Kalendář akcí
– výběr z akcí v Podkrkonoší

ZPRAVODAJ O CESTOVNÍM RUCHU/LÉTO 2016
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Připravili jsme pro Vás další číslo Zpravodaje, který
informuje o turistickém dění v oblasti Podkrkonoší
a jejím okolí. Zpravodaj vychází dvakrát do roka, na jaře
a na podzim vždy pro letní a zimní sezonu. Zpravodaj je
pouze v elektronické podobě, kterou můžete nalézt
na www.podkrkonosi.eu v sekci Podkrkonoší
/Ke stažení. V tomto jarním čísle se můžete těšit
na novinky v Podkrkonoší a v blízkém okolí, pozvánky,
plánované kulturní akce a další.
DM Podzvičinsko

Zpravodaj vznikl za podpory členů spolku Podzvičinsko a Královéhradeckého kraje.

Úplný přehled naleznete na: www.podkrkonosi.eu
11. – 12. 3. /Junior ﬁlm a Zlaté slunce/
www.ddmdvurkralove.cz
13., 15., 20., 22. 3. /Dny R. A. Dvorského/
www.hankuv-dum.cz
18. – 20. 3. /Miletínské divadelní jaro/www.miletin.cz
18. – 26. 3. /Velikonoční výstava/
www.lazne-belohrad.cz
18. 3. – 22. 5. /Příroda Podkrkonoší/
www.muzeumdk.cz
19. 3. /Velikonoční jarmark/www.lazne-belohrad.cz
24. 3. /Barevné velikonoce/www.ddmdvurkralove.cz
25. – 27. 3. /Velikonoční ZOO/www.zoodvurkralove.cz
26. – 28. 3. /Velikonoce/www.hotelpodzvicinou.cz
26. 3. /Otvírání hradu Pecka/www.hradpecka.cz
2. 4. /Běhy Královédvorskem/www.zoodvurkralove.cz
Zkus maraton Kuks/www.rungorun.cz
9. – 10. 4. /Miletínská pouť/www.miletin.cz
16. 4. /Pochod O Žižkův štít/www.horice.org
22. – 24. 4. /Zahradnické trhy v Kuksu/
www.hospital-kuks.cz
23. 4. /Otvírání šoupátek/www.kemppecka.cz
30. 4. – 1. 5. /Královédvorský majáles/
www.dvurkralove.cz
7. 5. /Otvírání turistické sezony na Zvičině/
www.podkrkonosi.eu
7. 5. /Běh na Zvičinu/www.zvicina.cz
7. 5. /Vítání jara v Hotelu Pod Zvičinou/
www.hotelpodzvicinou.cz
8. 5. /Oslava 70 let založení ZOO Dvůr Králové/
www.zoodvurkralove.cz
14. 5. /Zahájení lázeňské sezony/
www.lazne-belohrad.cz
28. 5. /Pivovarské slavnosti/www.miletin.cz

21. – 22. 5. /300 zatáček Gustava Havla/
www.horice.org
28. 5. /Pivovarské slavnosti/www.miletin.cz
9. – 12. 6. /Cultural Reggae Vibez/www.horice.org
15. – 19. 6. /Mezinárodní folklórní festival Pod
Zvičinou/www.lazne-belohrad.cz
18. – 19. 6. /Královédvorský okruh o cenu Františka
Šťastného/www.dvurkralove.cz
25. 6. /Strašidelná bažantnice/www.lazne-belohrad.cz
25. 6. /Zahajovací koncert - Hudební léto Kuks/
www.hospital-kuks.cz
4. 7. /Hořické sympozium/www.horice.org
5. 7. /Cyrilometodějský pohár/www.kemppecka.cz
9.7., 23.7., 6.8., 20.8./Hudební léto Kuks/
www.hospital-kuks.cz
22. – 23. 7. /The Legends Rock Fest/
www.thelegendsrockfest.cz
23. – 31. 7. /Africký festival/www.zoodvurkralove.cz
23. 7. /Svatoanenské zahradní slavnosti/
www.domovsvatehojosefa.cz
23. 7. /Country festival Pod Hůrou/
www.lazne-belohrad.cz
29. – 30. 7. /Country festival Pecka 2016/
www.kemppecka.cz
30. 7. /Svatojakubský jarmark/www.miletin.cz
6. – 7. 8. /Česká Tourist Trophy IRRC/www.horice.cz
9. – 12. 8. /DušeKraj/www.hospital-kuks.cz
24. – 28. 8. / Theatrum Kuks/
www.theatrum-kuks.webnode.cz

Novinky z Podkrkonoší
aneb co je nového v našem regionu?
Výtvarná soutěž Podzvičinsko očima dětí

Kam za vodou ?
Letošní mírná zima se blíží ke konci a my všichni se již těšíme na léto, sluníčko, koupání,
procházky a pikniky. Co takhle zkusit zaskočit do klidné oblasti Podkrkonoší, která nabízí
nejen odpočinek, ale i aktivní vyžití?

V průběhu měsíce února bylo vyhlášeno druhé kolo výtvarné soutěže Podzvičinsko očima dětí. Soutěž pořádá
Podzvičinsko z. s. na podnět základní školy v Bílé Třemešné a ve spolupráci s městy Dvůr Králové n. L., Hořice a Královéhradeckým krajem. Soutěž je určena dětem základních škol na území Podkrkonoší a letos je vedle Krajiny
Podkrkonoší tématem i Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem. Výsledky soutěže, která probíhá ve čtyřech
kategoriích (předškolní, 1. – 3. třída, 4. – 6. třída a 7. – 9. třída), vyhlásíme při příležitosti Otvírání turistické sezony
na Zvičině 7. 5. 2016, kde předáme dětem zajímavé ceny. Vítězné práce budou vystaveny 7. 5. 2016 v kostele sv. Jana
Nepomuckého na Zvičině a dále na radnicích ve Dvoře Králové nad Labem a v Hořicích. Uzávěrka soutěže je 15. 4.
2016, soutěžní práce ve formátu do A3 posílejte na adresu: ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, 544 72 Bílá Třemešná 313.
Informace získáte na emailu: katerinapozivilova@zsbt.cz nebo na www.podkrkonosi.eu.

