
TIP NA VÝLET S DĚTMI

Vydejte se hledat ZATOULANÁ ZVÍŘÁTKA
do Dvora Králové nad Labem. 

Zachráníte zatoulaná zvířátka z královédvorské zoo? Vyzvedněte si 

plánek s mapou a veršovanou pohádkou v městském informačním 

centru ve  Švehlově ulici č. 400 nebo ve  vašem ubytovacím zaří-

zení. Dál už je to snadné...Zapojte se do hry, luštěte a udělejte si 

příjemnou procházku městem. S  hledáním správných řešení vám 

pomohou krátké veršované básničky. Za vyluštěnou tajenku získáte 

v městském informačním centru odměnu. Více informací či herní 

plán ke stažení na www.dvurkralove.cz/zviratka. 

Co dalšího můžete s dětmi ve Dvoře Králové navštívit?

www.dvurkralove.cz

Text a foto: Šárka Šádková, MěÚ Dvůr Králové nad Labem

MĚSTSKÉ MUZEUM 

VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

PŘIPRAVILO NA ZÁŘÍ BOHATÝ PROGRAM
Na houby se můžete vypravit nejen do lesa, ale i na Celostátní vý-

stavu hub do výstavního sálu na Staré radnici a  to od 17. do 18. 

září. Součástí výstavy bude odborný komentář k vystaveným expo-

nátům, mykologická poradna a ochutnávka výrobků z léčivých hub 

a rostlin. Oba dva dny můžete přijít od 8 do 18 hodin.

Textilní tradici Dvora Králové budou v září připomínat hned dvě akce. 

Výstava Poezie nitě od 25. září do 31. října 2021 představí autor-

skou tvorbu v oboru tapiserie, krajky a textilní aplikace.

Výjimečná procházka městem po historii textilu a textilních továren pro-

běhne pod vedením Ing. Josefa Jiránka dne 12. září. Prohlídka bude 

zaměřena na nejdůležitější továrnické rodiny a osudy jejich fabrik.

Podrobný program městského muzea zde:

www.dvurkralove.cz

Text a foto: Šárka Šádková, MěÚ Dvůr Králové nad Labem

HOŘICE JSOU V ZÁŘÍ NABITÉ AKCEMI
Město Hořice si na  září připravilo pro místní i  návštěvníky velké 

množství kulturních a sportovních akcí! Z bohaté nabídky různých 

zážitků si jistě vybere každý. Nechte se inspirovat našimi pozvánka-

mi a zavítejte v září do Hořic v Podkrkonoší.

Slavnosti hořických trubiček
Slavnosti se v Hořicích pořádají již od roku 2012. Nejinak tomu bude 

letos. Srdečně vás tedy zveme v sobotu 4. září 2021 na náměstí 

Jiřího z Poděbrad, kde vám nabídneme trubičky od  všech výrob-

ců z Hořic a další regionální výrobky a produkty. Kulturní program 

začne v  devět hodin a  svým multižánrovým charakterem zaujme 

všechny věkové skupiny. Ranní devátá hodina je určena dětem, 

vystoupí Michal Nesvadba. Následovat budou Hořické mažoretky 

a One&Half – rockový koncert. Ve 12 hodin se divákům předsta-

ví Naďa Urbánková se skupinou Bokomara, po ní přijdou na  řadu 

Staropražští pardálové, Sofi an Medjmedj (český Justin Bieber), Alž-

běta – rockový koncert a ARTrosa – oblíbené taneční vystoupení 

mužoretů. V půl sedmé si přijďte poslechnout Bryan Adams Revival. 

Večer zakončí Prague QUEEN revival. Před radnicí se bude v době 

od 13 do 16 hodin konat výstava veteránů a v parčíku na náměstí se 

vydovádí vaše dítka, nebude chybět skákací hrad, dětský kolotoč, 

střelba z kuše, kuličkodráha a malování na obličej. Chcete-li strávit 

příjemnou zářijovou sobotu, přijďte 4. září na Slavnosti hořických 

trubiček. Vstup je pro všechny zdarma!

www.slavnostitrubicek.cz

Zavírání sezóny na Dachovech
Následující den, v  neděli 5. září, vás zveme na  ukončení sezóny 

na koupališti Dachova. Od 13 hodin se můžete těšit na sportovní 

stezku, loutkové divadlo Zvonek, jízdy na lodičkách a skákací hrad. 

