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Rádi bychom představili nový grafický 

manuál a především nové logo Podkrkonoší. 

Grafický manuál je spojen s novým 

jednotným image oblasti Podkrkonoší. 

S novým vzhledem se setkáte nejen 

v tiskovinách, ale především také 

v propagaci a při prezentaci území. 

Doufáme, ţe se bude líbit! 

Logo lze chápat jako symbol 

pro krajinu s krásnou přírodou bohatou 

na floru i faunu. Barevně vystihuje oblast, 

kde se střídá čtvero ročních období nebo 

území, které je bohaté na travní zeleň, 

průzračnou modrou vodu a jasné nebe, 

sluneční zlatý svit a na červeně a hnědě 

zbarvenou zem. Je mnoho způsobů, jak 

v logu nalézt hlubší skrytý význam, kaţdý si 

ten svůj způsob jistě najde. 

Dále se můţeme těšit na novou 

podobu a strukturu webových stránek 

www.podkrkonosi.eu. Dále také na nové 

tiskoviny a propagační materiály, o kterých 

vás budeme průběţně informovat a 

představovat. 

Grafický manuál Podkrkonoší vznikl 

v rámci projektu Propagace Podkrkonoší, 

financovaného z Regionálního operačního 

programu NUTS II Severovýchod, jehoţ 

realizace probíhá v letech 2011 – 2013.  

 

DM Podzvičinsko 

 

 

 

Aktuálně 

z Podkrkonoší  

Prázdniny utekly jako 

voda, děti a studenti se 

vrátily do škol a sluníčko 

se nám schovalo 

do deštivých mraků… Ale 

nezoufejme, máme tu 

krásný barevný podzim! 

Kdyţ nám to příroda 

dovolí, můţeme ještě 

procestovat mnoho míst. 

Jen si přibalíme pláštěnku 

a teplý svetr navíc. 

Ve čtvrtém čísle Podzvi-

činského draka naleznete 

mnoho typů, jak aktivně 

vyuţít volný čas. Dovolte 

také, abychom vás nalá-

kali na první sníh formou 

běţeckého lyţování a 

výčtem moţných sjezdovek 

v Podkrkonoší.   

 

Přejeme Vám dobré 

počtení, krásný zbytek 

podzimu, bílou zimu, 

bohaté Vánoce a šťastný 

nový rok a doufáme, ţe se 

čtenáři budou těšit 

na další číslo a to jiţ 

v příštím roce 2012!!! 

 

DM Podzvičinsko 
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Turistická sezona symbolicky uzavřena! 

 

Zástupci obcí, měst a městysů se zapojili 

prostřednictvím ,,připíchnutí“ lístečků na pod-

zimní strom. Jako kaţdý rok i letos byla 

připravena oblíbená Drakiáda a to jak 

pro malé, tak i pro velké účastníky. Ta byla 

organizována DDM Jedničkou Dvůr Králové 

nad Labem. V rámci akce byla také vyhlášena 

fotosoutěţ s letošním tématem – „Kulturní 

dědictví“, kde byli výherci odměněni hodnot-

nými cenami. Pro naše ratolesti proběhlo 

vyhodnocení soutěţe v malování na téma 

,,Prázdniny v Podkrkonoší“, která byla vyhlá-

šena na jarní promoakci ,,Otevírání sezony 

na Zvičině“, a jejíţ účastníci měli být také 

oceněni. Bohuţel se nám nedostavil ani jeden 

výherce, proto prosíme zúčastněné, aby se 

odkázali na www.ddmdvurkralove.cz a 

případně si dohodli vyzvednutí hodnotných 

cen!!! Kaţdopádně všem výhercům ještě jednou 

gratulujeme!  

Celou akcí nás doprovázela kapela 

Noband, na místě se také nacházel informační 

stánek s novinkami z oblasti. Produkty 

s ochranou značkou PODKRKONOŠÍ 

regionální produkt® zde byly zastoupeny 

domácím moštem, hořickými trubičkami – 

Pravé hořické trubičky s.r.o., medem a 

medovinou od p. Soprové, hořickou keramikou 

od p. Kulhánka, chutnými preclíky od p. Rýdla. 

Dále bylo moţné zakoupit podkrkonošský 

trdelník, knihy a kníţky i pro ty nejmenší a 

draky různých barev i 

velikostí. Občerstvení 

zajišťovala Raisova chata. 

Sezona byla ukončena 

symbolickým zazvoněním 

na kostelní zvon v kostele 

sv. Jana Nepomuckého. 

DM Podzvičinsko

V neděli 11. září 2011 byla 

symbolicky uzavřena turistická sezona 

promoakcí Zavírání sezony na Zvičině. 

Ta byla pořádána ve spolupráci spolu 

s MAS Podchlumí, DDM Jedničkou 

Dvůr Králové nad Labem a 

PODKRKONŠÍ regionální produkt®. 

