Novinky z Podkrkonoší
červenec a srpen 2021
FESTIVAL REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ
NA ZVIČINĚ
V sobotu 12. června jsme po dlouhé pauze mohli uspořádat Festival regionálních produktů na Zvičině. Akci jsme připravili společně s MAS Podchlumí a členy Podzvičinska, festival vznikl díky ﬁnanční podpoře Královéhradeckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Velké poděkování
patří obci Horní Brusnice, která se podílela na zázemí akce a Regionální
televizi Východní Čechy, která z akce natočila reportáž.
V čase od 10 do 17 hodiny návštěvníci ochutnávali dobroty a nápoje
od místních výrobců a prodejců, čokoládu, kávu, hořické trubičky, modlitbičky, pečivo a další a nakupovali drobnosti, šperky, klobouky, ručně šité
oděvy, látkové hračky, přírodní kosmetiku a drahé kameny. Pro děti byly
připraveny sportovní soutěže, výtvarné dílny a vědomostní kvíz. Vystoupilo
také divadélko Zvonek z Hořic, program doprovázela živá hudba. Mezi
stánky nechyběl tradičně ani stánek Podkrkonoší, kde jste mohli získat
propagační materiály, mapy a brožury z naší oblasti.
Děkujeme všem, kteří s námi strávili příjemný sobotní den na Zvičině,
a zveme všechny na říjnové pokračování.

www.podkrkonosi.eu
Text a foto: DM Podzvičinsko

SVATOANENSKÉ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI
Konečně jsou tady zas, ty slavnosti plné krás…
A v letošním roce kulaté!! Ty tradiční, jubilejní už dvacáté. Přijďte 24. 7.
2021 do krásného areálu Domova sv. Josefa v Žirči a oslavte s námi významné jubileum nejen tradice slavností, ale také založení Domova sv.
Josefa, jediného zařízení v ČR, které poskytuje komplexní lůžkovou péči
nemocným roztroušenou sklerózou. Zveme Vás na 20. Svatoanenské zahradní slavnosti a Prezentaci řemesel od středověku po 19. století.
Po roční covidové pauze ožije areál veselými slavnostmi s kulturním programem na čtyřech scénách, řemeslným jarmarkem, soutěžemi, komentovanými prohlídkami, workshopy a dalšími aktivitami pro všechny věkové
kategorie. U nás se nudit nikdo nebude!
Hlavní myšlenkou této beneﬁční a prezentační akce je odstranění bariér mezi světem zdravých a hendikepovaných. A co máme nachystané?
Po úvodní poutní mši sv. celebrovanou Mons. Mgr. Janem Pasekou, generálním vikářem, s hudebním doprovodem La Bilancetta se návštěvníci
mohou těšit na bohatý kulturní program na čtyřech scénách i doprovodné
akce.
Na velkém podiu v parku vystoupí kapely Voxel, Quantum Minoris, Grošáci a na závěr dne kapela Hradišťan.
Náměstí oživí vystoupení historických tanců a zpěvů 19. století skupiny
Barunka z České Skalice, bude následovat módní přehlídka barokních
oděvů s odborným výkladem historického uskupení Mračtí a následně barokní a renesanční tance v podání uskupení La Fiamma s živým hudebním
doprovodem skupiny Alla Breve.
V kostele se zaposloucháte do operního zpěvu Lucie Bildové s doprovodem varhan. Bude následovat koncert hudebního tělesa Alla Breve
a na závěr zahraje na varhany pan prof. Václav Uhlíř. Rozezní se i zvonky
unikátního barokního zvonového klavíru, jediného dochovaného nástroje
svého druhu na světě!

Nádvoří bude opět patřit zejména dětskému publiku – na programu
bude divadelní vystoupení loutkového divadla Kozlík, ale také vystoupení hudební skupiny Bumblebass.
Víte, kdo je caletník, šupinář nebo na co se používá herdule? To se dozvíte v jedinečném programu Prezentace řemesel od středověku po 19.
století. Pečlivě vybraní mistři starých řemesel z celé republiky v dobových oděvech předvedou, vysvětlí a leckdy i naučí základy svého díla
malým i velkým návštěvníkům. Dají ochutnat na místě pečený domácí
chléb nebo nechají vyzkoušet různé druhy řemesel. Součástí prezentace
bude také jízda na historických kolech, výroba staročeských perníčků
nebo povídání o bylinách.
Tradiční a již neodmyslitelnou součástí slavností je řemeslný jarmark.
U nás ale nenajdete vietnamské ponožky, neforemné legíny nebo chemické pouťové cukrovinky! S pečlivostí vybíráme pouze kvalitní řemeslné výrobky a domácí dobroty. Keramika, šperky, ručně šité oděvy
a textilní dekorace, obrazy na skle či plátně, hračky dřevěné, textilní
i háčkované, klobouky, knihy nebo mýdla a přírodní kosmetika – to vše,
a ještě více bude zastoupeno jednotlivými prodejci ve stáncích v parku.
A samozřejmě myslíme i na něco na zub. Od nás nemusíte odcházet
domů na oběd.
Jako každý rok nebude chybět jízda na koni, dřevěný kolotoč nebo třeba
středověká střelnice. Připravujeme edukační a zábavné soutěže o hodnotné ceny, dílny pro děti a třeba i dospělé, bude otevřená kavárna,
vinárna, muzeum cyklistiky s ochutnávkou sirupů Camellus a čajů Sonnentor.
Plánujeme i komentované prohlídky domů sv. Josefa, sv. Damiána, kostela sv. Anny a Bylinkové zahrady.
Akci podpořili: Královéhradecký kraj, Město Dvůr Králové n. L., internetový portál Fler.cz a Nadace Divoké Husy. Záštitu převzal MVDr. Pavel
Bělobrádek, poslanec parlamentu ČR.
Mediální partner: rádio Blaník.