V 15 hodin vystoupí Lázeňský orchestr Dalibor a další. Občerstvení 

a nápoje budou připraveny podle vašich chutí. 

www.infocentrum.horice.org

SVĚTLO SVOBODY
- iluminace Masarykovy věže samostatnosti
Datum: 28. 9. 2021

Čas: 20:30

Adresa: Cesta Legií 1370, 508 01 Hořice 

Zveme vás na malířskou performance s audiovizuální projekcí s na-

svícením věže samostatnosti u  příležitosti slavnostního zakončení 

sezóny na  věži. Akce proběhne ve  večerních hodinách 28. září 

2021, na svátek Svatého Václava, patrona naší země. Věž samo-

statnosti bude světelně transformována v pomyslný maják svobody, 

který svým paprskem spojí významná místa spjatá se životem sv. 

Václava a Hořicemi.

Věž samostatnosti byla postavená ve  stejné době, ve  které Josef 

Suk (autor orchestrální Meditace na staročeský chorál „Svatý Vác-

lave“) a Jaroslav Malina (hořický rodák, který dal Karlu Gottovi prv-

ní angažmá ve svém swingovém orchestru) napsali skladby, které 

zaznějí za  doprovodu živé malby a  projekce. Věž bude postupně 

barevně nasvícena (iluminována) a pokryta projekcí živé hudebně-

-malířské performance.

Akce je odrazem spolupráce malíře Vladimíra Kiseljova a  režiséra 

Ondřeje Martince. Vladimír během performance vytvoří unikátní 

malbu, která bude společně s fotografi emi a videem z akce vysta-

vena v multimediálním sále Městského muzea a galerie v Hořicích.

V muzeu bude následně probíhat výstava maleb s názvem BARVY SVO-

BODY.

Vladimír Kiseljov je tvorbou především malíř a performer, který ab-

solvoval Kunstuniversität Graz, SŠUŘ Brno a JAMU Brno. Zrealizoval 

po světě již přes 100 samostatných výstav maleb – také na Internati-

onal Biennale of Modern Art ve Florencii, Prague Quadriennale 2015, 

v Berlíně, Vídni, Lipsku, Edinburghu, Kodani, Mnichově, Linzi aj.

Novinky z Podkrkonoší
září 2021



Ondřej Martinec je audiovizuální tvůrce, který se svou rodinou na-

šel před dvěma lety domov v Hořicích. Žije v rodném domě sklada-

tele Jaroslava Maliny, jehož hravé a veselé melodie si oblíbil a rád 

s nimi pracuje ve své tvorbě. 

Na akci vás spolu s autory srdečně zve Městské muzeum a galerie 

v Hořicích.

https://muzeum.horice.org/

https://galerie.horice.org/

Text a foto: Petra Zachovalová, ředitelka Městského muzea a galerie Hořice

LOUČENÍ S LÉTEM: POZVÁNÍ NA DEN PLNÝ 
SKVĚLÉ ZÁBAVY DO HOŘIC

Jednodenní multižánrový festival Loučení s létem, který proběhne 

v sobotu 18. září 2021, vstupuje do svého druhého ročníku. Cí-

lem jeho letošní programové nabídky je pobavit širokou veřejnost, 

všechny generace, celé rodiny, lidi, kteří zde žijí, pracují a potkávají 

se. Těm všem chce Loučení s létem připravit celý den hezké zába-

vy ve společnosti přátel.

O tu se postarají Monkey Business s Matějem Ruppertem, populár-

ní Michal Hrůza s Kapelou Hrůzy, legendární bavič a muzikant Ivan 

Mládek, ale třeba i energičtí The Atavists, v jejichž sestavě hraje 

na baskytaru Hořičák Hugo Trkal, a mnohá další jména. Nebude 

chybět dětský koutek, skákací hrad pro děti a další doprovodný 

program. Samozřejmostí bude bohaté občerstvení, ať už v podobě 

pestré nabídky jídla, či  široké nabídky nápojů.

Celá akce se uskuteční v Areálu Zahrada, který se nachází na dob-

ře dostupném místě na  okraji Hořic, v  městské částí Libonice, 

směr Dobrá Voda. Areál poskytuje účastníkům příjemné prostředí 

a  od  první chvíle vás nadchne svou typickou atmosférou. Je to 

vlastně takový ostrůvek plný zeleně, kam si můžete vzít třeba deku. 

