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Newsletter

Královéhradeckého kraje
ÚVODNÍ SLOVO
NA KULTURU dá Královéhradecký kraj
téměř 20 MILIONŮ KORUN

Vážení čtenáři,
letní turistická sezona se blíží.
Na stránkách Newsletteru najdete
aktuality v oblasti cestovního ruchu
a turismu jak z Královéhradeckého kraje
(například zahájení sezóny cyklobusů),
tak z jednotlivých turisticky významných
území. U kalendáře akcí můžete načerpat
inspiraci na výlet, vyrazit za kulturou nebo
také za dobrým jídlem a pitím.

Královéhradecký kraj rozdělí na dotacích
v oblasti kultury a památkové péče 19,25 milionu
korun. Je to o osm milionů více než v loňském
roce. V rámci tří dotačních programů získá dotaci
153 žadatelů.

Více informací

CYKLOBUSY ZNOVU VYJEDOU
1. června. Vloni je využilo téměř
72 tisíc cestujících

Příjemné čtení, krásné léto a spoustu
nejen cestovatelských zážitků v našem
kraji vám přeje náš redakční tým.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
podpoří lázně na svém území
V Královéhradeckém kraji jsou čtyři
lokality, které se pyšní lázeňskou tradicí.
Na jejich další rozvoj přispěje kraj celkem
dvěma miliony korun. Tuto částku rozdělí
rovným dílem mezi Náchod, Lázně
Bělohrad, Janské Lázně a Velichovky.
Více informací

Na přípravě článků se podílely
tyto destinační společnosti

Krkonoše, Orlické hory, Český ráj i Kladské pomezí
budou od června znovu křižovat cyklobusové
linky. Nová sezona začne v sobotu 1. června
a přinese cestujícím řadu novinek. Cyklobusy
budou jezdit až do konce září.
Více informací

NÁVŠTĚVNÍCI KUKSU mohou díky
unikátní mobilní aplikaci cestovat
časem
Moderní doba dorazila do 300 let starého
barokního areálu v Kuksu na Trutnovsku.
Návštěvníci zde mohou využívat unikátní aplikaci,
která je skrze obrazovku mobilního telefonu
přenese o několik století zpět v čase. Aplikaci
Visit.More nechal vyvinout Královéhradecký kraj,
jehož zástupci ji 2. května představili novinářské
veřejnosti.
Více informací

Sdružení Český ráj
www.cesky-raj.info

REKONSTRUKCE PEVNOSTI DOBROŠOV
začala na konci května. Kraj vybral
dodavatele

DM Hradecko
www.hradecko.eu
Branka o.p.s.
www.kladskepomezi.cz

Rada Královéhradeckého kraje schválila
na mimořádné schůzi nového dodavatele
stavebních prací pevnosti Dobrošov, bude jím
sdružení společností Solid Care, s. r. o. a Gemec
– Union, a. s., s nabídkovou cenou 61, 3 milionu
korun bez DPH. Kraj získal celkem tři nabídky.

Krkonoše – svazek měst a obcí
www.krkonose.eu
DS Orlické hory a Podorlicko
www.mojeorlickehory.cz
Spolek Podzvičinsko
www.podkrkonosi.eu
Svazek obcí Východní Krkonoše
www.vychodnikrkonose.cz
Společnost pro destinační management
Broumovska
www.broumovsko.cz
Vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Kontakt: Mgr. Vojtěch Kunart
E-mail: vkunart@kr-kralovehradecky.cz
Tel.: 495 817 258 / www.hkregion.cz

Více informací

SOUTĚŽ Cyklopecky Východních Čech
Vážení cyklo fanoušci, Pardubický
a Královéhradecký kraj spojily své síly a díky tomu
vznikly zbrusu nové trasy, které vás provedou
napříč oběma kraji. Pevně věříme, že se vám
budou líbit. Jste připraveni šlápnout do pedálů?

Více informací
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ČESKÝ RÁJ

KALENDÁŘ
AKCÍ
VETERÁNEM ČESKÝM RÁJEM

Léto v Jičíně? VÝTEČNÁ VOLBA!

Více

31. 5. – 2. 6. 2019
Tradiční setkání historických automobilů
vyrobených do roku 1945 spojené
s vyjížďkami krásnou krajinou Českého ráje
a bohatým programem.

POHÁDKOVÝ FOOD FESTIVAL 

Více

8. 6. 2019
Spojení dětského dne s dobrým jídlem
či pitím a středověkým programem
v zámeckém parku v Dětenicích. To je
kombinace, která zní velmi lákavě. Děti
budou soutěžit s pohádkovými bytostmi
a dospělí se podívají na rytířské klání,
dobovou kapelu s tanečnicemi, vystoupení
fakíra a kejklíře a mnoho dalšího.

FESTIVAL ZAŽÍT NEJVÍC

Pojí se zde několik fenoménů, díky kterým je
město proslavené. První je bezpochyby Rumcajs
a jeho rodina. Dále je Jičín historické město,
spojené především s vévodou Albrechtem
z Valdštejna. V neposlední řadě je to brána
do Českého ráje, a to zejména díky blízkosti
Prachovských skal a dalších (nejen) přírodních
zajímavostí. Mimo to nabízí Jičín v létě také
mnoho kulturního vyžití.
Více informací

JIČÍN PLNÝ AKCÍ
Město Jičín žije (nejen) v létě velmi bohatým
kulturním životem. Letní program je velmi pestrý,
a proto si každý návštěvník města jistě přijde
na své! Ať už máte v oblibě divadlo, hudbu, historii
nebo jste milovník dobrého jídla, tak si jistě
z bohatého programu vyberete!

Více

15. 6. 2019
Velkolepý festival plný hvězd. Dorazí
velikáni české hudební scény: kapela
Kryštof, Michal Hrůza, Janek Ledecký,
rapper Lipo, Light and Love a mnoho
dalších. Že by začátek nové tradice?
Festival se koná na Matějkově cvičišti
v Jičíně.

FOOD FESTIVAL

Každoročně se tisíce návštěvníků rozhodnou
strávit svoji dovolenou v Jičíně. My Vám teď
představíme několik důvodů, proč tomu tak je
a proč byste si i vy měli vybrat Jičín k návštěvě!

Více informací

AUTENTICKÉ SUVENÝRY

Více

22. 6. 2019
Již 5. ročník festivalu s nevšedními
gastronomickými zážitky. Jako tradičně
v zámeckém parku v Jičíně.

