by mohlo dojít i ke zmaření 
projektu.  

Před dokončením je projekt Infrastruktura 
cyklotras Podkrkonoším. Připravujeme i 
další projekt na infrastrukturu 
cyklodopravy. 

Dále také čekáme na vyhlášení grantů  
a pořádání prezentačních akcí. Do tohoto 
programu bychom rádi začlenili chystanou 
zahajovací jízdu cyklobusů. 

A i nadále nabízíme pomoc při zpracování 
dalších projektů! 

Informace o grantech a dotacích 

Připravili jsme pro Vás malý přehled dotačních titulů, jejichž vyhlášení je plánováno 
v nejbližších měsících. 
Protože je obsah těchto výzev obsáhlý a mnohdy i specifický. Nebudeme se rozepisovat o 
přesném znění jednotlivých plánovaných výzev podrobněji. Budeme rádi, když se 
podělíte se svými záměry s námi a my se Vám pokusíme najít tu nevhodnější variantu. 
 

Terénní průzkum, i váš pohled nás zajímá. 

V průběhu dubna a května nás můžete potkat v terénu! 
Začíná nám nová turistická sezona a tudíž je načase 
zkontrolovat stávající stav naučných stezek, odpočinkových 
míst, vyznačených tras, mapových tabulí atd. Chceme 
připravit nové turistické trasy, navázat na ty stávající a 
v první řadě především opravit stávající, které utrpěly během 
zimní sezony újmu. Budeme i Vám velice vděčni, pomůžete-li 
nám s chystanou pasportizací oblasti. Přijímáme veškeré 
náměty, upozornění i návrhy na opravy či úpravy našeho 
turistického zázemí v Podkrkonoší. Vyslovte svůj názor i vy 
prostřednictvím e-mailu info@podzvicinsko.cz! 
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Na začátku dubna došlo ke spuštění nových webových stránek 
města. Jsou rozčleněny do čtyř sekcí: Město / Radnice / Volný čas 
– Turistika / Podnikání. Při jejich tvorbě bylo dbáno na to, aby 
byly přehledné a všechny potřebné informace se daly snadno 
najít.  

Webové stránky nyní budou mnohem bohatší a navíc i 
vícejazyčné. Návštěvníci si je vedle češtiny mohou prohlížet také 
v němčině, angličtině, polštině a ve zkrácené podobě i  
ve francouzštině a italštině. 

Stránky budou nejdříve spuštěny ve zkušebním režimu, během 
kterého dojde k odstraňování chyb a nedostatků. Na Vaše 
připomínky se bude těšit realizační tým, který můžete 
kontaktovat přes email: webmaster@mudk.cz.  

Doufáme, že se webové stránky budou líbit. 

            Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem 

NOVÉ WEBOVÉ 

STRÁNKY MĚSTA DVŮR 

KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Připravujeme: 

• Nabídka pro 
školy 

Sdružení Podzvičinsko 
připravuje tematické 
programy pro školní 
skupiny. Můžete se tak 
těšit na témata: 
Literatura a historie, 
Architektura, Zeměpis a 
příroda. Na výlet se 
školkou atd. 

• Geocatching 

Geocatching, že nevíte co 
to znamená? Jistě jste již 
slyšeli o celosvětové hře, 
ke které potřebujete 
systém GPS a chuť někam 
vyrazit za hledáním 
pokladu. V tomto případě 
skrytého objektu zvaného 
cache (kešky). 

Na území Podkrkonoší je 
jich můžete nalézt 
několik. Ať už ve městech 
jako Dvůr Králové nad 
Labem, Hořice, Lázně 
Bělohrad nebo v osadě 
Hájemství, na Kuksu atd. 
Připravujeme pro Vás 
kompletní informaci o tom 
kam se vydat na výlet se 
zpestřením touto hrou.  