https://www.arealzirec.cz/
Text a foto: Andrea Kollová

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
V CEREKVICI NAD BYSTŘICÍ
Obec Cerekvice ve spolupráci s SDH Cerekvice a ART-TELLier vás zve
v sobotu 3. července 2021 od 14 hodin na „Sousedské posezení pod
širým nebem“. V rozsáhlém zámeckém parku se návštěvníci mohou
těšit na pestrý odpolední program. Kromě výstavy historických mopedů proběhnou také ukázky jízdy, pro děti i dospělé budou připraveny
dílničky s tématikou „Tisk na textil“. Vyzkoušet tak bude možné práci
na linorytové matrici i graﬁckém lisu, a záleží už jen na vaší fantazii,
jaký textil k potisku si s sebou z domu přineste. Děti se dále mohou těšit
na loutkové divadlo s představením „Kašpárek a Kalupinka“, na rozmanité hry či skákací hrad. A ani dospělí nepřijdou zkrátka, od 20 hodin
bude zahájena zábava s multižánrovou kapelou Duo WINGS.
Přijďte si do Cerekvice užít odpoledne plné her a zábavy v příjemném
prostředí rozsáhlého zámeckého parku.

https://www.cerekvice.cz/

BĚLOHRADSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Během celého léta až do konce září 2021 v Lázních Bělohrad můžete
navštívit výstavy, koncerty i divadelní představení. Uskuteční se tu totiž
tradiční a mezi místními i návštěvníky oblíbená akce „Bělohradské kulturní léto“.
Program je doslova nadupaný a svůj kulturní zážitek si z nabídky vybere
opravdu každý! Kromě již tradičních promenádních koncertů pořádaných v prostředí Bažantnice proběhne také v zámeckém parku například
Country festival „Pod Hůrou“ či Slavnosti jablek a cibule. Během léta
můžete zajít také na divadelní představení či do letního kina. Koncerty
odehrají interpreti zvučných jmen a těšit se tak můžete třeba na Rimortis
a Harlej nebo Davida Kollera!
Přijďte se přesvědčit, že v Bělohradě to žije a navštivte některou z kulturních akcí!

http://www.lazne-belohrad.cz/

KOPIE BRAUNOVA BETLÉMA Z BRONZU STOJÍ
V KUKSU. DRUHÝ MODEL ZAMÍŘIL DO POLSKA.
Objemný model Braunova Betléma nově stojí před informačním centrem
v Kuksu. Na rozdíl od originálu si bronzový odlitek mohou turisté osahat
a s památkou se seznámí i nevidomí. Druhá kopie Betléma láká do Podkrkonoší polské návštěvníky největšího dolnoslezského zámku Ksiąz.
Bronzový model je umístěn v Kuksu na frekventovaném a důstojném
místě před turistickým informačním centrem. Od své instalace před několika dny budí zaslouženou pozornost turistů a místních občanů.
Kopii Braunova díla společně odhalili předseda správní rady Revitalizace
KUKS Miroslav Vlasák, starosta obce Kuks Jiří Beran, bývalý hejtman
Jiří Štěpán a ředitelka partnerského polského zámku Książ Anna Żabska. „Jedná se o věrnou kopii v měřítku jedna ku deseti. Základem pro
výrobu bronzového odlitku se stala detailní data z 3D skenování originálu pomocí dronů,” přibližuje Filip Košťál z obecně prospěšné společnosti
Revitalizace KUKS, „stejná data se už dříve použila i v mobilní aplikaci
s rozšířenou realitou, která vloni získala Velkou cenu cestovního ruchu
ČR.“
Po vytvoření modelu Braunova Betléma volal spolek Královédvorských
Betlémářů a záměr podpořilo i minulé vedení kraje. Až díky destinační
společnosti Revitalizace KUKS se podařilo myšlenku úspěšně realizovat.
Bronzový odlitek vznikal v umělecké slévárně v Horní Kalné u Vrchlabí
a hotový model váží několik set kilogramů. Polyuretanový model, který
zbyl jako vedlejší produkt při výrobě odlitku, zamířil do Polska. Ve slévárně jej opatřili barevným nátěrem připomínajícím bronz a dnes už láká polské turisty dolnoslezského zámku Książ (čti Kšonž) k návštěvě Podkrkonoší. Do kukského infocentra na oplátku dorazí model polského zámku.
Kuks a Książ patří k největším turistickým cílům ve svých krajích
a od společného marketingu si slibují další podporu návštěvnosti.

Expozici obývá největší stádo hrochů v Česku. Na obrovské planině doplňují hrochy ještě vodušky velké, jediné české stádo impal, pelikáni afričtí, husice modrokřídlé nebo jeřábi královští a řada dalších ptáků. Zcela nové pohledy se otevřely také do sousední expozice paovcí hřivnatých.
Významného omlazení se dočkal i Pavilon hrošíků. V obou expozicích
uvidí nyní návštěvníci celkem pět mláďat, což je v kontextu evropských
zoo zcela jedinečné.

www.safaripark.cz
Text: Zuzana Boučková, Foto: Simona Jiřičková/SPDK

MUZEUM A GALERIE PLASTIK HOŘICE
LÁKAJÍ NA VÝSTAVY I HUDBU
Pokud patříte k milovníkům umění „všeho druhu“, hudby, historie, jste
vášnivými turisty a neumíte si představit léto bez návštěvy muzea či
galerie, pak právě pro vás je město Hořice jako stvořené!