Chcete si z dovolené v Českém ráji odvézt
něco speciálního? Na letošní sezónu si MIC
Jičín připravilo hned několik novinek ve svém
sortimentu. Mezi TOP novinky patří magnety
a pohledy s fotografiemi Jičína a významných
památek v Jičíně i okolí. Fotografie vznikly
ve spolupráci s mladým talentovaným fotografem
přímo z Jičína. Další nové pohledy jsou velmi
netradiční, ovšem u návštěvníků města již teď
oblíbené. Jedná se o malované pohledy Jičína
a pamětihodností ve městě. Samy o sobě jsou
velmi neobvyklé, navíc vznikají v ateliéru malíře
přímo v pohádkovém městě! Získat tedy můžete
originální suvenýry ryze z Jičína.
Více informací

ZA VÝHLEDY V ČESKÉM RÁJI
Český ráj je proslulý mimo jiné nádhernými
výhledy. V celé oblasti najdete mnoho vyhlídek,
rozhleden, skalních vyhlídek a mnoho dalšího.
I to je jeden z důvodů, který láká turisty k návštěvě
Českého ráje.

OCHUTNÁVKA NEJEN
REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ

Více

12. 7. 2019
4. ročník ochutnávky nejen regionálních
produktů Českého ráje, ale také
dalších pochutin vyráběných v okolí
Jičína. Ochutnávka se koná na nádvoří
Valdštejnského zámku v Jičíně.

HRUBÁ POUŤ

Více informací

JIČÍNSKÉ ÍČKO plné novinek
Na každou letní sezonu se v historickém
a pohádkovém městě Jičíně chystá něco
nového. A stejně tomu je i letos. Městské
informační centrum Jičín představuje novinek
hned několik.

Více

15.–16. 8. 2019
Polovina srpna s sebou vždy přináší
novopackou Hrubou pouť. Můžete se těšit
na zajímavý kulturní program v podobě
koncertů a divadel a také na staročeské
řemeslníky.

SOBOTECKÝ JARMARK

Více informací

PRODLOUŽENÉ VÍKENDY pokračují
Tradiční letní projekt, kterým město Jičín
zpříjemňuje letní pobyt návštěvníkům města,
se představí již poosmé. Zajímavě poskládaná
programová nabídka, která od pátku do pondělí
umožňuje poznat atraktivní místa města
a inspiruje k opakované návštěvě Jičína.
V rámci prodloužených víkendů se můžete
těšit na kulturní zážitky v podobě divadelních
a filmových představení, pouličního umění,
pohádek pro děti a koncertů různých žánrů.
Oblíbené komentované vycházky Po stopách bojů
1866 nově doplní prohlídky historického centra
města a též pohádkového okruhu s názvem
Cipískova stezka. Na ten se s Vámi vydá loupežník
Rumcajs se svou ženou Mankou. Sportovně
založení si mohou užít soutěže na koupališti
Kníže.

Více

23.–24. 8. 2019
Tradiční srpnový
jarmark s bohatým
kulturním programem
a celostátní festival
uměleckých řemesel
s ukázkami výroby
se pravidelně koná
v Sobotce na Jičínsku.
Letos již 31. ročník!

LODŽIE WORLDFEST

Více

6.–8 9. 2019
2. ročník úspěšného festivalu world music,
alternativní hudby a netradičního divadla
v magickém prostředí barokní Valdštejnské
lodžie.

JIČÍN – MĚSTO POHÁDKY
11.–15. 9. 2019
29. ročník tradičního svátku všech dětí.
Centrum města Jičína se tentokrát
promění v království hradů a zámků
a pověstí Českého ráje, jelikož podtitul
letošního ročníku zní: Znám já jeden
krásný zámek aneb Pohádky a pověsti
z hradů a zámků Českého ráje.

Více

Více informací

LOUKOTĚ A ŘEMENY
Soutěž historických vozidel a řemenových
motocyklů vyrobených do roku 1918 se
uskuteční ve dnech 5.–7. 7. 2019. Akce zůstává
v osvědčeném formátu. Začíná se v pátek
ve 21.30 hodin noční jízdou Jičínem za svitu
acetylenových reflektorů, v sobotu a neděli
pokračují pohodové jízdy krajinou Českého ráje.
Více informací

SVÁTEK HUDBY
Oslava mezinárodního dne hudby na různých
místech města Jičína bude probíhat 21. 6. 2019.
Tento svátek navazuje na dlouholetou tradici
oslav mezinárodního dne hudby, který se
koná vždy 21. 6., v den letního slunovratu, již
od roku 1982, kdy ve Francii tato tradice vznikla
a postupně se rozšířila do celého světa.
Více informací
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HRADECKO

KALENDÁŘ
AKCÍ

I LETOS SE BUDE HRADCEM PUTOVAT!

XXI. ROČNÍK FESTIVALU
ROMANTICKÉ A KLASICKÉ HUDBY
Více
„ROMANTICKÝ HRÁDEK“

I letošní sezóna bude plná prohlídek! Těšit se
můžete na stále oblíbenější Noční prohlídky
s překvapením, nezklameme ale ani malé zájemce
o Pohádkové putování! Více informací a rezervace
vstupenek na www.hkpoint.cz

6.–9. 6. 2019
Jedenadvacátý ročník festivalu klasické
a romantické hudby. Díla hudebních
mistrů v podání našich i zahraničních
významných koncertních umělců.

Více informací

HRADECKÁ NÁBŘEŽÍ
Cyklus nábřeží se v průběhu let pořádně rozrostl.
Na své si přijdou milovníci sportu či umění, ale
i gurmáni a milovníci dobrého jídla. Od dubna až
do října hradecká nábřeží ožívají a lákají čím dál
více návštěvníků.

Více informací

SMIŘICKÝ HRNEC 2019

Více

8. 6. 2019
V rámci 31. ročníku hudebního festivalu
vystoupí skupiny Tony Joch a přátelé,
Pětník, Lenka Slabá a kapela, Ivo Jahelka
a Miroslav Paleček, Marien.

OPEN SKIES
FOR HANDICAPPED

Více

Bílá věž pohádková, pod tímto názvem vstupuje
královéhradecká dominanta do páté sezóny
od rekonstrukce, ve které už brzy přivítá svého
150 000. návštěvníka. Tak jako předchozí
prohlídkové programy, i ten pohádkový bude
interaktivní a jistě zaujme nejen ty nejmladší.
Společníkem při výstupu na ochoz bude každou
středu a neděli až do konce září.
Novinkou je komentovaná Prohlídka
s pohádkovou bytostí. Ta dětem představí nejen
Bílou věž, ale i postavy a pověsti s ní spojené.
Pohádkové prohlídky budou jednou měsíčně
o vybraných nedělích vždy od 14 hodin.

15. 6. 2019
Dvanáctý ročník
charitativní akce, kdy
smyslem je umožnit
našim postiženým
spoluobčanům
nezapomenutelný
zážitek z vyhlídkového
letu.

NOVOBYDŽOVSKÝ ČTVEREC –
MEMORIÁL ELIŠKY JUNKOVÉ

BÍLÁ VĚŽ pohádková

Více informací

Na chlumeckém zámku
Karlova Koruna byla otevřena
NOVÁ ZÁMECKÁ KAVÁRNA
Lahodnou kávu či chutný zákusek si tak můžete
vychutnat v prostorách oranžerie, a to například
po prohlídce zámku či zámeckého parku.
Interiérová expozice seznamuje návštěvníky
s dějinami rodu Kinských a chovem koní Kinských
– chlumeckých plaváků. Zámecké pokoje jsou
nově upraveny a prezentují běžný život šlechticů.
Zámecký park je otevřen celoročně, najdete zde
zábavnou stezku pro děti či dětský koutek.