Vítání jara v Podkrkonoší
Stejně jako v minulých letech i letos proběhne Vítání jara v Podkrkonoší. Přijďte s námi v sobotu 7. 5. 2016 přivítat letní
turistickou sezonu! Pro návštěvníky je připraveno hned několik akcí, které budou propojeny autobusovou i vlakovou
dopravou. Na Zvičině organizujeme akci Otevírání sezony na Zvičině, v odpoledních hodinách bude dobíhat závod Běh
na Zvičinu, akce v Hotelu Pod Zvičinou bude zaměřena především na gastronomii a regionální produkty
a zajímavé bude jistě i Slavnostní odpoledne s programem v Cerekvici nad Bystřicí.
Koupaliště a sluneční lázně Dachova, Hořice
Služby koupaliště: ubytování, stolní tenis, petanque,
volejbalové hřiště, plážový volejbal, fotbal, písečná
i travnatá pláž.
www.horice.org
Lanžov
Služby koupaliště: ubytování, tenisové kurty, stolní
tenis, volejbalové, fotbalové a dětské hřiště.
www.lanzov.cz.
Miletín
Služby koupaliště: ubytování, tenisové kur ty,
volejbalové hřiště, stolní a líný tenis, badminton.
www.autokempmiletin.cz
Milovice u Hořic
Služby v areálu kempu: ubytování v chatkách,
mobilních domech, v pokojích a ve vlastních
zařízeních, rehabilitace, kosmetika a pedikúra,
kadeřnictví, tenisový kur t, minigolf, kuželna.
www.miloviceuhoric.cz/kemp
Mostek
Služby v areálu autokempu: ubytování v chatkách,
prostor pro stanování i karavany, občerstvení dětské
hřiště, plážový volejbal, stolní tenis a koupání.
www.mostek.cz

Pecka
Služby koupaliště: ubytování, tenisové kur ty,
volejbalové a nohejbalové hřiště, ruské kuželky,
beachvolejbal, stolní tenis, badminton, dětské hřiště.
www.kemppecka.cz
Podhorní Újezd
Služby koupaliště: ubytování, plážový volejbal,
tenisové kurty, nohejbalové hřiště, ﬂorbal, streetball,
házená, malá kopaná. Provozní doba: neomezená,
www.podhorniujezd.cz
Třebnouševes
Služby koupaliště: dětské hřiště, hřiště na míčové hry,
tobogán a občerstvení. www.trebnouseves.cz
Tyršovo koupaliště, Dvůr Králové n/L
Služby koupaliště: tenisové kurty, dětské hřiště,
basketbal a beach volejbal, www.dvurkralove.cz
Velký Vřešťov
Služby autokempu: ubytování v chatách, v buňkách, ve
vlastních stanech, v karavanech i pod širákem,
možnost venkovního posezení, stánky s občerstvením
a základními potravinami, pískoviště pro děti,
prolézačky, plážový volejbal, pin-pong, šlapadla a
jízdní kola, možnost rybaření.
www.velkyvrestov.cz.
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Běh na Zvičinu
V sobotu 7. 5. 2016 se bude konat 49. ročník Běhu
na Zvičinu a 12. ročník závodu MTB/kola. Závod zvaný
Memoriál Václava Dobeše – Šárovcova Lhota –
Zvičina, startuje ve 13:30 (běh) a v 11:00 MTB/kola.

Otvírání turistické sezony na Zvičině
Na vrchu Zvičiny bude připraven bohatý program pro
malé i velké návštěvníky. Již tradičně bude
Podzvičinsko, z. s. spolupracovat s MAS Podchlumí,
která spravuje ochrannou značku PODKRKONOŠÍ
regionální produkt®, DDM Jednička Dvůr Králové n. L,
který připraví mnoho zábavných i vzdělávacích her,
dále také s Raisovou chatou, která zajistí občerstvení
a se ZŠ Bílá Třemešná. Návštěvníci se mohou těšit
na propagační materiály z Podkrkonoší a z celého
Královéhradeckého kraje. Nebude chybět ani dráček
Zvičiňáček. Během programu bude vyhlášeno téma již
tradiční Fotosoutěže Podkrkonoší a budou vyhlášeny
výsledky výtvarné soutěže Podzvičinsko očima dětí.
Program zpestří vystoupení dětí ze ZŠ Bílá Třemešná
a také živá hudba, prodejní stánky budou nabízet
regionální výrobky. Kostel sv. Jana Nepomuckého
bude volně přístupný.

Projekt Cesta kamene

Další aktivity destinačního managementu Podzvičinsko v roce 2016

Krajina Podkrkonoší je známá těžbou, zpracováním,
využitím a uměleckým užitím pískovce. Pískovec
považujeme za jeden z hlavních symbolů Podkrkonoší.
Z toho důvodu se Podzvičinsko podílí jako jeden
z partnerů na projektu Cesta kamene.
Projekt Cesta kamene vychází ze studie Cesta
kamene, kterou pro Podzvičinsko vypracoval
Mgr. Tomáš Hájek. Cesta kamene je trasa, která bude
přirozeně propojovat místa spojená s tématem
kamene – lomy, místa zpracování nebo užití kamene,
kamenné památky nebo muzea.
Na hlavní trase leží města Hořice (tzv. lead partner),
Dvůr Králové n. L., Świdnica, Dobromierz a Strzegom.
Z těchto měst jsou vymezeny tzv. místní tématické
okruhy, které nabízejí možnosti pro cestovní ruch.
Cesta bude vyznačena na mapě, osazena mobiliářem,
informačními tabulemi a odpočinkovými místy
na místech, kde tyto turistické prvky chybí.
Cílem není zdvojování naučných stezek nebo
městských okruhů, ani přidávání dalších informačních
tabulí, kde již jsou. Cílem je sjednotit celé území
na české a polské straně v duchu společného tématu –
kamene.
Na aktivitu tématické okruhy (infotabule, odpočinková
místa a další) budou navazovat marketingové aktivity:
propagační materiály, mapa, QR kódy, vytvoření webových stránek projektu, překlad webových stránek, společná
účast na veletrzích cestovního ruchu a další.
Projekt z programu V-A Interreg Česká republika - Polsko je nyní ve fázi podání žádosti, o dalším vývoji vás budeme
informovat v zimním čísle.