Ačkoli je v areálu dostatek místa k sezení, při dobré muzice a ob-

čerstvení si můžete udělat vlastní nerušenou piknikovou pohodu.

Z centra města je areál dobře dostupný novou lávkou (u jízdárny), 

která vás bezpečně převede přes hlavní dopravní tepnu Hradec 

Králové-Jičín. Do areálu se tak dá velmi dobře dostat jak z vlako-

vého, tak z autobusového  nádraží. Lávku lze pochopitelně využít 

i pro příjezd na kole, přičemž kolo je možné vzít si s sebou dovnitř. 

K dispozici je dostatečná plocha pro parkování, které je zdarma. 

www.loucenisletemfest.cz

Text a foto: Zdeněk Lhota

POSVÍCENÍ V OSADĚ VLKANOV
Rádi se bavíte? Pak si jistě nenechte ujít tradiční Posvícení v osadě 

Vlkanov v obci Tetín, které se uskuteční v sobotu 11. září 2021. 

Akce je spojená se „Zatoulanými miletínskými pivními slavnost-

mi“ a  odstartuje ve  13 hodin „jazzovými“ rytmy kapely Galileo 

jazz band. Chybět nebude ani divadelní představení pro děti, ty 

se mohou těšit na pohádku „Měla babka čtyři jabka“ v podání DS 

Vojan z Libic nad Cidlinou. V rámci programu bude pokřtěna nová 

pohádková kniha Štěpána Haka „Honzíkova cesta světem“. V 17 

hodin zahrají hradečtí Olympic Revival Band a od 20 hodin skupina 

Drops. 

Součástí posvícenského veselí budou nově stánky s regionálními 

produkty a pouťové atrakce. O občerstvení a vaše pohodlí se po-

stará místní Spolek miletínská pivovarská zahrádka a Pivovar Mi-

letín.

www.tetin-jc.cz

Zdroj: Obec Tetín

Foto: DM Podkrkonoší/Obec Tetín

DEN OBCE MOSTEK
Váháte, kam zajít v sobotu 11. září? Akcí na tento víkend se sešla 

celá řada, ale pokud bydlíte poblíž nebo vás zaujme bohatý program 

sobotní slavnosti v Mostku, pak navštivte Den obce Mostek.

Program začíná v 13:30 hodin vystoupením skupiny Rangers – Plav-

ci, následuje Magda Malá & Bohuš Matuš, hudební uskupení Kraus-

berry a večer zakončí Marek Černoch s kapelou Angels. Jako třeš-

nička na dortu je připraven ohňostroj na 10 hodin večer. V průběhu 

dne můžete navštívit SDH Mostek. Pro děti bude určeno vystoupení 

Magdy Malé pro děti, loutkové divadlo POHADLO a dílnička pro děti 

ZŠ a  MŠ Mostek. Další atrakce, občerstvení, vinotéka a  prodejní 

stánky jsou samozřejmostí. Užijte si příjemnou sobotu s obcí Mostek!

www.mostek.cz

Zdroj a foto: Obec Mostek, DM Podkrkonoší

NA ROCK DO MILETÍNA!
V  pátek 3. září zazní v  Miletíně rock! Od  18 hodin si v  hospodě 

Na Hřišti užijte kapely TVL z Hořic, WE2 z Prahy a Mr. Stanyol z Nové 

Paky. 

Více informací na www.miletin.cz

Pro ty, kteří dávají přednost sportu nebo zvládnou obě akce, se 

na  sobotu 4. září připravuje Miletínský Scorelauf. Oblíbený závod 

dvojic – volné pořadí kontrol – začne v 8 hodin v areálu koupaliště 

Miletín. Akci pořádá Prasklej Řetěz a VOTO Zelená Stopa.

www.scorelauf.cz

NA DRAKIÁDU I ZA REGIONÁLNÍMI
PRODUKTY NA ZVIČINU

Podzim se hlásí o své slovo, a jak jinak ho nejlépe přivítat než dra-

kiádou. Přijďte v sobotu 9. října 2021 na Zvičinu, kde se uskuteční 

tradiční drakiáda spojená s Festivalem regionálních produktů.