Muzeum
V letní sezoně bude v hořickém muzeu nadále probíhat výstava „Za drahými kameny do pravěku“, na kterou navážou komentované prohlídky
a dílny pro veřejnost.
Tuto výstavu pak od 16. září vystřídá autorská výstava malíře Vladimíra
Houdka s názvem ECHO. Představena bude kolekce nových děl, která
dosud nebyla prezentována veřejnosti. Vladimír Houdek v roce 2010 získal první cenu 4. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu a v roce 2012 se
stal laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého.
Současně můžete v prostorách muzea (vestibul, multimediální sál a atrium) až do 18. července 2021 navštívit také výstavu „Z naší práce“,
v níž představují svá díla žáci ZUŠ Melodie. Výstava je zároveň připomínkou čtvrt století existence této umělecké školy.
V roce 2020 uplynulo 100 let od založení hořického odboru Klubu českých turistů. K tomuto významnému výročí připravilo městské muzeum
ve spolupráci s KČT výstavu „Turisti“. Výstava na celkem šesti panelech
připomíná počátky hořického odboru, významné osobnosti hořické turistiky a historii Zvičiny, častého cíle hořických turistů. K vidění bude až
do 15. 8. 2021 v multimediálním sále muzea.
Od 17. až do 31. 8. 2021 představí muzeum také díla žáků ZUŠ Hořice
v prostorách multimediálního sálu.
V pátek 2. července 2021 proběhne od 19 hodin ve venkovním átriu
muzea koncert kapely „The Brownies“. Večerem se rozezní a muzeum
ožije rytmy soulu, jazzu, swingu, reggae i blues.
V letošní letní sezóně se ve spolupráci s hořickým infocentrem také
uskuteční pravidelné prázdninové komentované prohlídky města. Návštěvníci Masarykovy věže samostatnosti budou moci navštívit oblíbené
noční prohlídky.

Galerie plastik

www.zkuskuks.cz
Tex a foto: Filip Košťál, Revitalizace Kuks

O PRÁZDNINÁCH ZA HROCHY A HROŠÍKY
Safari Park Dvůr Králové zve na nejrozsáhlejší expozici pro hrochy
obojživelné v Česku. Opravy se dočkal i most mezi buvoly a šelmami,
vedoucí do Afrického safari. Zahrada tak s významnou pomocí Královéhradeckého kraje uzavřela ﬁnančně a technicky mimořádně náročnou obnovu mostů.
„Dosloužilý most musel ustoupit a nová soustava lávek a kamenných
valů dovede milovníky zvířat nejen k hrochům, ale i pelikánům nebo antilopám. Jezero hrochů se tak stalo jednou z nejatraktivnějších částí safari
parku,“ říká ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas. Expozice
hrochů nyní nabízí zcela nový pohled na tato ikonická zvířata. Územím
doslova na břehu jejich jezera provede návštěvníky prostorná cesta protkaná soustavou afrických mostků a lemovaná palmami.

Autorská výstava „Hodinu na houpačce“ Jakuba Janovského je prodloužena až do 22. srpna 2021. Komentovaná prohlídka výstavy se
uskuteční před samotným koncem výstavy.
V ulicích města se představí od června do října 2021 přehlídka
„U_mění Hořice“. Výstava současného výtvarného umění ve veřejném
prostoru nabízí obyvatelům i návštěvníkům města bezprostřední kontakt
s aktuálními uměleckými formami v exteriéru Hořic. Pět výtvarníků, kteří
zároveň působí jako pedagogové uměleckých oborů na Střední uměleckoprůmyslové škole sochařské a kamenické, vytvořilo jedinečná díla přímo pro konkrétní místa. Michaela Jezberová, Martina Hozová, Bronislaw
Fiutowski, Ladislav Jezbera a Jan Pospíšil proměňují svými dočasnými
uměleckými intervencemi ustálenou podobu tradičních hořických lokalit.
Podrobné informace naleznete na stránkách https://muzeum.horice.
org/ a https://galerie.horice.org/
Text a foto: Petra Zachovalová, ředitelka Městského muzea a galerie Hořice

LETNÍ VÝLETY S ČENDOU! NECHTE SE
INSPIROVAT A VYHRAJTE HODNOTNÉ CENY!
Touláte se rádi přírodou a poznáváte rádi nová místa? Pak jsou Letní výlety s Čendou jasnou volbou na letošní letní prázdniny! Připravili jsme pro
vás inspiraci, kam vyrazit na výlet. Nabízíme 10 tras v Královéhradeckém
kraji, vždy 2 v každém z jeho 5 okresů. Každá trasa bude zvlášť představena zde na blogu https://blog-kralovehradecky.cz/#kontakty.
Přečtěte si pozorně zajímavosti o výletě a stáhněte si pracovní list i mapu
k výletu.
V Podkrkonoší si lze vybrat hned ze tří tras. Vypravit se za dobrodružstvím můžete se skřítkem Chlumíčkem ke Kalíšku a na koupaliště Dachova, za příběhy K. J. Erbena do Miletína nebo údolím Hartského potoka
ve Dvoře Králové nad Labem.
Účastnit se mohou rodiny z celé České republiky. A jak na to?
Vydejte se s rodinou na alespoň 5 výletů v období od 1. 7. do 31. 8. 2021,
najděte správné odpovědi ke každé z tras a zašlete nám je zpět nejdéle
do 3. 9. 2021 přes kontaktní formulář, který naleznete na blogu. V průběhu září budou vyhodnoceny zaslané odpovědi a 30. 9. 2021 náhodně
vybrány tři rodiny, které získají odměnu. A o jaké ceny se jedná? Vyhrát
můžete rodinný víkendový pobyt až pro 5 sob na farmě Wenet v Broumově, rodinnou vstupenku do Adventure parku v Deštné v Orlických horách
nebo rodinnou vstupenku na privátní prohlídku Bílé věže v Hradci Králové.
Zdroj: https://blog-kralovehradecky.cz/