V průběhu roku 2016 bude Podzvičinsko za podpory členů spolku i Královéhradeckého kraje pracovat na tradičních
i nových projektech.
Již koncem března se bude konat vzdělávací seminář, který je určen pro studenty středních a vyšších odborných škol
v oblasti cestovního ruchu. Seminář bude realizován ve spolupráci s IC v Podkrkonoší, s Hotelem Pod Zvičinou
a s MAS Podchlumí. Hlavním cílem bude seznámit studenty s příklady dobré praxe v oblasti cestovního ruchu.
V dubnu budeme mimo jiné pořádat II. Infotrip Podkrkonoším. Účastníci infotripu (zástupci IC a DM z celého
Královéhradeckého kraje) budou seznámeni s největšími zajímavostmi v Podkrkonoší z hlediska cestovního ruchu.
Naše motto zní „Zažijte Podkrkonoší na vlastní kůži“.
U příležitosti Otvírání turistické sezony na Zvičině 7. 5. 2016 bude tradičně vyhlášena Fotosoutěž Podkrkonoší 2016.
Již nyní můžeme prozradit, že budou upravena pravidla soutěže i samotná organizace. V průběhu roku 2016 bude
rovněž aktualizován Balíček služeb.
Na letní sezonu 2016 připravuje DM Podzvičinsko spuštění mobilní aplikace. Mobilní aplikace Podkrkonoší bude
sloužit turistům k lepší orientaci v krajině, bude obsahovat tipy na výlety, procházky a zajímavosti z Podzvičinska.
Vytvoření mobilní aplikace vzniklo za podpory Královéhradeckého kraje.
Mezi výčet aktivit Podzvičinska musíme zmínit i tradiční účast na veletrzích cestovního ruchu. Podzvičinsko
se v rámci expozice Královéhradeckého kraje účastnilo veletrhů Regiontour v Brně (14. – 17. 1.) a Holiday World
v Praze (18. – 21. 2.). A dále bude propagovat oblast Podkrkonoší i členy spolku na veletrzích Infotour
a cykloturistika v Hradci Králové (11. – 12. 3.), Euroregiontour Jablonec nad Nisou (17. – 19. 3.) a For Bikes v Praze
(1. – 3. 4.).

Podzvičinsko, z. s.
Při čtení našeho Zpravodaje jistě mnohé z vás napadne, co znamená zkratka Podzvičinsko, z. s. Jedná se o nový
název Sdružení Podzvičinsko – Podzvičinsko, zapsaný spolek (z. s.). Nutnost přejít na nový název vyplynula ze změny
zákona, konkrétně občanského zákoníku, 89/2012 Sb. § 2014. V rámci této změny došlo i k úpravě stanov.
Nové znění stanov
naleznete na
www.podzvicinsko.
cz, kde jsou
ke stažení. Všechny
změny byly řešeny
a hlasovány správní
radou a následně
valnou hromadou.
Identiﬁkační číslo
i sídlo Podzvičinska
zůstavají stejná.

DM Podzvičinsko

Kam za zážitkem ?
Dvůr Králové nad Labem, město exotiky. Zažijte na vlastní kůži atmosféru Afrického safari!

ZOO Dvůr Králové v roce 2016: Jedeme do
Afriky!
ZOO Dvůr Králové plánuje na rok 2016 velké novinky.
Po dlouhých letech se do zahrady opět vrátí hroši.
Atraktivitu areálu pro návštěvníky ještě zvýší úpravy
expozic u žiraf a nosorožců a v centrální části vznikne
zcela nová vesnička v západoafrickém stylu.
Na ubytované návštěvníky navíc budou čekat nové
luxusní stany.
„Jakmile překročíte brány královédvorské zoologické
zahrady, rázem si budete připadat jako v Africe.
Najdete zde nejrozsáhlejší kolekci afrických zvířat
v Evropě a největší stádo žiraf chovaných mimo Afriku.
V Africkém safari se můžete projíždět mezi stády zeber
a antilop a ve Lvím safari, jediném ve střední a východní
Evropě, dokonce mezi volně se pohybující smečkou
lvů,” představuje zoo její ředitel Přemysl Rabas
a dodává, že po celý rok čeká návštěvníky mnoho
nových i tradičních akcí.
Jedinečným okamžikem roku 2016 bude bezesporu
návrat hrochů, kteří budou vidět ve velkém výběhu
v pěší části zoo. Na přelomu dubna a května zoo
slavnostně zahájí sezonu Afrického safari Josefa
Vágnera a o pár dní později, 8. května, proběhnou
v zahradě oslavy 70. výročí založení ZOO Dvůr Králové.
Po celý den čeká malé i velké návštěvníky bohatý
program. Ještě před prázdninami zoo představí
novinku pro návštěvníky, kteří chtějí přímo v zahradě
přespat. Už dnes je velmi oblíbené přenocování
v hotelových pokojích, bungalovech nebo stanech,