Součástí programu, který odstartuje v  13 hodin, bude oblíbená 

drakiáda pro děti i dospělé. Tu si pro vás připravíme ve spoluprá-

ci s DDM Jednička ze Dvora Králové nad Labem. Že se kreativitě 

a dobrým nápadům meze nekladou, dobře víme, a proto oceníme 

originální a doma vyrobené draky nejrůznějších barev i tvarů. Drobné 

odměny se dočkají všichni účastníci nebeského klání.

Na vrchu Zvičina budou zároveň připraveny stánky regionálních vý-

robců se svými produkty. Chybět nebude sladké ani slané pečivo, 

med a medovina, čerstvě mletá káva či čokoláda. Ochutnat a zakou-

pit bude možné regionální pivo, mýdla, šité hračky, šperky, bylinky 

a mnoho dalších produktů nejen z oblasti Podkrkonoší, ale i z Čes-

kého ráje, Krkonoš či Hradecka.

Po  celý den nás bude provázet živá hudba, dílničky pro nejmenší 

a  další doprovodný program. Zároveň budou vyhlášeni výherci 6. 

ročníku výtvarné soutěže „Podzvičinsko očima dětí“ a vítězům bu-

dou na místě předány ceny.

V  jednom ze stánků naleznete taktéž pestrou nabídku turistických 

propagačních materiálů, letáků a map z celého Královéhradeckého 

kraje.

Akci organizuje spolek Podzvičinsko ve spolupráci se svými členy, 

MAS Podchlumí a DDM Jednička ze Dvora Králové nad Labem, a je 

fi nančně podpořena Královéhradeckým krajem a Ministerstvem pro 

místní rozvoj.

Připojte se 9. října k nám a přijďte na vrch Zvičina, kde se symbo-

licky rozloučíme s uplynulou turistickou sezónou a přivítáme podzim! 

Příjemně stráveného sobotního odpoledne jistě nebudete litovat. 

www.podkrkonosi.eu

Text a foto: DM Podkrkonoší



SMETANOVY SADY MÍSTEM KLIDU,
RELAXU  I POUČENÍ JIŽ VÍCE NEŽ 120 LET!

Jedním z nejoblíbenějších turistických cílů návštěvníků Hořic i místem 

odpočinku či relaxu místních jsou v našem městě bezesporu Sme-

tanovy sady. Přestože za více než 120 let, kdy je slavnostně  založil 

hudební spolek Dalibor, prošly mnoha obměnami a úpravami, jejich 

funkce zůstává neměnná - poskytovat odpočinek, potěšení i poučení 

všem, kdo je navštíví. A dlužno dodat, že na každého zapůsobí tím 

nejlepším dojmem, však se o nich také po celou dobu jejich existence 

píše jako o nejkrásnějším městském parku východních Čech. 

Proč jsou Smetanovy sady tak oblíbeným parkem je nasnadě - jsou 

vítanou oázou zeleně se vzrostlými stromy bohatého druhového slo-

žení s poskakujícími veverkami i ptačím zpěvem v korunách, to vše 

uprostřed města a přitom stranou všeho toho hektického lomozu 

nedalekého centra. Pokladem parku však zůstává unikátní sbírka 

pískovcových soch od umělců, kteří v Hořicích tvořili nebo k nim 

měli vřelý vztah. Tedy jedinečná symbióza umění a přírody.

Již krátce po svém založení se parku v roce 1903 dostalo cti zde 

uspořádat průmyslovou výstavu českého severovýchodu, význam 

hezkého a  skvěle položeného místa tak byl posunut, návštěvnost 

tehdy byla enormní. Pomineme-li pořádání různých koncertů, ma-

jálesů a  dalších kulturních akcí napříč historií, Smetanovy sady 

i po 120 letech stále plní svoji funkci a roli více než královsky. A je-

jich význam se stále posouvá! Před pár lety založená Trubičková 

stezka s několika zastaveními láká k procházce hlavně rodiny s dět-

mi a k vyluštění kvízu formou zábavné hry, na jejímž konci je heslo 

a vidina sladké odměny. Maminky s dětmi i omladina zde tráví bez-

počet chvil prostým posezením nebo hrami na prolézačkách a řadě 

herních, tělocvičných prvků k posílení zdatnosti, což je právě dnes 

téma, které je živé. Školy sem vodí své mladé svěřence k protažení 

během tělocviků, klienti nedaleké invalidovny zde odpočívají při ces-

tě do města anebo zpět a nepočítají hodiny, zde čas totiž plyne jinak.