DVŮR KRÁLOVÉ SLIBUJE
SPOUSTY LETNÍCH ZÁŽITKŮ
Vydejte se hledat zatoulaná zvířátka do Dvora Králové nad Labem.
Pro letošní turistickou sezonu město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s členkou královédvorského Sokola Andreou Erbenovou a místní
malířkou Táňou Ruprichovou připravilo pro návštěvníky města, a to především pro rodiny s menšími dětmi, zábavnou turistickou hru s názvem
Zatoulaná zvířátka.
Základem je graﬁcky poutavý plánek s mapou a veršovanou pohádkou,
která vyzývá k záchraně zatoulaných zvířátek ze zoologické zahrady.
Plánek ke hře si mohou zájemci vyzvednout buď v informačním centru
nebo v případě ubytovaných turistů přímo u ubytovatelů. Na ty, kteří se
do hry zapojí, čeká krásná procházka městem. S hledáním správných řešení dětem pomohou krátké veršované básničky. Úspěšní účastníci hry
pak za vyluštěnou tajenku dostanou v městském informačním centru
drobnou cenu.
Stejně jako vloni je i letos možné zapojit se do hledání pokladu, a to díky
turistické hře s názvem Po stopách pokladu královédvorského.
Užijte si s námi Královédvorské léto
Zajímavý program pod názvem Královédvorské léto čeká na turisty
o prázdninách ve Dvoře Králové nad Labem. Město ožije nejrůznějšími
kulturními, hudebními, historickými či gastro zážitky. Připraveny budou
komentované prohlídky, koncerty, dětské dílničky, výstavy, divadla či řemeslné trhy.
Podrobný program s datem konání najdete na www.dvurkralove.cz/leto.

https://www.dvurkralove.cz/cs/infocentrum/
Text a foto: MIC Dvůr Králové

i města Dvůr Králové nad Labem nebo okolí. Nechybí zde ani prodej
upomínkových předmětů a vstupenek na koncerty konané přímo v areálu Štěrbovy vily.
Přijeďte se podívat na toto nezapomenutelné místo, určitě se budete
rádi vracet.

https://www.dvurkralove.cz/cs/infocentrum/
Text a foto: MIC Dvůr Králové

ZAŽIJTE LÉTO V HOŘICÍCH
Město Hořice je přirozenou vstupní branou do regionu Podkrkonoší.
Díky ideální poloze, množství unikátních pískovcových památek a široké škále sportovních možností je ideální destinací na výlet i kvalitní
dovolenou. Osvědčenou atrakcí budou i letos organizované prohlídky
po nejzajímavějších místech Hořic s průvodcem.

Chlumíčkova lesní a Trubičková stezka pro děti
Lesní stezka z Hořic k secesnímu přírodnímu koupališti Dachova vedoucí krásnou přírodou nad údolím řeky Bystřice je lemována množstvím
herních a naučných prvků pro děti i dospělé. Děti se zde dozví leccos
o obyvatelích lesní říše a zabaví se na mnoha různých prolézačkách.
Příjemnou zastávkou je lesní pramen Kalíšek s křišťálově čistou vodou.
Trubičková naučná stezka je vedena v krásném prostředí Smetanových
sadů, po vyluštění kvízu jsou děti odměněny diplomem a sladkou odměnou.

Muzeum veteránů Czech Road Racing
Bohatá sbírka historických motocyklů a předmětů vztahujících se k hořickému přírodnímu okruhu v unikátním prostředí barokního zámku.
Letošní výstava je věnována 60. výročí prvního poválečného závodu.
Otevřeno od 20. května do 15. září. Zábavná expozice překvapí interaktivností nejen děti, ale i dospělé, návštěva vhodná za každého počasí!

Hořicemi po vlastní ose s průvodcem Smart Guide
Letošní novinkou v oblasti cestovního ruchu je mobilní aplikace Smart
Guide. Turisty seznámí s dvaceti nejzajímavějšími památkami Hořic. Výhodou je individuální přístup a tempo procházky podle vlastního uvážení.

Muzeum letos láká na drahé kameny
Stálá expozice Od kamene k soše v hořickém muzeu, která je zaměřena za těžbu a umělecké zpracování pískovce, se v letošní letní sezóně
rozroste o výstavu drahých kamenů, které našly uplatnění již v pravěku
a byly nalezeny v oblasti Podkrkonoší a Českého ráje.

Rozhlédni se, člověče!
Z rozhleden Hořický chlum a Věž samostatnosti jsou ty nejkrásnější výhledy do Podkrkonoší i Polabí. Ta druhá je navíc unikátním památníkem
s muzejní expozicí.

Léto s Kartou návštěvníka
Letošní sezónní novinkou je zavedení Karty návštěvníka. Jejím smyslem
je podpořit cestovní ruch ve městě systémem slev pro turisty ve vybraných podnicích, sportovních areálech a památkách, kde se předloží.
Zdarma je k dispozici v infocentru, pro její stačí vyplnit stručný dotazník,
který poslouží k interní analýze v dalším směřování města jako významného turistického cíle.