Přišel se s námi rozloučit i dráček 

Zvičiňáček! 

http://www.ddmdvurkralove.cz/
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 Fotosoutěž Podkrkonoší 2011 ukončena a oceněna!

Soutěţní fotografie měly obsahovat například historické i přírodní památky, lidovou architekturu, 

zvyky a obyčeje, slavné rodáky, gastronomii, kulturní akce atd. Obdrţeli jsme celkem 69 fotografií 

od 14 soutěţících. Odborná porota následně určila 3 výherce a široká veřejnost, prostřednictvím 

hlasování na www.podzvicinsko.cz a facebooku, výherce webu. Všichni vítězové obdrţeli hodnotné 

ceny. 

Sponzorské dary byly poskytnuty od: Královéhradeckého kraje, ZOO Dvůr Králové nad Labem, města 

Dvůr Králové nad Labem a MAS Podchlumí. 

 

Děkujeme za účast a výhercům gratulujeme! 

DM Podzvičinsko 

 

1. místo  

Matěj Mazur fotografie 14e Byšičky 

 

 

 

 

 

 

 

2. místo  

Ladislav Fejfar fotografie 13d Věţ u přehrady Les Království 

 

 

 

 

 

 

3. místo  

     Mgr. Romana Svatoňová fotografie 7c Na Nový rok 

 

 

 

 

 

 

 

cena webu  

Michaela Marečková 8b Tří-stá zatáčka  

http://www.podzvicinsko.cz/
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Slavnosti holovouských malináčů

První říjnovou sobotu s datem 1. 10. 2011 se 

v Holovousích na návsi konal jiţ 9. ročník Slavností 

holovouských malináčů. Mezi největší hvězdy odpoledne 

patřil Keltský tygr, taneční skupina předvádějící irské 

tance a kapela Caribe, která náves v Holovousích 

roztančila v latinsko-amerických rytmech. O dobrou náladu 

se postarala hudební kapela Levou rukou a Ego retro music, 

se kterými jsme tančili aţ do nočních hodin. Naše pozvání 

přijaly také maţoretky z Volanic a kapela studentů ZUŠ 

z Hořic – Komořík. O jistou dávku exotiky na české návsi se postarala Paola – 

tanečnice s ohněm a mečem. V průběhu odpoledne bylo nabízeno občerstvení, domácí koláče, v zámku 

návštěvníci mohli shlédnout výstavu jablečných moučníků, dekorací s motivem jablka a výtvarných 

počinů na téma „Holovouský malináč“. Všichni bez rozdílu věku mohli vyuţít jízdy v kočáře a potěšit se 

pohledem na dámy ze Spolku panstva z tvrzi Ţíţeleves. V prostoru návsi na vás pak čekal Holovouský 

jarmark, kde bylo nabízeno zboţí řemeslných trhovců, produkty ekologického zemědělství a produkty 

z ovoce a medu. Pro děti byl připraven slaměný hrad, zvířátka a korálková dílna. Celý program byl 

slavnostně zakončen ohňostrojem, ovšem náves tančila dál do nočních hodin s kapelou Ego z Hořic. 

Dis. Alena Kuželová 

OÚ Holovousy 

 

 

 Znovuodhalení pomníku T. G. Masaryka v obci Trotina

Dne 28. 9. 2011 se sešli obyvatelé obce Trotina, aby spolu s panem starostou Ladislavem Příhodou 

slavnostně odhalili znovuobnovený pomník prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. 

Pomník byl poprvé postaven 14. srpna 1938, následně dvakrát strţen, ale podařilo se dochovat dva 

obelisky s podstavcem. Obnovení pomníku proběhlo v roce 2011 díky občanům obce – bylo zcela 

financováno OÚ Trotina. Velký dík patří kamenosochaři panu Rudolfu Huťovi, který vytvořil novou 

bustu a celý pomník zrestauroval. 

 

Mgr. Jana Saifrtová 

místostarostka obce Trotina  

Slavnostní proslov starosty p. Ladislava Příhody o pohnuté historii pomníku 
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 Kde všude se dají nalézt informace o Podkrkonoší

Sdruţení Podzvičinsko se prezentuje, kde se dá. 

Na webových stránkách www.podzvicinsko.cz je 

ke staţení Kalendář akcí na období podzim 2011 

– jaro 2012, webový leták o přehradě Les 

Království a NS Lesem Království nebo 

o Zvičinských vyhlídkách. Další letáky se 

připravují. Také pravidelně vychází články 

v časopise Krásy Česka, kde v říjnovém vydání 

se můţeme těšit na článek o R. A. Dvorském a 

na pozvánku na Vánoce, zimu a moţnosti 

v zimním období v Podkrkonoší. V Jičínském 

deníku se zase čtenáři budou moci dozvědět 

o činnosti sdruţení Podzvičinsko a o připravova-

ných a realizovaných projektech. Další plánovaná 

spolupráce je s časopisem KAM po Česku a  

s on-line časopisem National Geographic. 