Více

22. 6. 2019
Přijeďte se i vy pobavit a zasoutěžit si
s vaším veteránem na tradiční rallye
Novobydžovský čtverec – memoriál Elišky
Junkové.

153. VÝROČÍ BITVY
U HRADCE KRÁLOVÉ 

Více

28.–29. 6. 2019
Projekt vzpomínkových
akcí na největší
vojenské střetnutí
na českém
území v historii,
prusko-rakouskou
bitvu u Hradce
Králové 1866 je
mezinárodním setkáním klubů vojenské
historie. Na bojišti Chlum 1866 se
uskuteční rekonstrukce bitevních
událostí na autentických místech bojů
s profesionální dramaturgií a komentářem.

FIŠERŮV BYDŽOV 2019 

Více

6.–7. 9. 2019
Ve východočeském Novém Bydžově se
letos uskuteční již 23. ročník tradičního
festivalu dechových orchestrů Fišerův
Bydžov. Název festivalu nese jméno
novobydžovského rodáka, kapelníka
a hudebního skladatele Josefa Fišera.

HOSPODAŘENÍ NA VSI

Návštěvní doba:
duben: sobota, neděle, svátky: 9.00–16.00 hod.
květen, červen: sobota, neděle, svátky:
9.00–16.00 hod.
červenec, srpen: denně kromě pondělí:
9.00–17.00 hod.
září: sobota, neděle, svátky: 9.00–16.00 hod.
říjen: sobota, neděle, svátky: 9.00–16.00 hod.
Více informací

VĚDĚLI JSTE, ŽE Podorlický skanzen
Krňovice nabízí netradiční ubytování?
Ubytování uvnitř areálu Podorlického skanzenu
v samostatné části dřevěného – roubeného
pavlačového statku nabízí jedinečný pohled
do doby našich prababiček. Odpočiňte si na chvíli
od dnešní doby, od spěchu a vymožeností a užijte
si klidu s nádechem historie!
Více informací

Další úspěšní PRODUCENTI ZÍSKALI
CERTIFIKÁT Regionální produkt
Hradecko
Avizované druhé kolo certifikace Regionální
produkt Hradecko proběhlo a nutno říct, že
bylo opět úspěšné. S potěšením bylo na akci
Den rodiny a Den regionálních produktů
12. 5. 2019 slavnostně předáno 6 certifikátů!

Více

7. 9. 2019
Akce Hospodaření na vsi v Podorlickém
skanzenu v Krňovicích nabízí ukázky
různých řemesel, které souvisí se sklizní
obilí od vymlácení až po upečení chleba.
V provozu budou i další zemědělské stroje
včetně ukázky starých řemesel s tím
spojených.

Více informací

DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ
a Open Air Program
21.–28. 6. 2019

HRADECKÝ KOŠTÝŘ

Více

28. 9. 2019
Přijďte do Hradce Králové ochutnat nejen
vína a burčák z Moravy a Čech, ale také
lahodná vína z evropských vinařských
destinací.

Open Air Program Hradec Králové je od roku
2000 tradiční součástí mezinárodního festivalu
Divadlo evropských regionů, koná se každoročně
v druhé polovině června v Hradci Králové. Jedná
se o osmidenní nesoutěžní přehlídku tuzemského
a zahraničního převážně divadelního umění, která
má pro svou uměleckou otevřenost a diváckou
přístupnost v rámci území ČR zcela výlučný
charakter.

Více informací

MISTROVSTVÍ SVĚTA V KARATE –
SKIF 2019
Mistrovství světa karate SKIF se koná jednou
za tři roky a účastní se ho na 1200 závodníků z více
než 50 států všech kontinentů. Letos se uskuteční
15.–21. 7. 2019. Součástí světového šampionátu
jsou technické semináře, školení rozhodčích či
veřejnosti přístupné zkoušky na černé pásy pod
vedením nejvýznamnějších japonských mistrů
karate. Samotné soutěže o tituly mistrů světa
ve všech věkových kategoriích budou probíhat
ve dnech 19.–21. 7. 2019 v královéhradecké
ČPP Aréně.

TIPY NA AKCE
můžete sledovat i na našem
Facebooku či Instagramu.

Více informací
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KLADSKÉ POMEZÍ
A BROUMOVSKO

KALENDÁŘ
AKCÍ

Kladské pomezí
FESTIVAL ZÁŽITKŮ

AERONAUTICA – LÉTAJÍCÍ STROJE
Více
LEONARDA DA VINCIHO
1. 6. – 1. 9. 2019
Interaktivní výstava létajících strojů
na novoměstském zámku.

Kladské pomezí i letos nabídne po celý červenec
a srpen zábavně-naučný program na každý den
v týdnu. Téma osobností v létě 2019 vystřídá
vojenská historie. Celkem osmi zážitků se budou
moci návštěvníci zúčastnit na české i polské
straně regionu – za každého počasí a zdarma.
Více informací

POHÁDKOVÉ SKLEPENÍ v Domku
Boženy Němcové
Nejmenší z návštěvníků Červeného Kostelce
a Domku Boženy Němcové mohou od letošní
turistické sezony navštívit Pohádkové sklepení.
Sklepení je zrekonstruované do podoby dvou
oblíbených pohádek od spisovatelky Boženy
Němcové. První z pohádek je oblíbená pohádka
Čertův švagr, druhou pohádkou je pak pohádka
O Smolíčkovi.
Více informací

Prohlídky JIRÁSKOVA DIVADLA
SLAVNOST VÍNA

Více

15. 6. 2019
Celodenní program
v České Skalici
zahrnující degustaci
vín, přednášky o víně,
vystoupení hudebních
skupin a volnou
vinařskou stezku
na Maloskalické tvrzi.
Akci moderuje Tomáš Magnusek.

MUZEUM BRATŘÍ ČAPKŮ –
INTERAKTIVNÍ EXPONÁTY

Záměr vybudovat v Hronově divadelní budovu
se zrodil po oslavách sedmdesátin Aloise Jiráska
(1921). Postaveno bylo z iniciativy Družstva pro
postavení Jiráskova divadla. Původní projekt
s muzeem, knihovnou a čítárnou vypracoval
zdarma hronovský rodák Ing. arch. Jindřich
Freiwald (1890–1945). Komentované prohlídky
divadla se konají každý pátek od 10.00 a 14.00 hod.
(ve výjimečných případech a v době Jiráskova
Hronova se nekonají). Po dohodě i v jiné dny –
turistické skupiny, školy.
Více informací

Více

NAUČNÁ STEZKA LESOPARKEM
Montace byla rozšířena o nová
stanoviště

Více

V březnu 2019 byla dokončena instalace dalších
stanovišť edukativní naučné stezky „Lesní
návštěvnický okruh Montace“. Okruh byl rozšířen
o interaktivní stanoviště „Stopy lesních druhů
savců“ s informačním panelem. V okolí stezky byly
rozmístěny další popisky k jednotlivým druhům
stromů v lesním porostu, instalována vysvětlující
cedulka k plnometru dřeva na stanovišti
„Dřevařská výroba“ a k instalaci byl připraven
panel „Daněk skvrnitý“.