Hořický quest - nejen samá socha jest

NAVŠTIVTE INFORMAČNÍ CENTRUM
NA PŘEHRADĚ LES KRÁLOVSTVÍ
Až do 19. září můžete každý den od 10 do 17 hodin navštívit Informační
centrum ve Štěrbově vile na přehradě Les Království. Na tomto pohádkovém místě pracovníci poskytují informace týkající se nejen přehrady, ale

Na oblíbené hledačky s jsou Hořice tím pravým místem! Ať už se vydáte
po stopách s uměleckou, sportovní nebo třeba židovskou tematikou!
Text a foto: Pavel Bičiště, MIC Hořice

LETNÍ SLAVNOST V BOROVNIČCE
Obec Borovnička zve v sobotu 31. července od 15 hodin na „Letní slav-

nost“. Pro nejmenší děti bude na místě připraven skákací hrad, malování
na obličej a výtvarné dílničky. Ti starší si mohou vyzkoušet divokou jízdu
na simulátoru rodeo býka, na němž se jistě vyřádí i nejen dospělí. Dopřát
si můžete i čerstvě praženou kávu přímo z borovničské pražírny El Buho.
Samozřejmostí je i večerní živá hudba k poslechu i tanci. Přijďte prožít fajn
odpoledne!

www.borovnicka.eu

KAM K VODĚ?
Léto je tu! Teploty stoupají a to je pravý čas vyrazit k vodě. Máme pro vás
pár tipů, kde se můžete v Podkrkonoší osvěžit.
Koupaliště a sluneční lázně Dachova v Hořicích jsou ideálním místem
k osvěžení i odpočinku. Areál s prvorepublikovými dřevěnými kabinkami
a písčitou pláží se nachází v klidném prostředí lesa.

https://infocentrum.horice.org/
Příjemný den u vody si užijete na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad
Labem. I zde zažijte atmosféru třicátých let minulého století. V prostorném
areálu jsou dva velké bazény, malý bazén pro děti i několik hřišť.

https://www.dvurkralove.cz/
Skvělou letní „koupačku“ v prostorném bazénu s přírodní vodou si můžete
dopřát v areálu Koupaliště a kempu v Pecka, který se nachází nedaleko
od stejnojmenného hradu.

https://www.kemppecka.cz/
Koupání je možné také v autokempu v obci Mostek. Bazén je zde naplněn
přírodní vodou a okolo je rozsáhlá travnatá plocha vhodná k odpočinku
a slunění.

https://www.mostek.cz/
V areálu kempu v Milovicích u Hořic je koupaliště s upravenou vodou, skluzavkou a skokanským můstkem. Pro nejmenší děti je k dispozici brouzdaliště se skluzavkou. Najdete tu i několik herních prvků, velkou šachovnici či
hřiště pro plážový volejbal.

https://www.miloviceuhoric.cz/kemp/
Za koupáním se vydejte třeba také do Velkého Vřešťova. Zde se v místním
kempu nejen osvěžíte, ale velkovřešťovský rybník je rájem i všech rybářů.

https://www.autocampvrestov.cz/
Koupaliště s dvěma bazény najdete rovněž v prostorách kempu v Lanžově.
V blízkosti bazénů je pískoviště a kolotoč.

http://koupalistelanzov.cz/

Po stopách pokladu královédvorského je poznávací hra pro celou rodinu,
která vám představí nejzajímavější místa ve městě. Poznáte tak Expozici
textilního tisku, náměstí T. G. Masaryka, kostel sv. Jana Křtitele, městské muzeum a mnoho dalších zajímavostí ve městě. Vyzvedněte si plán
hry v městském informačním centru, v městském muzeu nebo ve vašem
místě ubytování a vydejte se na dobrodružnou procházku! Pokud vám
budou dítka dobře radit a vyluštíte všechny potřebné indicie, naleznete
část pokladu Jana Šporka.

www.dvurkralove.cz

Safari Park Dvůr Králové
A pokud jste se rozhodli ve městě strávit více času, například prodloužený víkend, udělali jste dobře. Po hledání pokladu královédvorského
doporučujeme navštívit Safari Park. Vyhlášená zoologická zahrada se
specializuje na chov afrických zvířat. Projedete se Africkým safari Josefa Vágnera nebo Lvím safari, navštívíte řadu zajímavých pavilónů nebo
můžete obdivovat zvířata chovaná ve volných výbězích. Pro vaše děti je
připraveno několik lanových hradů, dětská hřiště nebo třeba dětská zoo.
Přímo v Safari Parku lze využít služeb několika restaurací a stánků s občerstvením. Také se zde můžete ubytovat v hotelu, bungalovech nebo
stanovat. Zkrátka královédvorská zoologická zahrada je připravena nabídnout bohatý program rodinám s dětmi na celý den.

www.safaripark.cz

Přehrada Les Království
Na Královédvorsku ještě chvíli zůstaneme. Už jste navštívili romantickou
přehradu Les Království? Pokud ne, tak doporučujeme výlet právě tam.
Tato národní kulturní památka se nachází se na řece Labi nedaleko Dvora Králové. Uprostřed hustých lesů se jako mávnutím proutku objevíte
v pohádce. A najdete tu i další zázraky v podobě gastronomických nebo
kulturních zážitků.

Hospitál Kuks
Prozkoumejte největší barokní areál v Čechách netradičně. Do barokních
lázní, hospitálu se zahradou i za vzácnými sochami vás zavedou dvě únikové hry pro dospělé a jedna pro děti. Najděte zakázanou knihu hraběte
Šporka, nebo se nechte provést Kuksem s tajemným kufrem plným úkolů. A děti vyrazí na záchrannou misi do špitální bylinkové zahrady, aby
zlomily kletbu tajemného fexta. Zábava začíná na ZKUSKUKS.cz

Miletín
Cestou ze Dvora Králové do Hořic projíždíte městečkem Miletín. Pro rodiny
s dětmi je jako stvořená Naučná stezka Karla Jaromíra Erbena, která vás
na několika kilometrech seznámí se zajímavostmi Miletína a jeho okolím.
A pokud dětem na cestu koupíte vyhlášené Miletínské modlitbičky a tatínkům pivo Pytlák z místního minipivovaru, budou jistě všichni spokojeni.