 

 Příprava veletrhů na příští rok

V příštím roce se plánuje další účast Podkrkonoší 

na tuzemských veletrzích. Podzvičinsko a jiné 

významné subjekty území zřejmě budete moci potkat 

na Regiontour Brno 2012 a na Holiday World 

v Praze. O účast stojí i PODKRKONOŠÍ regionální 

produkt® Pravé hořické trubičky s.r.o., královédvorský 

pivovar TAMBOR nebo domácí mošt z Ostroměře. 

Spojujícím tématem pro rok 2012 je Voda a vodní aktivity. 

 

 Babí léto? Což takhle ještě kolo?

Milovníci cyklistiky se v podzimním období ještě mohou svézt po nových trasách a 

uţít si nové posezení, přehledné mapy a zajímavosti z lokalit! Prostřednictvím 

projektu ,,Infrastruktura cyklodopravy v Podkrkonoší“ byla vybavena další 

odpočinková místa na území Podkrkonoší. Tím byl opět udělán další krůček 

k optimalizaci cyklotras a rozšířeno zacyklení oblasti. Projekt byl financován 

z dotačního programu Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci 

cyklodopravy Královéhradeckého kraje. Projekt navazuje na úspěšné 

projekty z let 2006 a 2009. Všem přejeme šťastnou cestu!!! 

  

http://www.podzvicinsko.cz/
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  Hospital Kuks

Poštovní známka 

pro Kuks 

Unikátní záměr iniciovala obecně 

prospěšná společnost Revitalizace 

KUKS, kdyţ v lednu loňského roku 

přišla s myšlenkou propagovat barokní 

areál Kuks prostřednictvím poštovní 

známky.  

Na základě jejího podnětu zařadila 

odborná komise České pošty 

do emisního plánu poštovních známek 

na příští rok dokonce dvě poštovní 

známky věnované Kuksu. Vyjdou v edici 

Krásy naší vlasti podle výtvarných návrhů grafika Zdeňka 

Zieglera dne 7. 3. 2012; vydavatelem je Ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČR.  

První známka s motivem hospitalu připomene 350. výročí 

narození F. A. Šporka, ta druhá s námětem soch od M. B. 

Brauna bude evokovat setkání mecenáše a jeho dvorního sochaře 

v roce 1712, kterým započala plodná dvacetiletá spolupráce 

na Kuksu. 

Vydání poštovních známek s touto tematikou navíc vhodně 

zapadne do kontextu velkorysého projektu obnovy hospitalu 

i obce Kuks, na kterém se společně podílí Národní památkový 

ústav, Královéhradecký kraj a obec Kuks včetně obecně 

prospěšné společnosti Revitalizace KUKS s vyuţitím dotací 

z Evropské unie. 

„Projekt bude dokončen v roce 2014 a ve stejné době bychom rádi 

uskutečnili sympozium s mezinárodní účastí nazvané Matyáš 

Bernard Braun - sochař českého baroka. V této souvislosti se 

známky ze zmíněné emise jistě stanou vyhledávaným 

sběratelským artefaktem, který ještě zvýší přitaţlivost Kuksu a 

jeho okolí pro tuzemské i zahraniční návštěvníky,“ uvedl ředitel 

společnosti Revitalizace KUKS Jiří Skalický. 

Bc. Sabina Bachtíková,  

Revitalizace Kuks o.p.s. 

Po cyklistické stezce 

z Hradce Králové aţ 

do Kuksu 

Nová cyklostezka spojí Hradec 

Králové a Kuks. Na podzim začne 

výstavba dalšího úseku populární 

dálkové cyklotrasy Labská stezka, 

dokončena bude do léta 2012. 

Nový úsek mezinárodní Labské 

stezky pro cyklisty bude dlouhý 

přibliţně dvacet šest kilometrů a 

jeho celkové náklady na výstavbu 

dosáhnou více jak 68 milionů 

korun. Jiţ příští rok bude otevřen 

celý úsek mezi Hradcem a 

Kuksem. Celá stezka vedoucí 

po břehu Labe povede kolem 

známých kulturních a přírodních 

památek a atraktivit, například 

u Smiřic kolem barokní kaple 

Zjevení Páně, přes pevnost 

v Josefově aţ k barokní perle 

na Labi - Kuksu. Stavbu připra-

vuje společnost Královéhradecká 

labská o.p.s., kterou zaloţili 

společně Královéhradecký kraj a 

města Hradec Králové, Smiřice, 

Jaroměř a Kuks za účelem 

výstavby této stezky v roce 2008. 

Celou stavbu bude realizovat 

sdruţení firem „Cyklostezka 

Kuks“ sloţené z firem Eurovia CS, 

a.s a Colas CZ a.s. 

Mgr. Jiří Skalický 

Revitalizace Kuks o.p.s. 
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  ZOO Dvůr Králové

Týden duchů 

V sobotu 22. 10. 2011 bude v královédvorské zoo 

zahájen „Týden duchů“. Tato, zejména dětmi velmi 

oblíbená akce, potrvá do neděle 30. 10. Kromě 

tradiční moţnosti pozorovat přes 2000 zvířat 

ve výbězích i v pavilonech, bude zoologická zahrada 

vyzdobena dýněmi, které se budou večer rozsvěcet a 

zpříjemňovat tak podzimní atmosféru. 