1. 7. – 31. 8. 2019
Zábavná aktivita pro děti i dospělé
na náměstí Karla Čapka v Malých
Svatoňovicích.

SVĚT ČOKOLÁDY

2. 7. – 28. 9. 2019
Výstava v Městském muzeu Nové Město nad
Metují.

Více informací

NOVOMĚSTSKÝ ZÁMEK zpřístupnil
alej na obranném valu
FESTIVAL „NA OSTROVECH“

Více

6. 7. 2019
Folkový festival s hosty v areálu
Na Ostrovech v Bražci u Náchoda.

V areálu zámku v Novém Městě nad Metují se
1. května 2019 nově otevřela část zámecké
zahrady, která byla po několik let skryta očím
návštěvníků. Jedná se o lipovou alej, která se
nachází na bývalém obranném valu. Historie
v těchto místech sahá nejspíše až do 16. století,
kdy bylo město ve své severozápadní části
opevněno hradbami, pětibokou baštou
s dělostřeleckým patrem pro jedenáct děl
a navazujícím valem, který v tomto místě
pravděpodobně nahradil starší hradbu.
Více informací

OŽIVLÝ JOSEFOV

OTEVŘENÍ INFORMAČNÍHO CENTRA
ve Rtyni v Podkrkonoší

Více

13. 7. 2019
Pevnostní město ožije 13. července
dobovým životem. Těšit se můžete
na postavy v dobovém kostýmu, na vojsko,
tržiště na náměstí, řemeslný jarmark,
josefovské pivo a další dobroty, dobovou
hudbu, loutkové divadlo i bitevní ukázku.

Od letošní turistické sezony bude poskytovat
služby všem turistům a návštěvníkům nově
otevřené informační centrum ve Rtyni
v Podkrkonoší. Po úspěšné certifikaci v rámci
registrovaných infocenter bylo slavnostně
otevřeno za přítomnosti pozvaných hostů.
Informační centrum se nachází v městském
muzeu, kde je stálá expozice historie města
Rtyně v Podkrkonoší a těžby uhlí v Žacléřsko –
Svatoňovické pánvi. Sezónní informační centrum
bude otevřeno od května do konce měsíce září.
Více informací

89. JIRÁSKŮV HRONOV

VAVŘINECKÁ POUŤ
A PLÁŽOVÝ VÍKEND NEJEN
PRO RODINY S DĚTMI 

Více

Nejstarší kontinuálně trvající divadelní festival
v Evropě se bude konat ve dnech 2.–10. 8. 2019.
Celý týden plný divadla napříč divadelními žánry,
dětská představení, koncerty napříč hudebními
styly. Na své si přijdou milovníci divadla, hudby
a nepřetržité zábavy.

10.–11. 8. 2019
Pouťové veselí s atrakcemi, kulturním
programem a písečné hrátky
na náchodském Masarykově náměstí. Vstup
zdarma.

NOTA 2019

Více informací

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL
Červený Kostelec
Ve dnech 14.–18. 8. 2019 můžete zažít
neopakovatelnou atmosféru tradičního
i exotického folkloru, pořádnou porci krásné
hudby a hromadu doprovodného programu.
Festival zahájí Richard Krajčo s Kosteleckou
Cimbálovkou.

Více

3. 8. 2019
27. ročník country-bluegrass-folkového
festivalu ve Rtyni v Podkrkonoší.

Více informací

Broumovsko

KALENDÁŘ
AKCÍ
VYCHÁZKY POLICKEM

KOSTELY na Broumovsku

Více

25. 5. – 21. 9. 2019
Cyklus terénních vycházek s odborným
průvodcem za krásami Policka se
v letošním roce uskuteční již pošesté.
V rozmezí května až září se symbolicky
uskuteční celkem šest vycházek, tedy
široká veřejnost bude mít hned šest
příležitostí vypravit se za poznáním zdejší
přírody či historie.

LETNÍ OPEN AIR
V BROUMOVSKÉM KLÁŠTEŘE

Kostely, tzv. „broumovské skupiny“ byly na území
klášterního panství postaveny podle plánů
Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána
Ignáce ze začátku 18. století. Bezesporu lze říci,
že jsou právem považovány za barokní perly
regionu a každý kostel je architektonickým
skvostem. Motivem této výstavby byla obnova
již nevyhovující sítě dřevěných kostelů. Všechny
kostely vznikly v poměrně krátkém časovém
rozmezí mezi lety 1709–1743.
Více informací

LIDOVÁ ARCHITEKTURA
na Broumovsku
Na Teplicko a do Broumovské kotliny od poloviny
13. století přicházeli kolonisté především
z Durynska, kteří sem přinesli specifický druh
hospodářské usedlosti známé jako „francký
dvorcový statek“. Vesnice v celém regionu
Broumovska jsou kolonizačního typu a zastavění,
podél potoků stoupají vzhůru na úpatí kopců
a lesů. Architektonické specifikum představuje
na Broumovsku klasicistní dvorcový statek.
Venkovský klasicistní dům vznikl pod vlivem
klasicistní výstavby a přestavby města Broumova.

Více

21. 6. 2019
Jedinečná hudební událost léta 2019 se
blíží. Nenechte si 21. června ujít letní open
air v broumovském klášteře, na kterém
vystoupí Tata Bojs spolu s Filharmonií
Hradec Králové.

Více informací

BROUMOVSKO – kraj dalekých výhledů
Málokterý kraj nabídne vnímavým návštěvníkům
takové množství míst s krásnými výhledy jako
Broumovsko a Policko. Stolové hory, skalní
města, divoký hřeben Broumovských stěn nebo
i majestátní Javoří hory – to jsou místa, kde nebe
je náhle blíž a případné starosti všedních dnů leží
hluboko pod vámi…
Více informací

NAUČNÉ STEZKY – QR kódové stezky

ZA POKLADY BROUMOVSKA 

V regionu Broumovsko mohou návštěvníci
při svém putování využít také moderních
technologií – mobilních telefonů a informace
si stáhnout do svých mobilů. Tzv. QR kódové
stezky realizované ve spolupráci s Klubem
českých turistů v Broumově najdou zájemci
v současné době na informačních tabulích
CHKO Broumovsko a také u jednotlivých kostelů
z tzv. Broumovské skupiny kostelů.