Novinky  

 

   

Holovousova stezka 
Otevření nově vybudované stezky v Holovousích je plánováno již  
na sobotu 4. června. Holovousova stezka bude mít jedenáct zastavení a 
provede Vás po zajímavostech obce a okolí. Průvodcem po stezce je pán 
Holovous, podle legendy zakladatel obce. Po jeho stopách poznáte  
na prvním zastavení bývalé malé lázně v údolí Javorky v Hlásku. 
Druhé zastavení je na místě tragické události z roku 1690 – u smírčích 
křížů. Třetí zastávkou s možností občerstvení je hostinec U Krejčů. 
Čtvrtou zastávkou je náves v Holovousích, která je vysázena
historickými odrůdami jabloní a hrušní. Největší zastoupení zde má 
pochopitelně jabloň – Holovouské malinové, tzv. malináč. Pátou 
zastávkou je holovouský zámek a stezka dále pokračuje do Chodovic. 
Šesté zastavení podá informace o zámecké oboře a jejích „obyvatelích“, 
sedmá Vás dovede k vodní nádrži, kterou hlídá nad tůní vodník. 
Lesem stezka pokračuje k Čertově lávce, zde na osmém zastavení 
hlídá čert podzemní chodbu ze zámku do kostela v Chodovicích. 
Zázračnou vodu můžete ochutnat na devátém zastavení u studánky. 
Čistotu vody zde střeží studánková víla. Dále stezka pokračuje částí 
obce Betlém a dovede na desáté zastavení ke kostelu sv. Bartoloměje 
v Chodovicích. Posledním zastavením stezky je Suchdol - místo 
bývalého rybníka. Kde svůj život tragicky ukončil starosta z Chlumu. 
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Místní akční skupina Podchlumí o. s. ve spolupráci  
s turistickou oblastí Podzvičinsko vyhlásila dne 1. 3. 2011 
IV. kolo příjmu žádostí o certifikaci místních výrobků a 
produktů pod značkou „PODKRKONOŠÍ regionální 
produkt ®“. 

Lze certifikovat řemeslné výrobky (keramika, dřevěné 
hračky, šperky apod.), potravinářské, zemědělské a 
přírodní produkty (pískovec, ovoce a zelenina, pivo, 
uzeniny, pečivo, atd.).  

Touto značkou se mohou pyšnit: Pravé hořické tubičky, s.r.o., Dobrovodské kysané zelí 
červené a bílé, ovoce – jablka, hrušky a švestky pana Petra Kareše z  Ostroměře, Chutný 
preclík od firmy Josef Rýdl, s.r.o., Královédvorské pivo TAMBOR, keramika Hořice pana 
Vladimíra Kulhánka, ručně opracované kamenické výrobky z hořického pískovce firmy 
Kámen Ostroměř s.r.o., bio jablka Ing. Bedřicha Plíška, gerbery Tomáše Soukupa  
z Chodovic, domácí mošt Mgr. Martiny Berdychové z Holovous, dále kovářské výrobky 
firmy Stanislav Rygl – kovovýroba z Milovic u Hořic, med medovicový Heleny Soprové  
ze Zábřezí a syrové čerstvé mléko Ing. Jaromíra Musila z Holovous.  
 
Zájemci mohou získat informace na webu www.regionalni-znacky.cz nebo na e-mailu 
mas@podchlumi.cz  či na tel. čísle 724 164 673. Uzávěrka žádostí je 31. 5. 2011!!! 
 
 

Podkrkonošské  
střípky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa o NEJ Památku 
ČR 

Portál iDnes vyhlásil anketu  
o nej památku 
Královéhradeckého kraje,  
ve které zvítězil Hospital Kuks 
a postoupil tak spolu s dalšími  
i do republikového kola a NEJ 
památku ČR. Kde ve velké 
konkurenci získal krásných 514 
hlasů, které stačily na 11. místo 
z celkových 18. 