odkud můžete poslouchat řev lvů nebo přímo
pozorovat zebry, žirafy či antilopy. Od června si budete
moct dopřát noc i v luxusních stanech zhotovených
přímo podle vzorů z afrických safari. Letní sezona
vyvrcholí africkým festivalem pod širým nebem.
Posledních devět červencových dní se zoo naplní
africkými chutěmi, vůněmi, rytmy a uměním. Každý den
po celou dobu trvání festivalu se mohou návštěvníci
těšit na umělecká vystoupení, workshopy, přednášky,
soutěže, a to vše v africkém stylu. Návštěvníci však
nebudou ochuzeni ani během podzimní a zimní sezóny.
Návštěvy zoo v tomto období zatraktivní vznik nového
expozičního boxu pro nosorožce, kterým umožní ukázat
lidem nosorožce za každého počasí. Stejně tak budou
moci návštěvníci po celou zimu obdivovat žirafy díky
výstavbě krytého výběhu. A to není vše. Nově vyroste
v centrální části zoo západoafrická vesnička se třemi
desítkami domků a chýší znázorňující typický život
a architekturu západní Afriky. Součástí vesničky budou
expozice pro drobná zvířata. Závěr roku bude patřit
tradičním akcím Týden duchů a Vánoční zoo.
Strašidelnou atmosféru Týdne duchů umocní živá
strašidla, stezky odvahy, ale především stovky
vydlabaných dýní rozzářených svíčkami, které
si návštěvníci mohou sami vytvořit přímo v zoo dle své
fantazie. Během Vánoční zoo se mohou návštěvníci
těšit na slavnostně vyzdobenou zahradu a vánoční
nadílky u zvířat. V tomto období platí prodloužená
otevírací doba a vánoční snížené vstupné.
Zdroj: ZOO Dvůr Králové

Kam za zážitkem ?
Dvůr Králové nad Labem, město historie. Objevte historii místního průmyslu nebo
krásu sakrální architektury.
V blízkosti náměstí T. G. Masaryka a Šindelářské
věže se nachází Městské muzeum. V příjemných
prostorách nabízí návštěvníkům jedinečný zážitek
při prohlídkách dvou stálých expozic: Tradice výroby
vánočních ozdob a Historie města Dvora Králové nad
Labem a textilního průmyslu na Královédvorsku.
Kromě toho muzeum pořádá řadu dalších výstav,
jejichž přehled najdete v našem kalendáři akcí.
Ve Špýcharu muzea se nachází přednáškový
a koncertní sál s variabilní možností uspořádání,
v němž se konají přednášky, koncerty, školení nebo
prezentace.

Expozice Tradice výroby vánočních ozdob
Chcete okusit Vánoce v létě? Tak nesmíte vynechat
právě návštěvu Městského muzea ve Dvůr Králové nad
Labem se stálou expozicí výroby vánočních ozdob.
Výroba foukaných vánočních ozdob má totiž
na Královédvorsku dlouhou tradici, začala v roce 1931
a stále trvá. Za tuto dobu vznikly tisíce ozdob různých
tvarů, velikostí a dekorů, které zdobí vánoční stromky
po celém světě. V první části expozice, která je
věnovaná perlařství a vlastní výrobě ozdob, zjistíte,
jak se výroba v regionu od roku 1931 vyvíjela, projdete
si celý cyklus od navrhování vzorů a barev jednotlivých
kolekcí, foukání a smáčení ozdob, přes jejich zdobení
a záponkování až po balení do krabic.
Vše zažijete hravou formou, interaktivní výstava zabaví
dospělé i děti.
Druhá část expozice představuje „vzorkovnu“ výrobků
od 30. let 20. století do současnosti.

Expozice Historie města Dvora Králové nad
Labem a textilního průmyslu na
Královédvorsku
Vydejte se po stopách minulosti Dvora Králové nad
Labem a seznamte se nejen s nejvýznamnějšími
událostmi dob dávno zapomenutých, ale i s historií
tradice textilního průmyslu na Královédvorsku.
Podíváte se do rytecké dílny, poznáte technologické
postupy textilního tisku a dozvíte se o historii textilních
továren. Poslední místnost nové expozice nese název
„Tak jde čas“ a je věnovaná historii města ve 20. století.
Přelomovými událostmi v královédvorských dějinách
vás pr ovedou novinové články a ﬁlmy.

Kostel sv. Jana Křtitele
Gotický kostel byl vystavěn na místě původního
románského kostelíka. Ten byl dvakrát přestavěn
a rozšířen. Dnešní podobu kostel získal až v 90. letech
19. století. Kostelní věž byla přistavěna po římsu roku
1644 a roku 1894 byla zvýšena na nynějších 64 metrů.
Rukopisná kobka – nález Rukopisu královédvorského
Zajímavou kapitolou v historii kostela byl nález
rukopisu v klenuté kobce kostelní věže. V roce 1817
ho zde „objevil" Václav Hanka. Prý nejstarší česky
psaný text se 14 písněmi ze 13. století, který zahýbal
českými dějinami. Přestože se pravděpodobně jedná
o dovedně zhotovený falziﬁkát, nelze mu upřít
významný vliv na kulturní dění v době národního
obrození. Později byl tento dokument označen jako
Rukopis královédvorský.
Zdroj: město Dvůr Králové n. L.

Kam za zážitkem ?
Turistika, relaxace i aktivní odpočinek v podhůří Krkonoš - Hotel Pod Zvičinou

HOTEL POD ZVIČINOU, známý též jako Lázně
u Mariánské studny pod Zvičinou, se nachází
v podhůří Krkonoš, 10 km od Dvora Králové
nad Labem, na úpatí nejvyššího vrcholu regionu
zvaného Zvičina, s překrásným výhledem na hřebeny
Krkonoš.
Nabízíme ubytování v pokojíc h s vlas tním
příslušenstvím, ubytování v bungalovech nebo
jednoduchých chatkách u koupaliště (nově
vybudované hygienické zázemí), podkrkonošské
speciality z receptů našich babiček (tradiční
krkonošské kyselo, bramborové placky a mnoho
dalších dobrot), pramenitou vodu ze zdejší Mariánské
studánky, která nese od roku 2012 označení regionální
produkt Podkrkonoší a traduje se o ní, že je léčivá.
Nu, kdo ví….. ? Přijeďte a poznáte sami. Turista u nás
nalezne SPORT I RELAXACI pro každé počasí a všechny
generace – pro svoji polohu mimo zastavěnou část
obce, na okraji lesa, je hotel přímo předurčen jako
místo odpočinku, relaxace, načerpání sil nebo
získávání nových vědomostí na vzdělávacích akcích.
Zdejší rarita – KOLONÁDA – je nově rekonstruována
a slouží jako místo aktivního odpočinku,
společenských setkání, ﬁremních akcí nebo oslav.