Před Restaurací U Lemura budou k dispozici dýně pro návštěvníky, kteří si mohou vyřezat vlastního 

„ducha“ a přispět tak sami ke strašidelné atmosféře v zoo (samozřejmě mohou do zoo přinést i doma 

vyřezanou dýni).  

K pohodlné prohlídce zoo budou slouţit i vláčky, které pojedou od nástupiště Safaribusu k Pavilonu 

lvů. Jízdné bude zdarma a na trase budou dvě zastávky, u Africké vesnice a Pavilonu lvů. Na obou 

bude moţné nastupovat i vystupovat.  

Pokladny budou otevřeny denně do 18 hodin, aby si návštěvníci mohli svítící dýně prohlédnout a 

vychutnat tajuplnou atmosféru zoologické zahrady. V zoo lze samozřejmě zůstat i po uzavření 

pokladny a odejít automatickými turnikety i po osmnácté hodině. 

Více na www.zoodvurkralove.cz

  

Jana Myslivečková   

ZOO Dvůr Králové 

  

http://www.zoodvurkralove.cz/
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 Akce, na kterých nesmíte chybět
 

 V předvánočním čase Hořice lákají na koncerty i trhy 
 

Veliké oblibě se kaţdoročně 

v Hořicích těší dnes jiţ 

proslulý Mezinárodní 

festival jazzové hudby 

Jazznights 2011, jehoţ 

letošní 17. ročník opět láká 

diváky na vystoupení 

předních českých i 

světových interpretů tohoto 

hudebního ţánru. Asi 

nejznámějšími hudebníky, 

kteří zde letos zahrají, 

budou Laco Deczi & Celulla 

NY (USA), Walter 

Phisbacher Trio (USA) či 

Michal Pavlíček Band (ČR). 

Kromě nich vystoupí celá 

plejáda dalších úspěšných 

dţezmenů, a to jak z ČR, 

tak i ze zahraničí. Hořické 

Jazznights jsou letos 

naplánovány na víkend     

2. - 5. listopadu, opět 

v sále DK Koruna.  

 

 

Krátce na to do Hořic 

přijede kytarové duo 

Rak+Rak, kterými nejsou 

nikdo jiný neţ otec Štěpán 

a jeho syn Jan-Matěj 

Rakovi, jejichţ věhlas a 

virtuozita jsou synonymi 

skvělého hudebního 

záţitku. Tentokrát zahrají 

aranţmá nejznámějších 

hitů Jaroslava Jeţka 

upravených pro sólovou 

kytaru či barokních 

skladeb Ivana Jelínka. 

Koncert se koná 

10. listopadu v Divadel-

ním sále radnice.  

 

Hořický barokní chrám 

Narození Panny Marie 

bude opět v čase 

předvánočním hostit 

několik vystoupení váţné i 

populární hudby v rámci 

adventních koncertů. 

Vzhledem k vynikající 

akustice i duchovnímu 

prostředí se vţdy jedná 

o velký kulturní záţitek. 

Naopak na nedalekém 

náměstí Jiřího z Poděbrad 

bude 26. listopadu 

pořádán Adventní trh 

s řemesly, kulturními 

vystoupeními, hudebním 

odpoledním programem 

s rádiem Blaník a 

podvečerním slavnostním 

rozsvícením vánočního 

stromku.  

 

Více na www.horice.org, 

www.jazznights.cz  

 

 

http://www.horice.org/
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 Královédvorské Vánoce 

I letos je připraveno mnoho moţností, jak strávit 

zimní období ve Dvoře Králové nad Labem. Hankův 

Dům nás láká koncertem Lucie Bílé 16. listopadu. 

Jiţ 27. listopadu se můţeme těšit na rozsvícení 

vánočního stromu. A od 2. prosince do 8. ledna se 

můţeme inspirovat vánočními ozdobami, které jsou 

vystavované v Městském muzeu. Atmosféru 

pravých Vánoc si nejvíce uvědomíte na jiţ tradičním 

vánočním jarmarku Královédvorské Vánoce 

16. prosince, kde se můţete těšit na bohatý doprovodný kulturní program. Inspirace 

na poslední či první vánoční nákupy bude mnoho!     

www.dvurkralove.cz 

 

 Živý betlém v hotelu Pod Zvičinou

Jako kaţdý rok i letos je pro návštěvníky připraven 

v období 25. – 26. prosince v kapličce u hotelu 

Pod Zvičinou Ţivý betlém. Přijďte se na vlastní oči 

podívat na Josefa s Marií, malého Jeţíška, Tři krále a 

celou druţinu, atmosféra je okouzlující! 

www.hotelpodzvicinou.cz 

  

 Vánoční trhy na Kuksu 

Typické Vánoční trhy se konají v krásném prostředí barokního 

areálu. Na nádvoří Hospitalu Kuks a v jeho refektáři proběhnou 

předadventní jarmarky ve dvou víkendových termínech dne  

12. - 13. a 19. - 20. listopadu 2011 v době od 9:00 do 16:00 

hodin. Můţete se jiţ tradičně těšit na bohatý kulturní program. 