Více

29. 6. – 31. 8. 2019
Hudební příběhy od baroka až
po současnost bude letos už počtrnácté
vyprávět festival Za poklady Broumovska.
Cyklus deseti letních koncertů
zavede milovníky klasické hudby
do broumovských kostelů, které se zrodily
v autorské dílně slavných architektů
Dientzenhoferů.

Více informací

V létě za turistikou
do TEPLICKÝCH SKAL
Přijměte pozvání do Teplických skal, kde
za horkých letních dnů naleznete nejen příjemné
ochlazení, ale také poučení a zábavu. Turistický
okruh skalami je veden po modré turistické
značce a svou délkou necelých 6 km je vhodný pro
malé i velké návštěvníky. Zhruba na tříhodinové
cestě si budete moci prohlédnout skály, které
dostávaly svá jména již za dob prvních turistů
na přelomu 18. a 19. století a jejichž názvy
většinou vznikaly podle toho, co připomínaly.

MTB TRILOGY – ETAPOVÝ
ZÁVOD HORSKÝCH KOL

Více informací

Více

3.–6. 7. 2019
MTB Trilogy je etapový závod horských kol
a běhu v oblasti Broumovska na pomezí
Polska a Čech. Centrum závodu je v malém
městečku Teplice nad Metují. Start, cíl
i zázemí závodu jsou na jednom místě.

MALÉ LETNÍ DIVADLENÍ

Navštívit broumovský klášter, který je perlou
barokní architektury uprostřed krásné broumovské
přírody plné pískovcových skal, znamená okusit
neopakovatelnou atmosféru místa, které prošlo
mnoha dějinnými zvraty. Historie broumovského
kláštera sahá do 13. století, kdy byl založený
benediktinskými mnichy z břevnovského kláštera.
Z malého proboštství se v průběhu staletí vyvinul
mohutný klášter a spolu s jeho rozlohou rostl také
jeho význam. Od roku 1420 byl dokonce domovem
benediktinské komunity, která sem přišla
z vypáleného Břevnova a která s sebou přinesla
největší rukopisnou knihu světa Codex Gigas neboli
Ďáblovu bibli.
Více informací

Více

16.–20. 7. 2019
14. ročník Malého letního divadlení se
uskuteční 16.–20. 7. 2019 na nádvoří
broumovského kláštera. V rámci
festivalu se představí divadelní soubory
profesionální i amatérské.

36. MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ
Více
FILMOVÝ FESTIVAL
22.–25. 8. 2019
Mezinárodní horolezecký
filmový festival je
soutěžní přehlídka
profesionálních
a amatérských
filmů z celého světa
s horolezeckou i jinou
sportovní tématikou.
Tento festival má
v Teplicích nad Metují
dlouholetou tradici
a těší se velké oblibě jak u českých, tak
zahraničních návštěvníků.

BROUMOVSKÝ KLÁŠTER – brána
do barokního regionu...

PUTOVNÍ VÝSTAVA
Národní geoparky ČR – Broumovsko
Postupně na čtyřech místech Národního
geoparku Broumovsko se návštěvníci na deseti
roll-up panelech přehledně seznámí s lokalizací
a geologickou stavbou území, charakteristickými
geologickými zajímavostmi, a geoturistickými
a popularizačními aktivitami jednotlivých
národních geoparků. Výstava trvá od 20. 5. 2019
do 12. 8. 2019
Více informací

S průvodcem PO KRÁSÁCH
BROUMOVSKA
Na měsíce srpen a září (3. 8. – 28. 9. 2019) je pro
vás připravena nabídka tři výletů do skalních
oblastí regionu s průvodcem. Na každém výletě
se dozvíte o historii, přírodních zajímavostech,
pověstech regionu a nejen to… na každého
zdatného výletníka čeká na konci odměna
na památku!
Více informací
4

KRKONOŠE

KALENDÁŘ
AKCÍ
ZAHÁJENÍ CYKLOTURISTICKÉ
SEZONY V KRKONOŠÍCH

LETNÍ PROVOZ LANOVEK v Krkonoších

Více

1. 6. 2019
Zahajovací jízda již 16. ročníku
Krkonošských cyklobusů.

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
V JANSKÝCH LÁZNÍCH

Více

Neradi zdoláváte kilometry pěšky do kopce?
Využijte možnost se vyvést na vrcholky hor
v Krkonoších lanovkou a pěšky se pak vydejte
dolů. Využít letní provoz lanovek můžete i při
svých cyklotoulkách, neboť se s vámi může svézt
i vaše kolo. A i ty nejmenší turisti nejsou ochuzeni
o nádherné výhledy a zábavu na dětských hřištích,
vybudovaných na vrcholcích hor, neboť i kočárek
je možné přepravit lanovkou. Tak neseďte doma
a vydejte se poznávat krásu krkonošské přírody
a krajiny.
Více informací

1. 6. 2019
Celodenní dobově stylizovaná událost,
vystoupení umělců na dvou pódiích,
speciální program pro děti, silniční vláček,
řemeslné stánky a slavnostní společenský
večer v secesní Kolonádě.

KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON
V TRUTNOVĚ

Za největší dělostřeleckou tvrzí
v předválečném Československu
Zavítejte do Muzea československého
opevnění na tvrzi Stachelbergu, kterou najdete
severovýchodně od obce Babí u Trutnova. Měla být
největší a nejsilnější tvrzí pohraničního opevnění.
Stavba byla zahájena v říjnu 1937. Co bylo cílem?
Tvrz měla dělostřelecky podporovat linii izolovaných
srubů ve směru Albeřice – Horní Maršov, kde se
očekával jeden z důležitých směrů útoku. Zároveň se
počítalo s tím, že bude krýt přístup k sousední tvrzi
Poustka a ostřelovat důležité silnice spojující horské
přechody v Krkonoších s vnitrozemím, tedy třeba
s Pecí pod Sněžkou nebo Pomezními Boudami.
A co dnes? Dnes je pěchotní srub T-S 73 přístupný
veřejnosti. S průvodcem si zde můžete prohlédnout
vojensko-historickou unikátní expozici, podívat
se do podzemí pevnosti a také do vyzbrojeného
objektu lehkého opevnění. Všechny atraktivity
areálu pevnosti propojuje naučná stezka „Opevnění
Trutnovska“. Na Stachelberg i blízké okolí se můžete
podívat z výšky, z rozhledny Eliška, která stojí jen pár
metrů od dělostřelecké tvrze.

Více

15. 6. 2019
Jako součást Biketour Krkonoše je již
do kalendáře pevně zasazený tento
tradiční silniční cyklistický závod na tratích
různých obtížností včetně dětských. Start
i cíl je v Trutnově a tratě jsou 98 a 145 km.

Více informací

MALOÚPSKÝ JARMARK
V DOLNÍ MALÉ ÚPĚ

Více

22. 6. 2019
Tradiční Maloúpský jarmark v kouzelném
prostředí kostela sv. Petra a Pavla v Malé
Úpě. Na své si přijdou malí i velcí. Ukázky
tradičních řemesel, prodávat se budou
místní výrobky, pro děti jsou připravené
dílničky a korálkování. Proběhne soutěž
v dřevařských dovednostech a uvidíte
i řezbáře v akci. Pro dospělé je připraveno
pivo Trautenberk a od 16 hodin koncert.