Zázemí hotelu Vám nabídne mimo jiné venkovní obří
šachy na terase nebo stolní hry v kolonádě, dětské
interiérové hřiště – prolézačky, skluzavky, bazének
s míčky, herní panely, zábavné dětské stezky (Stezka
Dráčka Zvičináčka) a minifarmu domácích zvířátek,
vyhřívané dětské brouzdaliště se slanou vodou – malé
moře v Podkrkonoší, tenisový kurt s umělým povrchem,
dřevěné venkovní koupelové sudy HOT-TUB nezapomenutelná relaxační koupel s výhledem
na hřebeny Kr konoš nebo wellness balíčky
na prodloužený víkend, saunu a masáže.
T: +420 499 396 381
E: info@hotelpodzvicinou.cz
www.hotelpodzvicinou.cz

Zdroj: Hotel Pod Zvičinou

Kam za zážitkem ?
Hořické sympozium slaví 50té narozeniny. Pojďte slavit s námi!
První hořické sochařské sympozium (tj. mezinárodní setkání sochařů, kdy vznikají nová
umělecká díla) se uskutečnilo v roce 1966 a slaví tak 50ti leté výročí.
V letošním roce proběhne bienále. Myšlenka založení této skvělé kulturní tradice vznikla již v roce
1964 při oslavách 80. výročí založení Umělecko-průmyslové školy sochařské. Protože skupina
nadšených organizátorů prvního sympozia neměla zkušenosti s organizací takovéto akce,
požádala o pomoc Svaz československých výtvarných umělců. Ten následně delegoval
na sympozium ak. sochaře Vladimíra Preclíka, který poté organizoval sympozia i v následujících
letech.
Zahájení letošního ročníku je naplánováno na pondělí 4. 7. a ke svému výročí dostane malý dárek
v podobě výstavy věnované historii sympozií. Výstava proběhne v Galerii plastik v Hořicích
v červenci a v srpnu. Vyvrcholením bude slavnostní vernisáž „Nábřeží sochařů" v Hradci Králové,
během níž dojde v neděli 31. 7. 2016 k představení nových soch na Eliščině nábřeží.
Ivan Doležal, místostarosta Hořic

Kam za zážitkem ?

Kam za zážitkem ?

Podkrkonošská CA najde pro váš odpočinek tu nejlepší lokalitu

Kulturní akce v roce 2016 v Hospitalu Kuks

Dovolená v Podkrkonoší - chaty a chalupy
Toužíte uniknout do klidných končin naší republiky a zanechat daleko za sebou shon velkých měst? Využijte
jedinečné nabídky Podkrkonošské cestovní agentury a prožijte pár klidných dnů nebo týdnů v Podkrkonoší, nebo
Krkonoších.
Hledáte levné řešení pro Vaši dovolenou nebo jste už unaveni z přelidněných rušných pláží bez kapky soukromí?
Prožijte atmosféru dovolené v horách. Chaty a chalupy k pronájmu jsou skvělým řešením.
Toulejte se po okolí, poznávejte krásu přírody ze sedla kola či výpravami po značených stezkách a ochutnejte místní
speciality.
V katalogu www.chatachalupa.cz si vyberete ze široké nabídky prověřených rekreačních objektů. Nabízíme levnou
dovolenou v roubenkách, luxusní chalupy s bazénem, chaty u vody, chalupy s krbem, chaty v oplocené zahradě
s možností ubytovat se s domácími mazlíčky.
V Podkrkonoší a Krkonoších můžete strávit Vánoce i Silvestr. V katalogu najdete jednoduché vyhledávání dle Vašich
požadavků, obsáhlou fotogalerii všech objektů, on-line objednávku i poptávkový formulář. Můžete nám kdykoliv
zavolat na tel. č.: 606 901 638, rádi Vám poradíme a doporučíme vhodný objekt dle Vašich představ. Chaty
a chalupy jsou tu pro Vás po celý rok!
e-mail: info@chatachalupa.cz
www.chatachalupa.cz
tel.: +420 606 901 638

Zdroj: Podkrkonošská cestovní agentura

Zkus maraton Kuks, 2. 4.
První maraton a půlmaratón startující z nádvoří
Hospitalu Kuks. Provede běžce krajinou Braunova
Betléma až na horu Zvičinu. Připraveny jsou i dětské
běhy v bylinkové zahradě pro malé sportovce. Všichni
účastníci mají v tento den nárok na nižší vstupné
do základního prohlídkového okruhu. Bližší info:
http://www.rungorun.cz/zavody/zkusmaratonkuks/
Zahradnické trhy, 22. – 24. 4.
Již druhé zahradnické trhy organizované Českým
farmaceutickým muzeem představí vše,
co k zahradničení a péči o rostliny potřebujete.
Zahajovací koncert festivalu Hudební léto Kuks,
25. 6., 18:00
Festival klasické a vážné hudby v kostele Nejsvětější
Trojice. Mj. varhanní koncerty, pěvecké sbory. Další
koncerty se budou konat ve dnech 9. 7., 23. 7., 6. 8.,
20. 8.
DušeKraj, 9. – 12. 8.
Veřejná akce neziskové organizace Žen-Sen
s vystoupením Jaroslava Duška Čtyři dohody. Termín je
orientační, bude upřesněn.
Theatrum Kuks, 24. – 28. 8.
Festival přibližující divadelní a hudební tvorbu období
baroka novými přístupy a pojetím.
Vinobraní, 10. 9.
Tradiční kukská akce, kdy víno doslova teče proudem,