Odpočinek u vody i sportovní aktivity si užijete ve sportovně rekreačním
areálu obce Podhorní Újezd a Vojice. Kromě velkého bazénu s brouzdalištěm je tu i hřiště na plážový volejbal, fotbal a tenisový kurt.

www.miletin.cz

https://www.podhorniujezd.cz/sportovni-areal/

Z Miletína do Hořic je to coby kamenem dohodil, tedy asi tak 6,5 km.
V městském informačním centru vám nabídnou tipy na výlet, podle toho,
zda vás zajímají pískovcové sochy, motorky nebo hořické trubičky. Doporučí vám navštívit vrch Gothard, městské muzeum, Masarykovu věž
samostatnosti nebo Museum Czech Road Racing. Pokud ale máte malé
děti, úplně nejlepší je Chlumíčkova stezka. O co se jedná? Lesem od secesního koupaliště Dachova směrem k rozcestí u Lomu u sv. Josefa vede
velmi příjemná naučná stezka, která je vhodná i pro nejmenší děti. Najdete zde spoustu herních prvků, dřevěných zvířátek, interaktivních naučných tabulí a hádanek. Stezka je navíc sjízdná i pro kočárky, jízdní kola
nebo in-line brusle.

Více informací nejen o možnostech koupání, ale i oblasti Podkrkonoší,
najdete na stránkách www.podkrkonosi.eu či Facebooku https://

www.facebook.com/podkrkonosi

KAM S DĚTMI?
Turistická oblast Podkrkonoší je svým poklidným charakterem přímo stvořená pro rodinnou dovolenou nebo víkend. Vybere si tu každý! Od pěší
turistiky po naučných stezkách vybavených herními prvky pro děti, přes
hustou síť cyklotras až po zoologickou zahradu. Neváhejte a přijeďte
do Podkrkonoší poznat „Nejhezčí místo na světě“

Dvůr Králové nad Labem

Hořice

www.horice.org

Lázně Bělohrad

Město Lázně Bělohrad je známé svými slatinnými koupelemi, kde se léčí
nemoci pohybového a nervového ústrojí. Je to příjemné lázeňské městečko zasazené v podkrkonošské krajině. Vyžití pro děti najdete v okolí
rybníku Pardoubek. Kolem rybníku vede nenáročná stezka, které děti láká
svými dřevěnými herními prvky a skulpturami.

www.lazne-belohrad.cz

Pecka
Největším lákadlem poklidného městečka Pecka je bezesporu stejnojmenný hrad. Hrad byl založen koncem 13. století, jeho nejznámějším majitelem
byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. V průběhu sezóny se na hradě koná
řada akcí, od divadelních představení pro dětí, přes šermířské souboje až
po koncerty hudebních skupin. Příjemné ubytování v chatkách, vlastních
karavanech či stanech nabízí areál Koupaliště a kemp Pecka. Kemp je přizpůsoben pro rodiny s dětmi, najdete zde koupaliště, sportoviště, dětská
hřiště nebo oblíbenou obří trampolínu.

www.mestys-pecka.cz

Borovnice
Vydáte-li se z městysu Pecky asi 5 km severním směrem, dorazíte do obce
Borovnice. Vaším cílem bude replika větrného mlýna, která od roku 2020
stojí na návrší nad obcí. Větrný mlýn je přístupný i zevnitř a jeho prohlídka
s výkladem nabízí nevšední zážitek.

www.borovnice.cz

NAPLÁNUJTE SI VÝLET S TURISTICKÝMI
NOVINAMI Z VÝCHODNÍCH ČECH
Číslo Turistických novin z Východních Čech na letošní léto a podzim je již
nějakou chvíli venku. Už jste si jimi listovali? Pokud ne, s chutí do toho!
Prázdniny jsou za dveřmi a je nejvyšší čas inspirovat se skvělými tipy
na letní výlety po Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Celkem 20 stran
je plně nabitých informacemi a samozřejmě nechybí ani novinky z Podkrkonoší. Pravidelné čtenáře navíc jistě potěší i nový kabát, které letošní
jubilejní 25. vydání dostalo.
Tak neváhejte a vyzvedněte si aktuální vydání! K dostání jsou ZDARMA na všech pultech informačních center obou krajů. K dispozici jsou
i v elektronické podobě zde: https://www.vychodni-cechy.info/
turisticke-noviny-leto-podzim-2021.
Zdroj: https://www.vychodni-cechy.info/

PODKRKONOŠSKÉ LÉTO BUDE PLNÉ KULTURY!
Léto je v plném proudu a slibuje spousty zábavy během festivalů, se kterými se letos doslova „roztrhl pytel“. Nabídka kulturních akcí v Podkrkonoší
je více než pestrá a každý si tedy jistě najde to své!
Promenádní koncerty, divadelní představení, country festival či vystoupení
hudebních kapel zvučných jmen si můžete až do září užít v Lázních Bělohrad, kde se uskuteční „Bělohradské kulturní léto“. Nejen za africkými
zvířaty, ale i dobrotami, workshopy a řadou vystoupení afrických umělců
můžete vyrazit do Safari Parku Dvůr Králové, kde se uskuteční oblíbený
festival „Africké léto“. Bohatý program „Kulturního léta“, které proběhne
na přehradě Les Království, jistě nadchne všechny milovníky české hudební scény. Od června do září se zde pod širým nebem v prostorách Štěrbovy
vily odehrají koncerty oblíbených kapel a zpěváků. Za kulturními zážitky se
můžete vydat i do Dvora Králové nad Labem na „Královédvorské kulturní
léto“. Každý týden pravidelně od středy až do neděle tu proběhnou koncerty, komentované kostýmované prohlídky města, dětské kreativní dílničky,
výstavy, řemeslné trhy, divadla pro děti či sportovní aktivity. Již 12. ročník
mezinárodního festivalu klasické hudby „Hudební léto Kuks“ se uskuteční
tradičně v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu. Pásmo koncertů se odehraje
na Pecce a v Nové Pace také v rámci 5. ročníku festivalu „Podkrkonošské
hudební léto“. Nabídka je více než pestrá a každý si jistě najde to své!
Podrobnější informace k jednotlivým akcím naleznete na webu Podkrko-