Krásy Česka 

Jedná se o časopis popularizující 
domácí turistiku. Naleznete 
v něm náměty na výlety 
zajímavosti po vlastech českých.  
Svými články přispívá  
i Podzvičinsko. K dostání  
na novinových stáncích.    

  www.krasyceska.cz 

Provoz parních vlaků 2011 

V relaci Jaroměř-Hradec 
Králové-Jaroměř-Dvůr Králové 
nad Labem-Mostek-Jaroměř-
Mostek-Hradec Králové-
Jaroměř  pojede vlak v termínech   
7.V., 2.VII., 10. IX., 1.X. a  
v relaci Jaroměř-Hradec Králové-
Jaroměř-Náchod-Hronov-
Náchod-Hronov-Jaroměř-Hradec 
Králové-Jaroměř v termínech  
4.VI., 6.VIII., 3.IX. Jízdní řády 
vlaků jsou  zpracovávány 
Správou železniční dopravní 
cesty s.o. a bude v nejbližší době 
ke stažení na našem webu. 

Cyklobusy 

V roce 2011 by měly vyrazit na své 
čtvrté putování Krkonošské 
cyklobusy s Hradeckou linkou, 
která pojede letos v červenci a  
v srpnu pouze každý čtvrtek, 
sobotu a neděli. Trasa zůstane 
stejná, Hradec Králové, Hořice – 
Dvůr Králové – Vrchlabí. 
Podrobněji v rubrice ze sousedství 

PODKRKONOŠÍ regionální produkt® 

Sdružení Podzvičinsko 
se rozroste o dalšího 
člena 

Sdružení Podzvičinsko má 
v současné době 39 členů. 
Z čehož je 37 obcí a  
2 podnikatelské subjekty. 
Kulatým 40 členem by se 
měla na dalším zasedáním 
valné hromady stát víska 

Trotina. 

Ovocná stezka již v terénu 

Tři zastavení s tematikou 
ovocnářství naleznete 
v Kamenici, Konecchlumí a 
Podhorním Újezdě. Dozvíte se 
více o tradičních odrůdách 
ořešáku, švestky a třešně a i něco 
z minulosti místa. Cestu si 
můžete zpestřit zastavením na 
zmrzlině v Konecchlumí☺ 
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Ze sousedství 

To je nová rubrika přinášející informace 
a pozvánky nejen z okolních území. Jak 
jistě víte, Podkrkonoší je součástí jednoho 
turisticky významného území (TVÚ) 
Krkonoše a Podkrkonoší. 
V Královéhradeckém kraji takovýchto 
TVÚ nalezneme pět: Český ráj, 
Hradecko, Orlické hory a Podorlicko, 
Kladské pomezí a již zmiňované 
Krkonoše a Podkrkonoší. Tady je jejich 
malá ochutnávka……..  

Zámek Potštejn 

Barokní zámek byl postaven v roce 1749 
hrabětem Janem Ludvíkem Harbuvalem 
Chamaré. V zámku můžete shlédnout 
historické interiéry a od roku 2007 je 
zpřístupněn také mramorový sál se 
vzácným, bohatě zdobeným, štukovým 
stropem. 

To však není všechno. Čeká Vás zde také 
ojedinělá prohlídka zámeckého sklepení– 
Bubákov.  

Je pro Vás připraven příběh potštejnské 
minulosti plný tajemných duchů 
historických postav. Ponurou atmosféru 
prostor umocňují všudypřítomní 
"bubáci". Setkáte se například  
s loupeživým rytířem Mikulášem  
z Potštejna a jeho oddaným pomocníkem 
Křivohubým Ješkem. V tajemném 

sklepení se rázem ocitnete v jiném 
století. A záhadný potštejnský poklad? 
Určitě musí někde být!  

 

NOVĚ: 
Pohádkové prohlídky zámku nejen 
pro děti. Zámeckými komnatami Vás 

provede hraběnka Anna Marie Harbuval 
Chamaré „osobně“. 

Přijeďte se podívat, těšíme se na Vás! 
www.zamekpotstejn.cz 

 

. 