Letošní sezóna po covidovém útlumu se odrazila i ve zvýšené ná-

vštěvnosti a  využití Smetanových sadů. Šňůra letních koncertů 

v  rámci Hořických hudebních slavností či například červencový 

Food festival s  ochutnávkou těch nejneobvyklejších pokrmů budil 

zaslouženou pozornost, park ožil měrou vrchovatou. Další velkou 

akcí v prostředí Smetanových sadů bude humanitární Běh pro Klo-

kan, který proběhne tak jako každoročně i  letos na  státní svátek 

na svatého Václava 28. září,  tento článek budiž tak trochu malou 

pozvánkou pro všechny, kterým je zdravý životní styl a prostředí nej-

hezčího městského parku, zvláště pak v období babího léta, široko 

daleko blízké. 

www.infocentrum.horice.org

Text a foto: Pavel Bičiště, MIC Hořice

ZÁŘÍ V SAFARI PARKU DVŮR KRÁLOVÉ
Oslava 75 let chovu zvířat ve Dvoře Králové

Nenechte si ujít velkolepou oslavu 75 let od začátku chovu zvířat 

ve Dvoře Králové. Safari park přichystal pestrý program, který vás 

zavede do minulosti této dnes světoznámé zoo, ale představí i sou-

časné úspěchy a plány do budoucna. Těšit se můžete i na zajímavé 

ukázky africké kultury a mnoho dalšího.

Večerní safari
Když padne noc, mnoho zvířat se probouzí a hledá potravu. Safari 

Park Dvůr Králové nabízí milovníkům zvířat výpravu do  jejich noč-

ního světa, která v Evropě nemá obdoby. Safaribusy se zkušeným 

průvodcem vyjíždějí vždy v  pátek a  sobotu v  8 a  9 večer a  míří 

za žirafami, zebrami či pakoni. Při troše štěstí uvidíte i hyeny nebo 

psy hyenové.

Hroši v jezeře
Zcela nový kabát dostalo údolí, v kterém žijí dvorští hroši. Díky ka-
mennému valu se nyní k vodním kolosům dostanete nesmírně blíz-
ko. Nejlepší je vypravit se do této části areálu, kterou mnozí považují 
za nejhezčí výběh hrochů v Evropě, pozdě odpoledne. To se největší 
stádo těchto tlustokožců v Česku předvádí a nejen trojice mláďat 
předvádí úžasné divadlo. Hrochy si ve  výběhu užijte až do  konce 

září, pak se až do jara přesunou do zázemí. 

www.safaripark.cz

Text a foto: SPDK

BYLINKOBRANÍ VOL. 3
Domov sv. Josefa, Žireč

Chtěli byste vědět, jestli bylinky skutečně léčí? Máte chuť se dobře 
pobavit v příjemném prostředí? Myslíte si, že pomáhat hendikepova-
ným dává smysl? Pak je to jasné. Přijeďte v neděli 26. září do Žirče 
sklidit s námi bylinkovou úrodu. Přijeďte na BYLINKOBRANÍ!
 A jaký bude program? V čase od 10 do 17 hodin se můžete těšit 
na hudební vystoupení skupiny 2JAJA z Jaroměře a duo Bohdan 
Janeczek. Závěr dne bude patřit kapele Petr Novák band. To vše do-
plní komentované prohlídky zahradníků a přednášky odborníků. Při 
přednáškách se dozvíte mnoho o léčivých účincích bylinek, o použití 
v kuchyni či v kosmetice a zároveň o zahradě jako takové. Součástí 
Bylinkobraní budou také workshopy, minijarmark zaměřený na by-

linky a sociální podniky, putovní výstava a kulturní program.