noší www.podkrkonosi.eu či na Facebooku https://www.facebook.com/podkrkonosi/

CESTOU KAMENE DO CEREKVICE
Pojďte společně s námi, po Cestě kamene, blíže poznat obec Cerekvici
nad Bystřicí!
Nejvýznamnější památkou je zdejší zámek s kaplí Zvěstování Panny
Marie. Na místě původně stávala tvrz, která byla v období renesance
přestavěna na zámek. Ten svou konečnou podobu získal v druhé polovině 18. století, kdy byl barokně přestavěn. V přilehlém zámeckém
parku lze obdivovat glorietu nesenou čtyřmi toskánskými sloupy. Nejcennější součástí celého zámeckého areálu je pak kaple Zvěstování
Panny Marie, jež bývá vzhledem k své velikosti označována za kostel.
Na nedalekém vrchu Lysice se dochovaly ruiny raně barokní poutní
kaple sv. Vavřince. Na hřbitově poblíž obce je další kaplička z roku
1852.
Barokní kamenosochařskou produkci dokládají také sochy sv. Jana
z Boha a sv. Jana Nepomuckého, umístěné před zámeckou kaplí. Zajímavým dílem z roku 1715 je rovněž socha sv. Josefa. Skulptura se
nachází při rozcestí mezi Cerekvicemi a Třebověticemi. Za povšimnutí
stojí i soubor čtyř monolitických kamenných křížů, většinou označovaných jako smírčí, v místní části Třebovětice.
Nadchli jsme vás k toulkám Cestou kamene? Dejte nám vědět! Na Instagramu můžete své fotograﬁe z výletů označovat uvedenými hastagy
#cestakamene #szlakkamienia. Rádi vaše příspěvky přidáme do příběhů na instagramu podkrkonoší @podkrkonosi
Více informací naleznete na: http://www.cestakamene.eu/

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY A ROZHLEDNA
V TRUTNOVĚ NA ŠIBENÍKU
Události prusko-rakouské války 1866 ve východních Čechách stále
přitahují pozornost. Ne jinak je tomu v Trutnově, kde se 27. 6. 1866
odehrála z celé války jediná bitva, ve které zvítězili Rakušané, a to pod
vedením generála Ludvíka Gablenze, který byl následně pochován
v pylonu – rozhledně v Trutnově.
Bitvě je věnované naučná stezka, kde jsou na jednotlivých tabulích uvedeny podrobnosti bitvy. K tomu jsme vždy na pondělí 5. 7., 19. 7., 2.8.
a 16.8. v 10 a ve 14 h připravili komentovanou procházku po naučné
stezce s renomovaným průvodcem. Při této procházce se dostanete
do kaple sv. Jana Křtitele na Janském vršku i do památníku gen. Gablenze. Sraz zájemců je na Krakonošově náměstí u TIC Trutnov, základní
vstupné je 100 Kč/osobu (děti školního věku 50 Kč, rodina 250 Kč).
Procházka potrvá asi 3 h a vede z kopce do kopce.
Rozhledna a památník generála Gablenze jsou v červenci a srpnu otevřené každou sobotu, neděli a pondělí od 10 do 18 hodin. Ve srubu
u rozhledny je možné zakoupit drobné občerstvení a tematické dárkové
a upomínkové předměty. Vstup na rozhlednu je symbolicky zpoplatněn
20 Kč /osobu. Skupinky o minimálně 5 lidech si mohou vstup na rozhlednu objednat telefonicky na čísle 499 818 245 i mimo otevírací
dobu srubu.
Kaple sv. Jana Křtitele na Janském vršku s malým vojenským muzeem
je otevřená v sobotu a v neděli od 14 do 18 h. Pro milovníky vojenské
historie a nejen pro ně je to jistě lákavá pozvánka. Těšíme se na vás.

https://ictrutnov.cz
Text a foto: Hana Nýdrlová, MIC Trutnov

Výběr akcí z Podkrkonoší
na červenec a srpen 2021

KRÁLOVÉDVORSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
14. 7. – 25. 8. 2021
Dvůr Králové nad Labem, náměstí Václava Hanky
V rámci akce Hudební léto zazní na náměstí Václava Hanky
country, bluegrass, písničkáři i rock.

BĚLOHRADSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2021

https://www.mudk.cz/

7. 5. – 18. 9. 2021
Lázně Bělohrad

MORAVSKÝ CIMBÁLOVÝ VEČER –
PODKRKONOŠSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2021

Během celého léta až do září 2021 se v Lázních Bělohrad můžete těšit na výstavy,
koncerty i divadelní představení.

http://www.lazne-belohrad.cz/

VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ MALÍŘKY
A VÝTVARNICE HANY KOBLÍŽKOVÉ-ŠÁLOVÉ
11. 6. – 11. 7. 2021
Lázně Bělohrad, Památník K. V. Raise
Městské kulturní středisko zve na výstavu obrazů a fotograﬁí náchodské výtvarnice Hany Koblížkové-Šálové.

http://www.lazne-belohrad.cz/

KRÁLOVÉDVORSKÉ LÉTO
30. 6. – 29. 8. 2021
Dvůr Králové nad Labem
Ve Dvoře Králové nad Labem zažijete od 30. června až do 29. srpna 2021 Královédvorské léto plné hudby, divadla, dílniček i prohlídek. Součástí je i bohatý doprovodný program v Městském muzeu ve Dvoře Králové či Safari Parku Dvůr Králové.