 

 
 
 

 

 

Orlické hory a Podorlicko 

www.orlickehory-cz.info 

Řemeslnická sobota  

v areálu muzea řemesel v Letohradě 
 9. 7. 2011 od 10:00 do 18:00 hod 

Organizátoři si připravili bohatý program pro všechny věkové kategorie. Uvidíte 
například výrobu papíru, mlácení obilí cepy i na mlátičce, výrobu provazů, pletení košů a 

další řemesla. Dále jsou pro Vás připravena vystoupení kejklířů, medvědáře a další 
zábavný program pro děti i dospělé.   

www.muzeumremesel.cz 
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Krkonošské cyklobusy 
(páteřní linka,- 
Harrachov – Horní Malá 
Úpa a zpět, Trutnov – 
Horní Malá Úpa, 
Vrchlabí – Špindlerova 
bouda) v letní sezóně 
2011 budou zajišťovat 
pravidelnou přepravu 
návštěvníků Krkonoš  
a Podkrkonoší v období  
od 28.05. - 25. 09. 2011 
vždy v sobotu, neděli, 
svátek a v období 1.7. - 

30. 8. 2011 i v pracovní 
dny.  
V měsíci září pak 
pojedou každý čtvrtek. 

Linka  
z Hradce Králové přes 
Hořice, Dvůr Králové, 
Hostinné, Vrchlabí bude 
v provozu  
o letních prázdninách  
ve čtvrtek a v sobotu  
a v neděli. 
Předpokládáme, že se 
touto linkou přiblíží a 
lépe zpřístupní 
Krkonoše hlavně 
obyvatelům  
v Podkrkonoší  
a v královéhradecké 
aglomeraci. Turistům 
ubytovaným  
v Krkonoších pak 
naopak umožní navštívit 
a poznat výše turisticky 
významná místa 

v Podkrkonoší. Její 
jízdní řád je připraven 
tak, aby byl cestujícím 
umožněn přestup  
ve Vrchlabí na páteřní 
linku Krkonošských 
cyklobusů jak směrem 
na Harrachov, tak  
i na Pec pod Sněžkou  
i do Špindlerova Mlýna  
a Špindlerovu boudu. 
Všechny spoje na území 
Královéhradeckého 
kraje jsou nově zařazeny 
do systému integrované 
dopravy IREDO.  
Pomozte nám  
s propagací 
Krkonošských 
cyklobusů! Plakáty, 
letáky budou  
k dispozici na všech 
informačních 
centrech Krkonoš a 
Podkrkonoší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Regionální turistické informační centrum Krkonoše 
ve Vrchlabí informuje: 

Vytváříme a rozesíláme TOP akce měsíce. To jsou akce, které 
mají širší dosah, jsou pro návštěvníky Krkonoš atraktivní a 
podpoří  
i jejich další návštěvy krkonošského regionu. Na měsíc květen vás 
necháváme nakouknout pod pokličku. Máte-li  
o zasílání TOP akcí z Krkonoš zájem, neváhejte nás 
kontaktovat na info@krkonose.eu, rádi vás zařadíme do naší 
databáze! 

Krkonošské cyklobusy v roce 2011 
                     www.krkonose.eu 
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Zveme vás na již 8. ročník akce  
na zahájení turistické sezóny v Českém 
ráji, který se koná v sobotu 30. dubna 
2011. Pro letošní ročník je připravena 
zcela nová trasa.  

Start pochodu je na parkovišti  
pod hradem Valdštejn, cíl v areálu 
Autokempu Sedmihorky. Na trase 

nebudou ani letos chybět pohádkové 
postavy z pověstí Českého ráje a 
vědomostní soutěž o ceny. V Autokempu 
Sedmihorky bude připraven bohatý 
program pro celou rodinu plný her, 
písniček, rukodělných dílen a dalších 
atrakcí. V průběhu odpoledne budete 
svědky příchodu krále Granáta  
s družinou a symbolického převzetí 
vlády nad pohádkovou krajinou. 

Informace k akci získáte na Regionálním 
turistickém informačním centru  
v Turnově, tel.: 481 366 255, 
info@turnov.cz, 
www.ceskyrajdetem.cz, www.cesky-
raj.info. 

 

 

Strašidla na cestách  

aneb návštěva strašidel z plzeňského Muzea strašidel na Bílé věži 
v Hradci Králové. Strašidla se zde zabydlí na skoro celý měsíc 
duben. Výstava byla zahájena 1. 4. 2011 a potrvá do 28. 4. 2011. 