a to po kaskádovém schodišti. Na nádvoří hospitalu
probíhají ochutnávky vinařství především z Čech
a Moravy, ale nechybí ani zahraniční zastoupení.
Pořádá společnost Siduri o. s.
Svatohubertské slavnosti, 1. 10.
Probuzená tradice bratrstva k povznesení lovu, řádu
svatého Huberta, který v roce 1695 založil známý
mecenáš barokního umění a též fundátor Hospitalu
Kuks hrabě František Antonín Špork. Akci doprovází
zkoušky a ukázky loveckých psů, hra na lesní roh,
slavnostní Svatohubertská mše v kostele Nejsvětější
Trojice, tematická výstava, stánky s mysliveckými
potřebami. Celý den završí dechberoucí ohňostroj nad
areálem barokního hospitalu.
Vánoční trhy, 12. – 13. 11., 19. – 20. 11.
Ještě než začnou v obchodech fronty a masová hysterie
nad nákupem vánočních dárků, proběhnou na Kuksu
poklidné vánoční trhy. Ty návštěvníkům nabídnou ruční
výrobky s vánoční tématikou, náměty na vánoční dárky,
horkou medovinu a pohladí po duši koncertem.
Organizuje České farmaceutické muzeum.
Kontakt: Libor Švec, kastelán, e-mail svec.libor@npu.cz,
GSM: +420 724 663 535, Markéta Sýsová, pracovnice
vztahů k veřejnosti. E-mail sysova.marketa@npu, GSM:
+420 733 103 027, www.hospital-kuks.cz.
Zdroj: Markéta Sýsová, Hospital Kuks

Otvírání hradu Pecka
Zveme Vás srdečně na slavnostní zahájení provozu na hradě
Pecka, které se bude konat 26. 3. 2016. Jarní odemykání
hradu bude tradičně probíhat za doprovodu kulturního
programu a občerstvení.

Závod 300 Zatáček Gustava Havla slaví
výročí
Významné výročí slaví slavný závod silničních motocyklů
300 Zatáček Gustava Havla, který se jezdí již 90 let. Název
vznikl podle dvanácti kol závodu, během nichž ujede
motocyklista na hořickém závodním okruhu přesně 312
zatáček. V roce 1968 se závod stává mezinárodním a nese
také pojmenování po českém závodníku Gustavu Havlovi,
který patřil mezi světovou špičku a tragicky zahynul v roce
1967. Závody, které patří díky častému střídání reliéfu
k nejnáročnějším, ale divácky také nejatraktivnějším
na přírodním okruhu v Evropě, se od roku 1961 jezdí
nepřetržitě s výjimkou let 1992 a 1993, kdy došlo z důvodu
špatného povrchu dráhy k nucené přestávce. Díky tomu ale
byla paradoxně založena nová tradice, kterou je pořádání
závodů veteránů Česká Tourist Trophy, kde se nezávodí
v rychlosti, ale ve stálosti výkonu a v pravidelnosti.
Tématu 300 Zatáček Gustava Havla se bude věnovat i výstava
v Městském muzeu Hořice, která bude slavnostně zahájena
v červnu a potrvá do poloviny září 2016.
Michaela Bělinová, MIC Hořice

Oslavy v Hotelu Pod Zvičinou!
Letos uplyne 130 let od založení Lázní pod Zvičinou –
připravujeme řadu zajímavých akcí od Vítání jara ve dnech
7. 5. 2016 až po Živý betlém o Vánocích. Hlavní oslavy
proběhnou 20. 8. 2016, a máte se na co těšit! Sledujte
informace na webu www.hotelpodzvicinou.cz.

Ze sousedství
Tipy na akce a výlety v okolních regionech - Královéhradecký region

Africký festival

Královéhradecký kraj

Vrcholem letní sezony královédvorské zoo je tradičně Africký
festival (23. – 31. 7.), který se koná pod širým nebem. Letošní
nabitý program láká návštěvníky po celých devět dní trvání
festivalu na africká taneční a pěvecká vystoupení, workshopy
a přednášky významných osobností. Návštěvníci se dozvědí
zajímavé informace o záchranných a charitativních
projektech. Každý den během festivalu mohou ti odvážnější
ochutnat speciality z afrického tržiště, např. smažené hmyzí
pochoutky, nebo si zakoupit umělecké předměty s tématikou
černého kontinentu. Na své si přijdou také děti. Pro ně jsme
připravili soutěže, kvízy a spousty jiné zábavy.
ZOO Dvůr Králové

Nenechte si ujít nejvýznamnější akce, které se v letošním roce budou konat! www.hkregion.cz.
Srdečně zveme na 17. ročník veletrhu cestovního ruchu INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA, který se bude konat
v Kongresovém centru ALDIS Hradec Králové ve dnech 11. – 12. 3. 2016.
Na veletrhu návštěvníci tradičně najdou nabídky turistických možností v krajích a regionech, nabídky zájezdů
cestovních kanceláří, ubytování, wellness pobytů, lázeňských pobytů, náměty na výlety, na dovolené na kole, u moře
i v horách a další turistické možnosti, regionální výrobky nebo vybavení pro cykloturistiku.
V rámci expozice Královéhradeckého kraje bude možné sehnat veškeré tipy na výlety, mapy, nebo průvodce z oblastí
Krkonoš, Podkrkonoší, Orlických hor a Podorlicka, Kladského pomezí a Broumovska, Hradecka nebo Českého ráje.
Doprovodný program je v přípravě, mimo tradičních cestovatelských besed, prezentačních přednášek vystavovatelů
a doprovodného kulturního programu bude nemalá část programu věnována konferenci na téma Válka 1866 + 150.
výročí bitvy u Hradce Králové. www.infotourhk.cz.
Zdroj: Královéhradecký kraj

Přípravy na Slavnosti hořických trubiček
jsou v plném proudu
I v letošním roce se hořické náměstí promění v ráj gurmánu
a mlsalů, protože i letos se budou konat Slavnosti hořických
trubiček. Vanilka se rozvoní 17. 9. a už v tuto chvíli můžou
organizátoři nabídnout program, kde si vybere každý to své.
Dopoledne bude věnováno dětem. Těšit se mohou
na oblíbené tancování, starší generace pak na dechovku
a už v tuto chvíli je v jednání účast folkové kapely
Alishi & Mišmaš, Pavla Callty v odpoledních hodinách, kapely
Alžběta a Queen revival jsou možnými předskokany již
potvrzené slovenské zpěvačky Kristiny. Po celý den nebude
chybět doprovodný program pro děti, řemeslné stánky
zaměřené na regionální produkty a trubičkové soutěže.
Michaela Bělinová, MIC Hořice