Hlavním organizátorem je České farmaceutické muzeum 

v Kuksu, středisko Univerzity Karlovy v Praze Farmaceutické 

fakulty v Hradci Králové.  

Více informací naleznete na www.hospital-kuks.cz   

 

 

 

http://www.dvurkralove.cz/
http://www.hotelpodzvicinou.cz/
http://www.hospital-kuks.cz/


 
 

 

10 

 

 Erbenův Miletín

Město Miletín zve v předvánočním čase dne 5. listopadu na Slavnostní večer 

u příleţitosti 200 let od narození slavného rodáka K. J. Erbena. 12. listopadu se můţete 

těšit na Posvícenskou zábavu a 4. prosince se obyvatelé města a širokého okolí shledají 

na akci Mikulášská nadílka.  

www.miletin.cz  

  Lázně Bělohrad

Lázeňské městečko pořádá v období 25. listopadu aţ 18. prosince Výstavu betlémů 

v Památníku K. V. Raise.  

www.lazne-belohrad.cz  

 Borovnice 

Malá obec nedaleko Pecky pořádá jiţ 6. ročník Vánoční prodejní výstavy vyřezávaného 

ovoce. Dne 20. prosince se můţete těšit na ojedinělou ukázku vyřezávaného ovoce a 

výstavu fotografií z obce Borovnice. 

www.carving.borovnice.cz  

 Vánoční ZOO  

Ve čtvrtek 1. prosince 2011 bude v ZOO Dvůr 

Králové zahájena jiţ po patnácté Vánoční zoo. 

Zahrada bude otevřena denně od 9 do 19 hodin 

(pouze 24. a 31. prosince jen do 15 hod.) a 

od 15 hodin je sníţené vstupné. Zoo v tuto dobu 

nabízí neobvyklou atmosféru svátečně 

vyzdobené a osvětlené zahrady, netradiční 

pohledy na zvířata dovádějící ve sněhu 

(ve výbězích do 15 hodin). Ohřát se návštěvníci 

mohou v osvětlených tropických pavilonech 

"Vodní světy" s mořskými i sladkovodními nádrţemi a "Ptačím světě" s volně 

vypuštěnými ptáky a expozicemi primátů. Svítící siluety zvou k prohlídce pavilonů 

lidoopů, šelem, okapi, hrošíků, surikat, lvů a dalších. Slavnostně vyzdobená správní 

budova nabízí galerii obrazů „Pravěk očima Zdeňka Buriana“. K ohřátí i teplému 

občerstvení láká restaurace „U Lemura“, vánočně osvětlen je i hotel „Safari“, který lze 

vyuţít k atraktivnímu pobytu o vánocích a na Silvestra. 

www.zoodvurkralove.cz  

http://www.miletin.cz/
http://www.lazne-belohrad.cz/
http://www.carving.borovnice.cz/
http://www.zoodvurkralove.cz/
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  Zima se blíží! Což takhle už běžky?

Máte rádi krásnou zimní přírodu, méně náročné trasy, dobré jídlo a pití 

při delších trasách? Podkrkonoší? V tom případě jdete tím správným 

směrem! Všechny běţecké stopy se nacházejí mezi jednotlivými zimními 

středisky, tudíţ pro milovníky sjezdovek není problém si ,,odskočit“ na svah. Běţecké 

stopy nejsou dosud značené v terénu, avšak kaţdoroční údrţba umoţnila tyto stopy 

částečně zakreslit do map. Dovolte, abychom Vám jich pár nabídli. 

 Kolem Zvičiny 
Běţecké stopy okolo nejvyššího bodu Zvičiny mají jiţ 

dlouhou tradici. Jsou udrţované v úseku od sjezdovky 

směrem po vrstevnicích kolem vrcholu Zvičiny aţ do Dolní 

Brusnice ke spodní části Brusnické sjezdovky, kde je 

moţné nabrat síly v restaurantu hotelu Pod Zvičinou. Dále 

pak propojují obce Zvičina (vrchol) a Třebihošť. 

Provozovatel lyţařského areálu zajišťuje úpravu běţecké 

stopy také sněţným skútrem z obce Mostek přes Horní 

Brusnici na vrchol Zvičiny a v okolí vrcholu. Na údrţbě se 

podílí téţ skútr provozovatele sjezdovky v Dolní Brusnici.  