Dernisáž výstavy pro školy a školky proběhne dne 28. 4. 2011 
za účasti živých strašidel od 10:00- 17:00 hod. Nutná rezervace         

        na tel. č. 495 534 485, 495 534 482 
          Vstupné:   dospělí      50,- Kč 

                             děti do 15 let             30,- Kč 
                         rodinné vstupné        100,- Kč 

 
                                                                                       

         Otevřeno denně 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod. 

                                                   

Český ráj dětem 2011 
www.cesky-raj.info 

Hradecko 
www.ic-hk.cz 
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Jarní akce v Podkrkonoší 2011 

16. 4.  Pohádková stezka, 
http://www.miletin.cz/ 
16. 4.  Otevření kempu a Otevírání šoupátek, 
www.obec-peckasport.cz 
23. 4. Turistický pochod „O Žižk ův štít“ , 
www.kct-horice.sweb.cz 
29. 4. a 1.5. Královédvorský majáles, 
www.hankuv-dum.cz  
7. 5. Okrskové cvičení v požárním sportu, 
www.ubislavice.cz  
7. 5. Vítání jara na Kuksu,  
www.hospital-kuks.cz  
7. 5. Otevírání turistické sezóny na Zvičině, 
www.podzvicinsko.cz  
7. 5. In-line odpoledne na Královédvorsku, 
www.kralovedvorsko.cz  
13. - 15. 5. IX. Miletínské divadelní jaro,  
www.dserben.miletin.cz  
14. -15.5. Fuchs Oil 300 zatáček Gustava Havla, 
www.amkhorice.cz  
21. 5. Jarmark lidových řemesel, 
www.zdobin.cz  
21. 5. Zahájení lázeňské sezóny, 
www.belohrad.cz  
21. 5. Holandský den, 
 www.hotelpodzvicinou.cz  
21. 5. Turistický pochod „Krajem  
E. Štorcha“, www.ostromer.cz  
28. 5. Tradi ční pivní slavnosti v Miletíně, 
www.miletin.cz  
4. 6. Slavnostní otevření Holovousovy stezky, 
www.holovousy.cz  
4. 6. Zahradní slavnost Hořice, 
www.horice.org  

4. -12. 6. Mezinárodní sympózium v ZOO, 
www.kralovedvorsko.cz  
10. -12. 6. Culture and Reggae vibez, 
www.horice.org  
11. - 12 .6. III. ro čník Ostroměřských slavností, 
www.ostromer.cz  
15.-19.6. Mezinárodní folklorní festival „Pod 
Zvičinou“,  www.lazne-belohrad.cz  
18.-19.6. Fuchs Oil Česká Tourist trophy, 
Oldtimer grand prix 2011, www.amkhorice.cz  
17.-19.6. Harantovské slavnosti historického 
zpěvu, www.hradpecka.cz  
25.-26.6. Královédvorský okruh – O cenu 
Františka Šťastného, www.old-racing.cz  
25. 6. Strašidelná Bažantnice, 
 www.lazne-belohrad.cz  
12. 6. -  25. 6. Hudební léto Kuks 2011, 
www.hospital-kuks.cz  
 2. 7. Zahajovací jízda cyklobusů, 
www.podzvicinsko.cz  
3. 7. Venkovní divadelní představení, 
www.hotelpodzvicinou.cz  
3. 7. Hořické slavnosti a cyklomaraton-KED 
— Královéhradecká 50, www.horice.org  
8.7. -31.7. Sochařské symposium, 
www.symposiumhorice.cz  
9.7. Tambor neckyjáda, 
www.kralovedvorsko.cz  
9.7. Slavnosti koní, historie a řemesel, 
www.ponycentrum.cz/slavnostikonikuks.htm  
23.7. Country festival „Pod Hůrou“ , 
www.lazne-belohrad.cz  
23.7. Svatojakubský jarmark lidových 
řemesel, www.miletin.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.  

 