POZNEJTE HISTORII dobývání černého
uhlí na Žacléřsku
Navštivte tamní unikátní hornický skanzen.
Hornictví bylo nejvýznamnějším průmyslovým
odvětvím Žacléře. Nejstarší doklady o dobývání
černého uhlí v Žacléři pocházejí už z roku 1570.
Rozvoj těžby však nastal až ve druhé polovině
19. století na severním konci města, kde postupně
vznikl významný důlní areál známý jako Důl Jan
Šverma Žacléř. Po ukončení těžby v roce 1992
zde zůstala dochována naprostá většina důlních
budov i strojního vybavení. Díky tomu tu mohl
vzniknout unikátní hornický skanzen. Nejstarším
důlním objektem je šachetní budova s ocelovou
kozlíkovou těžní věží dolu Jiří postavená v roce
1848. Provozní budovy šachet Jan a Julie jsou
kulturními památkami. Nejnovější částí skanzenu
je štola Jitřenka.
Více informací

ZA POKLADEM do Vítkovic v Krkonoších

DEN LIDOVÝCH ŘEMESEL
V ŽACLÉŘI

Poznejte přírodní a kulturní atraktivity
ve Vítkovicích, a to díky zajímavé hledačce neboli
questu „Od mlýna k mlýnu aneb vítkovický quest
o výhledech jest“. Hledačka vede po jednotlivých
zastaveních, kde máte za úkol najít různé indicie
pro vyluštění tajenky a pokračování v cestě
až k pokladu. A na co se během cesty můžete
těšit? Na jedinečnou krkonošskou architekturu,
nádhernou přírodu, daleké výhledy na hory
a báječné počasí. To vše na vás čeká, když se včas
domluvíte s pánem hor – Krakonošem. Tento
sedmikilometrový výšlap můžete podniknout
od jara do podzimu. Trasa je vhodná pro milovníky
dalekých výhledů a historie, pro cyklisty i pro
rodiny s dětmi a kočárky. Pro nalezení pokladu
potřebujete vyluštit tajenku, a tak musíte pozorně
číst text a rozhlížet se kolem sebe! Chytré telefony
ani jiné chytré aplikace vám tady nepomůžou.
Tak hodně štěstí při honbě za pokladem!

Více

5. 7. 2019
Tradiční lidový jarmark s bohatým
kulturním programem pro děti i dospělé,
který vrcholí večerním koncertem
a ohňostrojem.

MLYNÁŘOVY TOULKY
VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

Více

6. 7. 2019
Pohádková trasa po stopách
špindlerovského mlynáře se spoustou
úkolů, soutěží, odměn a bohatého
programu pro malé i velké výletníky.

DEN KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL
NAŠICH PŘEDKŮ V TRUTNOVĚ

Více informací
Více

20. 7. 2019
Ukázka a „ochutnávka“ tradičních
řemesel, jako je předení, tkaní, háčkování,
hrnčířství, drátenictví či opracování dřeva
na pružinovém soustruhu. Všechna
řemesla mohou vyzkoušet malí i velcí,
mladí i ti starší.

PORCIUNKULE 2019
V HOSTINNÉM

Více

STEZKA KORUNAMI STROMŮ
v Krkonoších
Stezka byla slavnostně otevřena 2. 7. 2017
a nachází se přímo v srdci majestátních lesů
Krkonošského národního parku. Ukáže vám, v čem
je příroda Krkonoš jedinečná a poznáte zdejší
krásné lesy doslova od kořenů až po jejich koruny.
Stanete se součástí lesního života. Můžete se tu
seznámit s řadou živočichů i rostlin, které nikde
jinde nenajdete. Trasa dlouhá více než 1500 metrů
vás provede druhově pestrým lesem, kde na vás
čekají mnohá překvapení i poučení. Zcela vás
uchvátí výhled ze 45 metrů vysoké věže. Na dosah
ruky tu budete mít lesní mohykány, z nichž někteří
jsou staří přes 150 let. Zavítáte též do unikátního
naučného centra, které je umístěno v podzemí
dřevěné rozhledny a představuje spletitý kořenový
systém stromů. Na Stezce můžete také zažít večerní
prohlídky a sjezd tobogánem.
Více informací

2.–4. 8. 2019
Kromě stánků s nabídkou nejrůznějšího
zboží zde na návštěvníky čeká zajímavý
kulturní program. V sobotu o půlnoci
probíhá tzv. Půlnoční rozhovor obrů
zakončený překrásným ohňostrojem.

KRKONOŠSKÉ KLÁNÍ
V HORNÍM LÁNOVĚ

Nová brožura „Krkonoše na kole“
Žhavou novinkou, která se věnuje cykloturistice
v Krkonoších je brožurka „Krkonoše na kole,
aneb tipy na výlety pro milovníky cyklistiky“.
Je určena jak nadšencům polykajícím kilometry,
také jezdcům turistům, ale i rodinám s dětmi.
Co obsahuje? Patnáct tipů na cyklovýlety
s mapami a výškovými profily každého z nich.
Dále desatero bezpečného pohybu v terénu,
značení cyklotras nebo seznam lanovek s letním
provozem. Důležitou součástí brožurky jsou
QR kódy, odkazující na trasu vyznačenou
na www.mapy.cz a youtube kanál „Krkonoše
Svazek“. Na něm si můžete prohlédnout
cyklovidea některých z tras. Brožurku získáte
zdarma v krkonošských informačních centrech.

Více

3. 8. 2019
16. ročník koňských závodů se soutěží
v parkuru (včetně napínavého skoku
mohutnosti) i ve westernových
disciplínách (klíčová dírka, barely). Účastní
se všechna plemena koní s malými
i velkými jezdci, soutěže pro diváky.

KRKONOŠSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
Více
VE VRCHLABÍ
10. 8. 2019
Krkonošské pivní slavnosti jsou již tradiční
oslavou sladového moku z minimálně
6 pivovarů z celé České republiky
a s bohatým hudebním programem.
Více informací
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ORLICKÉ HORY A PODORLICKO

KALENDÁŘ
AKCÍ
FARMÁŘSKÉ TRHY

SLOW DESTINATION…
to jsou Orlické hory a Podorlicko

Více

březen–prosinec 2019
Pravidelné každoměsíční farmářské
a řemeslné trhy na zámku Doudleby nad
Orlicí.