https://www.dvurkralove.cz/cs/top-10/kralovedvorske-leto.html

16. 7. 2021
Pecka, Hrad Pecka
V rámci festivalu Podkrkonošské hudební léto se uskuteční
16. 7. 2021 na hradě Pecka Moravský cimbálový večer.

www.podkrkonosskehudebnileto.cz

ZKUS NOČNÍ KUKS
17. 7. 2021
Kuks, Hospitál Kuks
https://www.hospital-kuks.cz/cs

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ V HOSPITÁLU KUKS
20. 7. 2021
Kuks, Hospitál Kuks
Divadelní komedie pod širým nebem, Strašidlo cantervillské,
bude v Kuksu uvedena v rámci uměleckého turné po moravských a českých hradech a zámcích.

https://www.hospital-kuks.cz/cs

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
V CEREKVICI NAD BYSTŘICÍ

THE LEGENDS ROCKFEST

3. 7. 2021
Cerekvice n. Bystřicí

Již 9. ročník The Legends Rock Fest 2021 aneb Legendy
ožívají, se opět uskuteční v Areálu Zahrada.

23. – 24. 7. 2021

Tradiční „Sousedské posezení“ se uskuteční dne 3. 7.2021 od 14.00 hodin v
zámeckém parku v Cerekvici nad Bystřicí.

http://thelegendsrockfest.cz/

https://www.cerekvice.cz/

SVATOANENSKÉ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI

BABETTA SRAZ - A DALŠÍ VYDECHLÉ STROJE

24. 7. 2021
Areál Žireč

3. 7. 2021
Podhorní Újezd a Vojice, Napajedlo U Slona
Během dne si můžete užít předvádění vydechlých strojů, přelety rogalem, cross
motorky a další.
O večerní zábavu a vyvrcholení akce se postará kapela Alibi rock.

LABUŽNICKÝ JARMARK
3. 7. – 4. 7. 2021
Kuks, barokní areál
Okuste Kuks na vlastní jazyk! Tradiční speciality místních výrobců smísí se s exotickými pochutinami přespolních a bude jen na vás, čemu dáte nakonec přednost.

Svatoanenské slavnosti se v Žirči uskuteční letos již po dvacáté! Na 4 scénách vystoupí např. kapely Voxel, Hradišťan a
další.

https://www.arealzirec.cz/

NACHMELENEJ POCHOĎÁK 2021
24. 7. 2021
Bílá Třemešná, Zvičina
5. ročník ochutnávek pivních speciálů doprovázený výstupem
na horu Zvičinu překrásnou krajinou Podkrkonoší.

www.nachmelenejpochodak.cz

https://www.zkuskuks.cz/

HOŘICKÝ FOOD FESTIVAL
10. 7. 2021
Hořice, Smetanovy sady

DEN DĚTÍ S LESY ČESKÉ REPUBLIKY
24. 7. 2021
Přehrada Les Království, Štěrbova vila

Oblíbený Food festival se po loňské premiéře bude opět odehrávat ve Smetanových sadech. Vstup na akci zdarma.

Lesy ČR s. p. a Štěrbova vila zvou do areálu Štěrbovy vily v
Lese Království na Den dětí s bohatým doprovodným programem.

https://www.horice.org/

www.prehradaleskralovstvi.cz

4 TENOŘI - ZÁMECKÝ KONCERT (KUKS)

4. ROČNÍK KRÁLOVÉDVORSKÉHO DNE PIVA

29. 7. 2021
Kuks, Hospitál Kuks

21. 8. 2021
Dvůr Králové nad Labem

Muzikáloví tenoři zazpívají to nejlepší z českých a světových muzikálů.

Již 4. ročník Královédvorského dne piva, vše se odehraje na náměstí T.
G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem.

www.hospital-kuks.cz

https://www.dvurkralove.cz/

NOC NA KARLŠTEJNĚ (KUKS)

THEATRUM KUKS

30. 7. 2021
Kuks, Hospitál Kuks

25. – 29. 8. 2021
Kuks, Hospitál Kuks a okolí

Hvězdné obsazení, slavné hity a magické prostředí Hospitálu Kuks
slibují jedinečný zážitek, který k létu prostě patří.

Festival THEATRUM KUKS nabízí barokní a barokem inspirované umění
v kulisách kukského areálu a okolí.

www.hospital-kuks.cz

https://theatrum-kuks.cz/

ROCKOVÉ TŘTĚNICE 2021

Jedná se pouze o výběr akcí z Podkrkonoší. Podrobnější přehled naleznete na webu www.podkrkonosi.eu v sekci Kalendář akcí.

7. 8. 2021
Třtěnice, letní areál
Na 6. ročníku festivalu vystoupí například Aleš Brichta Trio, Root,
Vitacit, Terrapie, Rimortis či Alžběta.

http://rockovetrtenice.cz/

300 ZATÁČEK GUSTAVA HAVLA
A CZECH TOURIST TROPHY
14. – 15. 8. 2021
Hořice, přírodní okruh
Mezinárodní mistrovství České republiky silničních motocyklů na
přírodních okruzích.

https://amkhorice.eu/

TOMÁŠ KLUS & CÍLOVÁ SKUPINA
14. 8. 2021
Přehrada Les Království, Štěrbova vila

Vydal spolek Podzvičinsko, v červnu 2021.
DM Podkrkonoší, Holovousy 39
tel. 608 906 142
www.podkrkonosi.eu,

#podkrkonosi,

@podkrkonosi

Tomáš Klus se svými novými písničkami, osvědčenými hity a se
svoji kompletní kapelou na Štěrbově vile!

www.prehradaleskralovstvi.cz

Spoluﬁnancováno z dotace Královéhradeckého kraje.