Hradecko - Informujeme
Od 1. 1. 2016 došlo ke změně sídla Destinačního
managementu Hradecko. Nově nás najdete v budově
Městské hudební síně v Hradci Králové.
Destinační management Hradecko,
Městská hudební síň, Zieglerova 91,
500 03 Hradec Králové
Telefon: +495513003
Email: info@hradecko.eu, www.hradecko.eu

Za zkoumáním a bádáním do Všestar
V průběhu celé nadcházející turistické sezóny zveme
v š e c h n y p ř í z n i v c e v ě d y, h i s t o r i e a b á d á n í
do Archeoparku Všestary, kde mohou vždy jeden víkend
v měsíci objevovat doby dávno minulé. Interaktivní
program s doprovodným programem je určen široké
veřejnosti.
http://www.archeoparkvsestary.cz/
Zdroj: IC Hradec Králové

Ze sousedství
Tipy na akce a výlety v okolních regionech - Krkonoše, Trutnov

Ze sousedství
Tipy na akce a výlety v okolních regionech - Český ráj, Kladské pomezí

Český ráj
Sdružení Český ráj vydalo nové propagační materiály
Na počátku roku 2016 vydalo Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery nové propagační
materiály pro oblast Českého ráje. Jsou jimi katalog turistické nabídky a služeb „Dovolená
v Českém ráji“ a „Kalendář kulturních, sportovních a společenských TOP akcí“. Cílem
těchto tiskovin je propagace kulturní a turistické nabídky regionu především na domácích
a zahraničních veletrzích cestovního ruchu. Materiály jsou dostupné zdarma také
v informačních centrech a na dalších místech regionu.Po třech letech se dočkal dalšího
vydání Katalog turistické nabídky a služeb Dovolená v Českém ráji, který je společnou
aktivitou Sdružení Český ráj, informačních center a podnikatelů v cestovním ruchu, kteří
mají zájem na rozvoji turistického regionu Český ráj. Na 96 stranách najdou zájemci
o Český ráj kompletní informace o turistické nabídce, přehledy turistických atraktivit
a zajímavostí, tipy na trávení volného času, přehled regionálních výrobků a prodejen
a především nabídku ubytování všech kategorií. Vydáním Kalendáře TOP akcí již tradičně
Sdružení Český ráj ve spolupráci s informačními centry pomyslně zahajuje nový turistický
rok. Součástí kalendáře je přehled významných výstav muzeí a galerií v Českém ráji. Oba
propagační materiály jsou také k dispozici v elektronické podobě na www.cesky-raj.info.

Krkonoše

Trutnov

Krkonošské cyklobusy už potřinácté
Společnou cyklojízdou bude zahájen provoz
Krkonošských cyklobusů v sobotu 28. 5. 2016.
Krkonošské cyklobusy křižují nejvyšší české hory
od západu na východ a od východu na západ. Výrazně
vylepšují a obohacují dopravní obslužnost v regionu
nejvyšších českých hor. V červnu jsou v provozu
o víkendech, o letních prázdninách denně a v měsíci
září ve čtvrtek, sobotu, neděli a svátek. V loňském roce
přepravily 38 558 cestujících. Velký nárůst
byl zaznamenán na lince z Hradce Králové do Vrchlabí
a zpět. Provoz této linky je v sobotu a letních
prázdninách i ve čtvrtek. Využijte letní počasí
k návštěvě nejvyšších hor! Z Hradce Králové vyjíždí
cyklobusy okolo sedmé hodiny a ve Vrchlabí
je umožněn přestup na všechny další linky.
Ukončení provozu cyklobusů bude 28.9.2016.

Trutnov, druhé největší město Královéhradeckého
kraje a východní vstupní brána do Krkonoš, nabízí
pestrou paletu zážitků návštěvníkům ze širokého
o ko l í , a ť j i ž n á v š t ě v o u m ě s t a d o p l n í s v ů j
dlouhodobější pobyt v jiné části Podkrkonoší, nebo
přijedou přímo k nám.
Trutnov Trails
Síť terénních MTB stezek v okolí města, na Čížkových
kamenech, Jestřebích a Vraních horách čítá nyní cca
12 km přírodních singel trailů různých obtížností, délka
tratí ale není konečná. Trasy trailů jsou zvolené tak,
aby ukázaly neustále se měnící krajinu, která je plná
balvanů, skal, lesů a luk. Nástupními místy jsou nejlépe
Lhota u Trutnova, Bohuslavice nebo Markoušovice.
K dispozici je i zázemí s půjčovnou v Trailcentru Lhota.
www.trutnovtrails.cz
Kde jsem byl doma
Quest (cesta za pokladem) provede účastníky méně
turisty navštěvovanými, ne však méně zajímavými
zákoutími města. Pokud na jednotlivých zastaveních
navíc správně vyplníte tajenku, dojdete až k pokladu.
Bonusem navíc je možnost si v turistickém informačním
centru zakoupit ke hře turistickou vizitku.
www.ictrutnov.cz
Tipy na akce z Trutnova:
Únor – duben : Jazzinec - www.jazzinec.cz
6. – 7. 5.: Už ho nesou! - www.trutnovmestodraka.cz
25. – 26. 5.: 150. Výročí Bitvy u Trutnova,
www.trutnov.cz
3. – 5. 6. : Cirk – UFF, www.cirkuff.cz

Zdroj: Lucie Rakoušová, Sdružení Český ráj

Kladské pomezí
Interaktivní muzeum chytré zábavy
Nenechte si ujít návštěvu interaktivního muzea Pod čepicí v Hronově, které se bude během jara 2016 nově otevírat.
Čekají vás stálé i proměnlivé výstavy s doprovodnými programy zaměřené na smyslové vnímání, zázraky přírodních
jevů, důvtip různých vynálezů, kreativní tvorbu a mnoho dalšího.www.muzeumpodcepici.cz
Půjčovna koloběžek v Polici nad Metují
V informačním centru v Polici nad Metují si nově můžete půjčit koloběžky, získat návrh tras s vhodným terénem
a zažit netradiční výlet krásnou krajinou. Můžete si vybrat mezi silničním nebo terénním modelem. K dispozici jsou
také speciální koloběžky pro děti. www.sportvpolici.cz
Zdroj: Markéta Venclová, Kladské Pomezí