Orlické hory a Podorlicko mají nové
marketingové téma. Jako první v České
republice budou prezentovat svoji turistickou
oblast jako SLOW DESTINATION. Tento region
vás doslova pohladí po duši, je přitažlivý svou
tichou krásou, klidem, pohodou a autentičností.
Neváhejte tuto oblast poznat opravdu všemi
smysly a na vlastní kůži pocítit, jak jsou
Orlické hory a Podorlicko mimořádně vlídné,
pohostinné a přátelské. Příroda je tu kouzelná,
klidná atmosféra hor a krásná místa podhůří
dodají vašemu tělu zcela novou energii.
V každém koutku regionu tu na vás čeká spoustu
zajímavých zážitků a míst, kde si dobijete
baterky. ZASTAVTE SE – VNÍMEJTE – PROŽÍVEJTE
…tak to u nás prostě je!

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST realizuje
pro studenty studijní cesty do Polska
POLÁČKOVO LÉTO

Další letošní aktivitou v rámci projektu Žijeme
spolu, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/000106
4 Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko
realizuje posilování vazeb dětí a mládeže
k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé
aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední
odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která
se zúčastní v letošním roce 6 studijních cest pro
mládež a zástupce škol.

Více

24. 6. – 4. 7. 2019
Divadelní a hudební festival s dlouholetou
tradicí v Rychnově nad Kněžnou.

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ
KRAJKÁŘEK A BIENÁLE ČESKÉ
KRAJKY

Více

První dvě studijní cesty se uskutečnily v květnu,
jedna se uskuteční červnu, další tři v září a říjnu.
Cílem těchto cest je zvýšení povědomí o území
partnerů u mladých lidí, poznání historie,
kultury, regionální výroby, a rovněž může
posloužit jako inspirace pro další školní výlety.
Studenti cestovního ruchu mohou zkušenosti
z poznávacích cest využít při své praxi v budoucím
zaměstnání.

28.–30. 6. 2019
V rámci mezinárodního setkání krajkářek
proběhne IX. Bienále české krajky, prestižní
soutěž a přehlídka současné krajkářské
tvorby ve Vamberku.

Více informací

ZASTAVTE SE u nás a rozhlédněte se
PŮTOVY ZÁMECKÉ SLAVNOSTI

Více

29. 6. 2019
2. ročník zámeckých slavností s šermířským
turnajem, ukázkami sokolnictví,
středověkou hudbou a ohnivou show
na zámku Kvasiny.

DIVADELNÍ POTŠTEJN

Více

Orlické hory a Podorlicko jsou ideálním místem
pro uvědomění si přítomného okamžiku.
Zastavte se tu na místech s krásnými výhledy,
které se před vámi otevřou. Vystoupejte
na rozhledny a nechte se očarovat krásnými
výhledy. Nejen rozhledny vám však mohou
poskytnout takovýto zážitek. Vystoupejte
po schodištích poutních míst až k nebesům,
otevře se vám výhled, na který jen tak
nezapomenete.
Více informací

4.–7. 7. 2019
Tradiční akce a již 7. ročník letního festivalu
pro děti i dospělé na hradě Potštejn.

ANENSKÁ POUŤ

Více informací

ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
jsou královskou destinací
Více

3.–4. 8. 2019
Významná akce věnovaná svátkům
skla a sklářským mistrům v Deštném
v Orlických horách.

MEZINÁRODNÍ
DŘEVOSOCHÁNÍ 

Dovolená je období, na které se těší každý
z nás. Čas odpočinku, relaxace, čerpání nových
sil a energie, ale také prostor pro nové zážitky!
Zavítejte k nám do hor i podhůří, které nabízí
nepřeberné množství aktivit, jak strávit dny volna
a prožít neopakovatelné okamžiky. Vyberte si,
a prožijte den, podle svých představ!

Více

26.–28. 7. 2019
Pouť s bohatým
kulturním programem,
historickým tržištěm
na zámku, šermíři,
loutkoherci, stánkový
prodej a ojedinělé
Horalské hry
v Rokytnici v Orlických horách.

TAVENÍ SKLA DŘEVEM

PROŽIJTE DOVOLENOU podle svých
představ

Více

10. 8. 2019
Dřevařská soutěž s doprovodným
programem v Orlickém Záhoří.

Orlické hory a Podorlicko se řadí mezi jednu
z nejatraktivnějších cyklodestinací v rámci ČR,
neboť díky rozmanitým terénům a velmi husté
síti cyklotras, si zde přijde na své opravdu každý.
Zatímco údolní cyklostezky jsou ideální pro
pohodové projížďky rodin s dětmi a milovníky
inline bruslí, náročnější bikeři vybírají z horských
a dálkových tras. Do výchozích míst vás pak
pohodlně přepraví cyklobusy, které vyjíždějí
na konci května a jezdí pravidelně až do září.
Více informací

SCHOVEJTE SE u nás před deštěm
i sluníčkem

NERATOVSKÉ POUTNÍ
SLAVNOSTI

Zastavte se v muzeích s nesmazatelnými stopami
tradic, historie a řemesel. Obdivovat tu můžete
nespočet zajímavých expozic s unikátními
sbírkami, které vás vrátí v čase. Muzea a řemeslné
dílny, ale i skanzeny pod širým nebem jsou
místa, která vám nabídnou útočiště před deštěm
i sluníčkem!
Více

Najdete tu nesmazatelné stopy místních
sklářů a vyhlášeného skla, které nás proslavilo
i ve světě. České loutkářství bylo v roce 2016
zapsáno na seznam UNESCO. V Podorlicku
zanechalo také své stopy. Speciálně pro mužské
polovičky tu máme také několik tipů. Třeba
unikátní systém předválečného opevnění, kde
se zaručeně v horkých letních dnech ochladíte.
Před horkem a žárem slunečních paprsků se
ukryjete v přírodním bludišti a všechny své
smysly probudíte ve smyslovém parku. Chládek
a pohled do života našich předků vám zaručí
návštěva muzea v přírodě, anebo si domluvte
řemeslné workshopy. Jak jste sami zjistili, region
nabízí opravdu zajímavé expozice a více pohledů
do historie, které jinde nenajdete!

15.–18. 8. 2019
Slavnosti s charitativním programem,
tradičním řemeslným trhem v Neratově.

RAMPUŠÁK FEST

Více

17. 8. 2019
Jednodenní hudební festival v zahradě
Rodinného pivovárku Rampušák
v Dobrušce.

Více informací

PUTUJTE S NÁMI po Zámcích na Orlici!

ŘÍČKOVSKÝ MASAKR

Spojte poznávání života šlechtických rodů se
zábavou a putujte s námi po sídlech České
Loiry! Čekají tu na vás příběhy zámků a hradů,
o kterých jste si právě přečetli. Zastavte se
na některém z nich, nasbírejte do hrací karty
všechna razítka a zapojte se do slosování nejen
o zámecký pobyt!

Více

31. 8. 2019
Opět máte možnost pokořit 1000 m
dlouhou černou sjezdovku a poměřit síly
sami se sebou i s ostatními při závodě
ve Skicentru Říčky v Orlických horách.