 

 Královédvorsko

Tato oblast láká krásnou přírodou v okolí řeky Labe. Momentálně nejsou značené ţádné 

běţecké trasy, běţkaři si zde vyšlapávají stopy sami. Tato oblast je vhodná pro ty, kteří si 

rádi chodí po vlastní trase. Doporučujeme okolí města Dvůr Králové nad Labem, nebo 

směr Bílá Třemešná. 

 

 Pecka a okolí 
Za vhodných sněhových podmínek se do okolí Městyse Pecka můţete na běţkách vydat 

dvěma trasami.  Od sjezdovky na Pecce lze vyuţít trasu s názvem „Krkonošská“ - jiţním 

směrem na Krkonošskou vyhlídku a zpět. Její celková délka je 8 km. (Pecka, Krkonošská 

vyhlídka, Horní Javoří, nad Arnoštov, Bukovina u Pecky, Pecka). V Bukovině u Pecky je 

moţné se napojit na trasu do Lázní Bělohrad přes Brtev a zpět.  

 

Můţete také absolvovat trasu K Červenému kříţi – severovýchodním směrem a zpět. 

Celková délka je 11 km. (Pecka, U Borovičky, Vidonice objíţdíme po západní straně, přes 

Červený vrch po lesních cestách k Červenému kříţi a zpět). Na tuto trasu se napojují 

trasy do Borovnice. Další udrţovaná stopa míří z města Lázně Bělohrad k obci Přibyslav. 

Stopa směrem k Šárovcově Lhotě je udrţována bez záruky. 
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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.  
 

 

 Pozvánka do podzimních a zimních Krkonoš  

Podzim na horách bývá kouzelně barevný. Dozrávají brusinky, rostou 

houby, slunce prostřednictvím hor a lesů vytváří nádherné divadelní kulisy, 

listy stromů se barví jako malířská paleta. Ovšem ani sám Krakonoš, který 

si mimochodem letos decentně připomíná své 450 narozeniny, nikomu z vás 

nezaručí, ţe právě v čase kdy máte volno a vydáte se do nejvyšších českých 

hor, přichystá to pravé babí léto.  

A tak kdyţ uţ nestihnete podzimem vybarvené lesy a čerstvým vzduchem i pomalu usínající 

přírodou provoněné kopce, určitě se do hor vydejte, aţ nachumelí. Pro značku „Lyţování 

v Krkonoších“ se totiţ na první pohled můţe zdá prvořadé sjezdové lyţování. Není to však uţ dávno 

pravda. Běţecké lyţování tu má totiţ zelenou. Péči o úpravu běţeckých stop a tratí se systematicky 

věnuje řada dobrovolníků, měst a obcí, skiareálů, finančně přispívá řada partnerů. 

Letos společně průběh loňských úprav a udrţování lyţařských běţeckých tratí vyhodnotili. Například 

propočítali, ţe bylo vloni stroji na úpravu běţeckých stop najeto celkem 13 643 km a 1996 motohodin. 

Z toho velkými stroji 12 397 km a 1 748 motohodin. Skútry 1 246 km a 248 motohodinami. Z toho je 

zřejmé, ţe podstatná část lyţařských běţeckých tratí v Krkonoších je upravována kvalitně, v plném 

profilu jak pro bruslení a klasiku se „stopaři“ velkými stroji. Pouze 9% sněţnými skútry (většinou také se 

„stopařem“).  

Součástí dlouhodobého úsilí pracovníků Svazku Krkonoše i Správy KRNAP je také zajistit, aby značení 

lyţařských běţeckých tratí bylo jednotné, logické, doplněné mobiliářem, především 

velkými venkovními mapami. Proto bylo v průběhu letošního léta zhotoveno devatenáct 

vývěsních velkoplošných map, které budou instalovány v terénu, a které 

ukazují, kudy lyţařské tratě vedou.  

A tak vás v zimě čeká v Krkonoších pěkná projíţďka na běţkách. Aţ 

„Krakonoš prostřednictvím rosniček“ dopředu nahlásí pěkné počasí, 

nenechte si ji v upravených tratích ujít.  

RNDr. Mirka Chaloupská 

Krkonoše – svazek měst a obcí 

Krkonoše  
 www.krkonose.eu 
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Vamberecká krajka 

Město Vamberk je městem 

krajky, plné všudypřítomné 

ruční paličkované krásy. 

Muzeum na náměstí je 

v současné době kvůli 

rekonstrukci zavřené, ale 

turisté a návštěvníci Vamberka 

mohou navštívit Muzeum 

krajky výrobního podniku 

Vamberecké krajky CZ s.r.o. 

Tato firma, která funguje jiţ 

řadu let, a můţe se pochlubit 

úspěchy v tuzemsku i 

v zahraničí, Vás srdečně zve 

do nových expozic, které jsou 

umístěny v areálu podniku 

v oranţové vile nad náměstím. 

Nynější expozice je oproti 

muzeu předešlému rozšířena 

o nové kolekce šperků a 

módních doplňků. Součástí 

prohlídky je i návštěva 

umělecké dílny krajkářek, kde 

je moţné si paličkování osobně 

vyzkoušet. Snahou této expozice 

je krajku lidem více přiblíţit a 

předvést jim, jak se dá 

paličkovaný svět vkusně 

začlenit do všedního dne. 