www.domovsvatehojosefa.cz

Zdroj a foto: Domov sv. Josefa

AUTORSKÁ VÝSTAVA MALÍŘE
VLADIMÍRA HOUDKA / ECHO

Hořické muzeum představí ve Štorchově síni od 16. 9. do 14. 11. 
2021 autorskou výstavu malíře Vladimíra Houdka s názvem ECHO. 
V letech 2018 až 2020 vznikla série velkoformátových obrazů, je-
jímž ústředním motivem je nářadí. Malíř Vladimír Houdek pracuje 
s technikou olejomalby,  kolážovitým vrstvením barvy na plátno do-
sahuje pocitu prostorové hloubky a iluze. Na monochromním pozadí 
vystupuje často geometrická forma jako podklad, do kterého zapra-
covává v kontrastu šedočerné a bílé barvy motiv nářadí. 
Vladimír Houdek (* 1984) patří k mladé generaci českých výtvarníků 
a již během studia na pražské Akademii výtvarných umění v Praze 
získal dvě prestižní ocenění autorů do 35 let. V roce 2010 byl lau-
reátem ceny kritiky pro mladou malbu za rok 2010 a v roce 2012 
se stal laureátem prestižní Ceny Jindřicha Chalupeckého. V Praze 
na AVU vystudoval ateliér malby u profesora Vladimíra Skrepla.

https://muzeum.horice.org/,           https://galerie.horice.org/

Text a foto: Petra Zachovalová, ředitelka Městského muzea a galerie Hořice

NOVINKY Z TRUTNOVA
Město Trutnov i letos otevírá své brány Dnům evropského dědictví. 
V pátek 10. září v 16 hodin představí kronikářka města v Muzeu 
Podkrkonoší soudní listiny z roku 1379. V sobotu 11. září následuje 
jedna událost za druhou, a to v Horním Starém Městě. Bude ote-
vřený kostel sv. Václava, kde můžete vyslechnout několik koncertů, 
právě tak jako v kapli sv. Tekly na Babí. U sekvojovce obrovského 
je pro rodiny s dětmi připravena lesní pedagogika. Nezapomeňme 
ani na otevřenou betonovou pevnost Stachelberg. Dostupnost všech 
atraktivit zajistí autobus s označením DED, který bude jezdit z Poříčí 
do Horního Starého Města. Bonusem celých dnů je možnost získat 
za sesbíraná pamětní razítka malý dárek. Program Dnů evropského 

dědictví ke stažení zde.

www.ictrutnov.cz 

Text a foto: Hana Nýdrlová, ředitelka TIC Trutnov



NUDA? ...NEZNÁME!!! 

1. 9. 2021
Hořice, Smetanovy sady
5. ročník prima odpoledne opět představí volnočasové organiza-

ce na Hořicku.

www.maphorice.cz

DEN SPOLKŮ

2. 9. 2021
Dvůr Králové nad Labem, náměstí Václava Hanky
Přijďte se podívat na 3. ročník společné prezentace sportovních, 

tanečních a dalších spolků na Královédvorsku.

www.maskd.cz

ROCK V MILETÍNĚ

3. 9. 2021
Miletín, hospoda Na hřišti
Miletínem zazní ROCK! A to už v pátek 3. září 2021 od 18 hodin!

http://www.miletin.cz

TŘI SESTRY OPEN AIR TOUR 2021 / PECKA

3. 9. 2021
Pecka, Koupaliště a kemp
První víkend v září zazní kempem na Pecce známé songy oblíbe-

né české skupiny Tři sestry! Zároveň vystoupí kapely E!E a Pira-

tes Of The PUbs.

www.kemppecka.cz

MILETÍNSKÝ SCORELAUF 2021

4. 9. 2021
Miletín, koupaliště Miletín
Prasklej Řetěz Bike Team Miletín společně s VOTO Zelená Stopa 

Miletín pořádají dne 4. září 2021 cyklistický závod dvojic - Mi-

letínský Scorelauf.

www.scorelauf.cz

ZKUS MARATON KUKS

4. 9. 2021
Hospitál Kuks
V sobotu 4. září 2021 odstartuje z nádvoří hospitálu Kuks čtvrtý 

ročník krosového maratonu zvlněnou krajinou Podkrkonoší.

www.hospital-kuks.cz

KOTLÍKOVÉ GULÁŠE

4. 9. 2021
Bílá Třemešná
Již 9. ročník oblíbené soutěže o  nejlepší kotlíkový guláš vaře-

ný na otevřeném ohni se uskuteční první zářiovou sobotu v Bílé 

Třemešné.

www.stremcha.cz

SLAVNOSTI HOŘICKÝCH TRUBIČEK

4. 9. 2021
Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad
Během celodenního programu si přijdou na své děti i dospělí! Ne-

nechte si ujít trubičkové soutěže, vystoupení Michala Nesvadby či 

koncert Prague QUEEN.