Více informací
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PODKRKONOŠÍ

KALENDÁŘ
AKCÍ
COOL FEST

UMĚNÍ I TRADICE Jsou hlavními
lákadly nového muzea v Hořicích

Více

6.–7. 6. 2019
Studentský festival
divadla, tance
a hudby ve Dvoře
Králové nad Labem.
Dovednosti studentů
můžete během tří dnů
zhlédnout na náměstí
Václava Hanky,
v Gymnáziu nebo v aule SŠIS.

BAROKO NAOKO

Hořické městské muzeum, které prošlo
v posledních třech letech kompletní rekonstrukcí
a venkovní přístavbou s átriem, je od konce dubna
otevřeno pro veřejnost. V nádherně upravených
prostorách se návštěvníci dozvědí vše podstatné
o tradici těžby a uměleckém zpracování pískovce
na Hořicku, k vidění jsou dále artefakty, které se
vztahují k historii Hořic, a to od nejstarších dob
po nedávnou minulost.

Více

15. 6. 2019
Přeneseme vás o 300 let zpět. Přímo
doprostřed velkolepé barokní slavnosti.
Živé obrazy ze Šporkovy doby. Hudba
a tanec. Divadlo a loutky. Barokní jarmark.
Čeká vás svět masek, nádherných šatů
a dámských vějířů, ale i kyrysů a zbraní.
Potkáte průvody urozených pánů,
komtes a dvorních dam, kejklíře, artisty
a hudebníky.

Více informací

MOTOCYKLOVÉ MUZEUM Czech Road
Racing otevřelo už podruhé své brány
Hořice – Mekka motocyklového sportu už nejsou
jen závody, ale druhým rokem i motocyklové
muzeum v budově zámečku. Letos otevřelo své
brány 17. května s novou rozšířenou expozicí
s názvem „Od laurinky po superbike…“ K vidění
je přes 30 závodních strojů, dobrá polovina z nich
jsou závodní speciály, jež se objevily v závodech
mistrovství světa. Ten nejstarší od firmy Laurin
& Klement pochází z roku 1905. Představí se
i celá řada motocyklů předválečného období až
po současné špičkové stroje kategorií supersport
a superbike.
Více informací

V červnu opět otevře SEZONNÍ
INFORMAČNÍ CENTRUM na přehradě
Les Království
ZÁMEK ŽIJE

Více

22. 6. 2019
Celodenní kulturní program na nádvoří
hořického zámku.

AFRICKÝ FESTIVAL

Více

8.–14. 7. 2019
Oblíbený Africký festival proběhne v Safari
Parku Dvůr Králové v rámci Afrického léta
už v druhém červencovém týdnu.

Město Dvůr Králové nad Labem také v letošním
roce provozuje sezonní Turistické informační
centrum ve Štěrbově vile na přehradě Les
Království. Pro návštěvníky je otevřeno od června
do konce září, zpočátku pouze o víkendech.
Od soboty 15. června do neděle 15. září je otevřeno
veřejnosti denně v čase 10.00–17.00 hodin
(polední pauza 13.00–13.30 hodin). Návštěvníci
zde získají turistické informace o Královédvorsku
a zakoupí drobné upomínkové předměty.
Činnost informačního centra je podpořena
Královéhradeckým krajem.
Více informací

TOULKY NEJEN KRÁLOVÉDVORSKEM
Pokračování úspěšné turistické hry, do které se
můžete zapojit i Vy! Poznejte nejen krásy města,
ale i jeho širokého okolí. Protáhněte tělo, objevte
nová místa a vyhrajte hodnotné ceny. Neseďte
u telky, vydejte se na toulky!

THE LEGENDS ROCK FEST

19.–20. 7. 2019
Jedinečná příležitost
a ,,konfrontace“
hudby dvou generací.
Na své si přijde celá
střední generace,
která na hudbě zlaté
éry, s kořeny poctivé
muziky, doslova
vyrostla. A to právě v přímé konfrontaci
s odhodlaným, energickým a nastupujícím
mládím.

KRÁLOVÉDVORSKÉ
HUDEBNÍ LÉTO

Více informací

Více

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
jako na dlani
Chcete si prohlédnout zákoutí Dvora Králové
nad Labem z výšky? Pak navštivte během letní
sezóny věž kostela sv. Jana Křtitele. Po zdolání
182 schodů se vám naskytne nádherný výhled
na věnné město českých královen. Součástí věže
je i kobka, kde byl 16. září 1817 nalezen Rukopis
královédvorský.

Více informací

Více

27. 6. – 7. 8. 2019
Město Dvůr Králové
nad Labem
a Hankův dům zvou
na Královédvorské
hudební léto, které se
bude konat od června
do srpna na náměstí
T. G. Masaryka nebo
na náměstí Václava Hanky.

ČESKÁ TOURIST TROPHY

ROZŠÍŘENÁ REALITA v Kuksu

Více

17.–18. 8. 2019
O víkendu 17.–18. srpna 2019 se jede
27. ročník IRRC – Česká tourist trophy
na přírodním závodním okruhu v Hořicích
v Podkrkonoší.

THEATRUM KUKS

Více

21.–25. 8. 2019
Multižánrový festival barokního a barokem
inspirovaného umění, který představuje
baroko tak, jak jej nečekáte.

VINOBRANÍ NA KUKSU

Bylo tu, není tu. Ale může být znovu! Víte, že
v Kuksu bývaly lázně? Slavnější než Karlovy Vary!
Také tu stával honosný zámek a kaskádovým
schodištěm teklo víno. Škoda, že jste to nezažili.
Máte však jedinečnou šanci – projít se Kuksem
s novou unikátní aplikací, která vás vezme proti
proudu času. Skrze obrazovku vašeho mobilu se
přenesete o několik staletí zpět. Díky aplikaci Visit.
More s rozšířenou realitou, která nemá v Evropě
obdoby, totiž stačí pár dobře mířených kliků
a hned zjistíte, jak vypadal Kuks v dobách své
největší slávy.
Více informací

PO STOPÁCH VŘEŠŤOVSKÉ KRÁSY
Nejlepší způsob jak poznat zajímavosti přímo
v městysu Velký Vřešťov je vydat se po naučné
stezce nazvané Po stopách vřešťovské krásy.
Celkem ujdete necelé tři kilometry pohodlnými
cestami a pěšinami, prohlédnete si zajímavá
místa i přírodu v bezprostředním okolí obce.

Více

Více informací

14. 9. 2019
Srdečně Vás zveme na již 13. ročník
Vinobraní na Kuksu, který opět nabídne
ochutnávky vín a burčáku, stánky
s pochutinami a součástí bude i tradiční
jarmark lidových řemesel. Samozřejmostí
je hudební a dětský doprovodný program.

NACHMELENEJ POCHOĎÁK
27. 7. 2019 vás zveme na již třetí a čím dál tím více
oblíbený pivní pochoďák! Během 10 km na vás
čeká osm zastávek s různými pivními styly nejen
z regionu, ale i celé České republiky. Start je
v centru Bílé Třemešné od 10 do 13 hodin.

Více informací
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