L. Viesnerová 

Vamberecká krajka CZ s.r.o.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sobotní strašidelný zámek   

Tato netradiční prohlídka zámeckých komnat na vás dýchá svou historií. 

V komnatách řádí čerti, čertice, upíři, jeţibaby, strašidla a další nestvůry. Přijďte se 

trochu bát na prohlídku zámku s nadpřirozenými bytostmi! 

 

 

 

Orlické hory a Podorlicko 

www.orlickehory-cz.info 

Český ráj  
www.cesky-raj.info 

Muzeum krajky je otevřeno od pondělí  

do soboty od 9.00 - 17.00 hod a   

v neděli od 9.00 - 13.00 hod. 

Těšíme  se  na  Vaši  návštěvu! 

www.vkrajka.cz 

Místo konání: Zámek Dětenice, Dětenice 1, 507 24 

Datum konání: 12. 2. 2011 až 17. 12. 2011 od 11:00 do 17:00 hodin 

www.detenice.cz  

http://www.vkrajka.cz/
http://www.detenice.cz/
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 Víkend s Martinou a Martinem 

Dávné pranostiky praví, ţe 11. listopad, kdy slaví svátek sv. Martin, tak začne poletovat první sníh a 

Martin tak přijíţdí na bílém koni. S tímto datem, jsou však spojené i další staročeské zvyky a obyčeje – 

například se ten den servíruje svatomartinská husa či tradiční sladké rohlíčky nebo ochutnává 

svatomartinské víno. A to vše na vás čeká, pokud přijmete naše pozvání a přijedete o víkendu  

11. – 13. listopadu na Hradecko. 

 

11. listopadu od 16 hodin 

Příjezd Martina na bílém 

koni pod Bílou věž v Hradci 

Králové aneb Zimní vítání 

turistů ve městě  

- prodej a ochutnávky 

svatomartinských rohlíčků, 

svatomartinského vína a medo-

viny, bohatá nabídka perníčků, 

svíček a vánočního zboţí, 

doprovodný kulturní program a 

prohlídka Bílé věţe 

 

 

 

 

 

12. listopadu od 9 hodin  

Martinské trhy – budova 

Adalbertina v Hradci Králo-

vé 

- tradiční jarmark lidových 

řemesel, bohatého občerstvení a 

tipů na vánoční dárečky 

 

13. listopadu od 13 hodin 

Příjezd Martiny na bílém 

koni na zámek Karlova 

Koruna v Chlumci nad 

Cidlinou aneb Turistická 

sezona na Hradecku 

s příchodem zimy nekončí 

- sváteční prohlídky zámku 

s průvodci v dobových kostý-

mech, prodej a ochutnávky 

tradičních svatomartinských 

specialit a vína, ve stáncích 

nabídka vánočního rukodělného 

zboţí, pro děti hod podkovou a 

další překvapení, doprovodný 

kulturní program 

 

 

 

DM Hradecko 

 

 

 

 

Hradecko 
www.ic-hk.cz 

Přijeďte na Hradecko a přivítejte s námi příjezd Martiny a Martina 

na bílém koni!  

Určitě nebudete litovat  
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Podkrkonošské  

střípky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zimní střediska 

Zima se neodkladně blíţí a vy jiţ 

máte dost přeplněných, prudkých 

sjezdovek? Hledáte něco malého, 

rodinného, pro začátečníky a 

pokročilé? Pak je pro Vás zimní 

oblast Podkrkonoší tou správnou 

variantou! 

Skiareál "Máchovka" Nová Paka  

2 sjezdovky, vlek Tatrapoma, umělé 

osvětelní v celé délce, technické 

zasněţování, parkoviště, restaurace, 

výuka lyţování 

Sjezdovka Dolní Brusnice – 

Severka 

vlek - teleskopy, část sjezdovky 

vyhrazena pro sáňkování 

Sjezdovka Mezihoří  

vlek - kotvy, občerstvení, délka 

430m, převýšení 70m 

Skiareál Zvičina 

turniketový systém odbavení, vlek 

dvoukotva 650m, talířový 250 m, 

dětský vlek 80m, večerní lyţování, 

občerstvení 

Skiareál Pecka 

vlek Poma 300m, osvětlení, 

občerstvení, délka 300 m 

Trhačka 6 lokalit 

V rámci projektu Propagace Podkrkonoší 

připravujeme i nové propagační materiály! 

Můţeme se těšit mimo jiné na ,,trhačky“ 

z 6 lokalit Podkrkonoší. Jsou jimi Dvůr 

Králové nad Labem, Hořice, Lázně Bělohrad, 

Mostek + Pecka, Velký Vřešťov + Lanţov a 

oblast celého Podkrkonoší. 
Nové internetové 

stránky Podkrkonoší 

Do konce roku se můţeme 

těšit na nové stránky 

informující o aktuálním dění 

v TVÚ Podkrkonoší!!! Budou 

k nalezení na internetové 

adrese www.podkrkonosi.eu.  