www.horice.org

PODZIMNÍM KRÁLOVÉDVORSKEM

4. 9. 2021
Dvůr Králové nad Labem a okolí
Klub českých turistů Dvoráci pořádá 18. ročník turistické akce. Při-

praveny jsou trasy 8, 15, 25 a 35 km pro pěší, pro cyklisty 15, 30 

a 50 km.

www.dvurkralove.cz

ZAVÍRÁNÍ SEZÓNY NA DACHOVECH

5. 9. 2021
Hořice, koupaliště Dachova
Loučení s létem na koupališti Dachova se uskuteční v neděli 5. září 

2021 od 13 hodin. Užijete si odpoledne plné zábavy, hudby a posled-

ního koupání!

www.horice.org

EVROPSKÝ DEN ŽIDOVSKÉ KULTURY

5. 9. 2021
Hořice
Komentovaná prohlídka synagogy a židovského hřbitova s hebraist-

kou Terezií Dubinovou.

www.horice.org

POSVÍCENÍ VE VLKANOVĚ

11. 9. 2021
Tetín, Vlkanov
Během tradičního posvícení v osadě Vlkanov se můžete těšit na pes-

trý program pro děti i dospělé a mnoho stánků s regionálními pro-

dukty.

https://tetin-jc.cz/

VINOBRANÍ KUKS

11. 9. 2021
Hospitál Kuks
15. ročník Vinobraní na Kuksu opět nabídne to nejlepší z vinařského 

a gastronomického světa.

www.vinobranikuks.cz

Výběr akcí z Podkrkonoší na září 202



ZATOULANÝ PLES BĚLOHRADSKÝCH HASIČŮ

11. 9. 2021
Lázně Bělohrad, Zámecký park
Zatoulaný ples se uskuteční v sobotu 11. září 2021 od 20 hodin 

v zámeckém parku.

www.lazne-belohrad.cz/

15. SLAVNOSTI HOŘICKÉHO PIVA 2021

11. 9. 2021
Hořice, nádvoří Hořického pivovaru
Již šestý ročník oslav hořického piva se spoustou pivních speciálů, 

exklusivním jídlem a skvělou hudbou.

https://jungberg.eu/

NA VĚTVI S HALINOU

13. 9. 2021
Lázně Bělohrad, Spa resort Tree of Life
Hosty oblíbené talkshow s  Halinou Pawlowskou budou tentokrát 

herečka Sandra Pogodová a  Jan Jiráň - český herec, hudebník 

a písničkář.

https://treeofl ife.cz/

DNY R. A. DVORSKÉHO

14. 9. 2021
Důr Králové nad Labem, Hankův dům
Hlavní festivalový večer 26. ročníku festivalu Dny R. A. Dvorského 

odstartuje v 19 hodin. 

http://www.hankuv-dum.cz/

NA KOLE SCHULZOVÝMI SADY

16. 9. 2021
Dvůr Králové nad Labem, Schulzovy sady
Přihlaste své děti na závod Na kole Schulzovými sady a užijte si 

společně odpoledne plné sportovní zábavy.

www.carlakupkolo.cz

XIV. PIVNÍ HODY TŘTĚNICE

18. 9. 2021
Třtěnice, letní areál
Pravá rocková zábava, kde si zazpíváte největší hity od kapel Jiří 

Schelinger BAND, Karamel a Komunál.

www.trtenice.cz

LOUČENÍ S LÉTEM 2021

18. 9. 2021
Hořice, Areál Zahrada
Přijďte se v sobotu 18. září 2021 rozloučit s létem na multižánrový 

festival, který se uskuteční v Areálu Zahrada.

www.loucenisletemfest.cz

BYLINKOBRANÍ VOL. 3

26. 9. 2021
Žireč, Bylinková zahrada Josefa Kamela
Vydejte se v neděli 26. září 2021 do Žirče sklidit voňavou bylinko-

vou úrodu!

www.domovsvatehojosefa.cz
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DM Podkrkonoší, Holovousy 39

tel. 608 906 142

www.podkrkonosi.eu,  #podkrkonosi,  @podkrkonosi

Spolufi nancováno z dotace Královéhradeckého kraje.