Regionální produkt 

Značka PODKRKONOŠÍ 

regionální produkt® je rozšířena 

o nové členy!!! Komise 

odhlasovala vstup tří nových 

členů. Nově o Víno z Vinných 

sklepů Kutná Hora s.r.o., 

Kubištovy hořické trubičky a 

nový druh Medu ze včelí farmy 

pod Zvičinou. 

 

Biograf na Špici má nové 

www stránky 

Program tohoto hořického kina 

naleznete jiţ na nových 

stránkách 

www.biografnaspici.webnode.cz!  

 

Mapový portál 

Na připravovaných internetových 

stránkách www.podkrkonosi.eu bude 

k nalezení i nový mapový portál. 

Turisté si tak budou moci vyhledat 

turistickou destinace na území 

Podkrkonoší, projít si jak cyklistické 

trasy, tak i naučné stezky, nebo 

objevit kulturní, sakrální, 

architektonické památky, informační 

centra, muzea a galerie atd.  To vše 

v novém grafickém stylu 

Podkrkonoší! 

Kalendář akcí 

Nový elektronický kalendář 

akcí na období podzim 

2011/jaro 2012 je ke staţení  

na www.podzvicinsko.cz.   

 Připravujeme 

V přípravné fázi se nacházejí omalovánky pro děti 

s novými obrázky našeho dráčka Zvičiňáčka!!! Budou 

k nalezení v elektronické podobě 

na www.podzvicinsko.cz  na přelomu roku 2011/2012. 

http://www.podkrkonosi.eu/
http://www.biografnaspici.webnode.cz/
http://www.podkrkonosi.eu/
http://www.podzvicinsko.cz/
http://www.podzvicinsko.cz/
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Podzimní akce v Podkrkonoší 2011 

7. 10. - 3. 12. XVI. Divadelní Erbenův Miletín, 

www.dserben.miletin.cz  

17. 10. - 20. 11.  Výstava Ze světa zvířat – plazi, 

www.kralovedvorsko.cz  

22. 10.  Zabijačka,                          

www.hotelpodzvicinou.cz  

22. 10.  Promítání fotografií z Pecky a 

okolí uznávaného fotografa 

Bohdana Holomíčka, 

www.obec-pecka.cz  

28. 10.  Pochod po stopách K. V. Raise 

na Zvičinu,                            

www.lazne-belohrad.cz  

28. – 30. 10.  Výstava ovoce, zeleniny, květin, 

ručních prací a obrazů, 

www.trebihost.cz  

12. - 13. 11. Vánoční trhy, Kuks,        

www.hospital-kuks.cz 

19. - 20. 11. Vánoční trhy, Kuks,     

www.hospital-kuks.cz 

27. 11.  Rozsvícení vánočního stromu, 

www.kralovedvorsko.cz 

2. - 5. 11. Jazz nights Hořice,     

www.horice.org  

5. 11.  Slavnostní večer u příleţitosti 

200 let od narození K. J. Erbena, 

www.miletin.cz  

12. 11.   Posvícenská zábava,    

www.miletin.cz  

25. 11. - 18. 12. Výstava betlémů v Památníku        

K. V. Raise,                             

www.lazne-belohrad.cz 

 

Pozvánka na zimu 

2. 12. – 8. 1.  Vánoční ozdoby, 

www.kralovedvorsko.cz  

4. 12. Mikulášská nadílka,                   

www.miletin.cz  

16. 12. Královédvorské Vánoce, 

www.hankuv-dum.cz  

17. 12. Česká mše vánoční,         

www.hospital-kuks.cz  

25. - 26. 12. Ţivý betlém, 

www.hotelpodzvicinou.cz 

Leden  Slavnostní otevření dráhy 

pro snowtubing, 

www.hotelpodzvicinou.cz  

Leden Stanování a přejezd 

Zvičiny,  

www.kct-horice.sweb.cz   

Leden-únor Začátek plesové sezony 

  

  

  !!! 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.  

 

http://www.dserben.miletin.cz/
http://www.kralovedvorsko.cz/
http://www.hotelpodzvicinou.cz/
http://www.obec-pecka.cz/
http://www.lazne-belohrad.cz/
http://www.trebihost.cz/
http://www.hospital-kuks.cz/
http://www.hospital-kuks.cz/
http://www.kralovedvorsko.cz/
http://www.horice.org/
http://www.miletin.cz/
http://www.miletin.cz/
http://www.lazne-belohrad.cz/
http://www.kralovedvorsko.cz/
http://www.miletin.cz/
http://www.hankuv-dum.cz/
http://www.hospital-kuks.cz/
http://www.hotelpodzvicinou.cz/
http://www.hotelpodzvicinou.cz/
http://www.kct-horice.sweb.cz/
http://www.podzvicinsko.cz/