Zdroj: Mirka Chaloupská, SMO Krkonoše
Zdroj: TIC Trutnov

Zveme vás do „Pohádkových Krkonoš a Podkrkonoší“
V loňském roce byly pro děti a hravé dospělé připraveny dvě populárně naučné razítkovací hry „Po stopách
Krakonoše“ a „Krakonošovo Podkrkonoší“. Můžete je hrát i letos.
Jak si hry zahrajete? V krkonošských i podkrkonošských informačních centrech si vyzvedněte dva letáky, pro každou
hru jeden. Na jedné straně je mapka s vyznačenými atraktivitami, na druhé předtištěná okénka pro razítka a popis
konkrétního místa k návštěvě. V každém uvedeném místě zodpovíte kvizovou otázku položenou místním pracovníkem
nebo splníte úkol. Při správné odpovědi nebo po splnění úkolu do mapky otisknete razítko. Pokud
je místo v letáčku označeno jako TOP, čeká vás při správné odpovědi už na místě drobná odměna. Při získání
správného počtu razítek získají děti malý dárek. Více informací získáte na www.pohadkove.krkonose.eu.
Zdroj: Mirka Chaloupská, SMO Krkonoše

Téma: rodiny s dětmi
Akce v regionu určené pro celou rodinu

Podkrkonoším s dětmi
Nevíte, kam se vydat na výlet s dětmi o prázdninách
nebo o víkendu? Inspirujte se letákem Podkrkonoším
s dětmi. V tomto propagačním materiálu, který vydalo
Podzvičinsko, naleznete tipy na výlety
z Královédvorska, Hořicka, Peckovska i Bělohradska,
zábavné naučné stezky nebo informace o akcích
vhodných pro děti. Leták dostanete zdarma ve všech
informačních centrech v Podkrkonoší nebo si jej
můžete stáhnout na www.podkrkonosi.eu
DM Podzvičinsko

Hořice mají Trubičkovou stezku pro děti
V Hořicích se na jaře letošního roku otevře nová
naučná stezka, která je zaměřená na děti a hořické
trubičky. Sedm zábavných zastavení provede dětské
turisty a jejich doprovod historií i současností
hořických trubiček v areálu Smetanových sadů.
Součástí projektu jsou i pracovní listy, které jsou volně
k vytištění na internetu nebo k dostání v Městském
informačním centru Hořice zdarma. Za správné řešení
obdrží děti sladkou odměnu v informačním centru,
kterou věnovalo Sdružení výrobců hořických trubiček.
V budoucnu se zvažuje i umís tění herníc h
interaktivních prvků s trubičkovou tématikou.
Michaela Bělinová, MIC Hořice

Den rodiny 2016
Dne 8. 5. 2016 se těšíme na shledání s vámi na již
tradiční akci v Hradci Králové, která je již dlouhá léta
pořádána na Den matek v Jiráskových sadech
a v dalších místech města.
Akce se účastní mnohá místa přátelská rodině, jako je
Knihovna města Hradec Králové, zábavní rodinný park
Tongo, dětská železnice a kolesové parníčky, vodní
elektrárna Hučák, Centrum přátelské rodině
Budulínek, Park Pohádka a další. Centrem dění jsou
Jiráskovy sady, kde probíhá řada kouzelnických
vystoupení, pohádek a mnoho dalších aktivit v rámci
stanovišť jednotlivých partnerů, kteří společně
s Hradeckem Den rodiny připravují a organizují.
O soutěže a hry není nouze, občerstvení pro děti
i dospělé je též zajištěno a krásné slunné počasí
objednáno.
Zdroj: IC Hradec Králové

150. výročí BITVY U TRUTNOVA 27. 6. 1866
U Trutnova Rakušané jedinkrát zvítězili v celé prusko-rakouské válce 1866. Při připomínce 150. výročí bitvy
(25. – 26. 6.) se od soboty dopoledne na náměstí odehraje dobová scéna zatčení starosty Prusy a odpoledne
v prostoru Starého Rokytníka bitevní ukázka. V neděli proběhnou tradiční obřady na náměstí, vernisáž tématické
výstavy v Muzeu Podkrkonoší a mše za padlé v Janské kapli.
V sobotu dopoledne na náměstí koncert skupiny Kantoři, tradiční obřady s natíráním pamětní desky na černo
a dobová komentovaná scéna zatčení starosty Prusy, vernisáž tématické výstavy v Muzeu Podkrkonoší a odpoledne
bitevní ukázka u Nového Rokytníku. V neděli po obědě vystoupí v městském parku kadetní hudba a následně
proběhnou pietní akt a mše za padlé v Janské kapli.
Více na www.trutnov.cz

Téma: Válka 1866
v Královéhradeckém kraji
150. výročí Bitvy u Hradce Králové
V roce 2016 si připomeneme 150. výročí Bitvy u Hradce Králové, která byla největším válečným střetnutím pruskorakouské války z roku 1866 a počtem vojáků byla i největší bitvou na území Česka v celé jeho historii. V lokalitě
centrálního bojiště na Chlumu můžete navštívit Památník bitvy 1866 s novým Muzeem války nebo si projít místa
největších bojů po zdejších naučných stezkách. Celé bojiště lze nejlépe shlédnout z vyhlídkové plošiny rozhledny
Chlum. Je připraven bohatý doprovodný program po celém Královéhradeckém kraji sčítající společenské, kulturní
a edukativní akce, výstavy, konference, bohoslužby, pietní akce a ceremonie. Bohatý seriál akcí se odehrává v Hradci
Králové a okolí, v České Skalici, v Jičíně, v Trutnově, v Náchodě, v Zámku Hrádek u Nechanic, v Jaroměři, v Novém
Městě nad Metují aj.
Zdroj: Královéhradecký kraj

Nejvýznamnější rekonstrukce bitevních scén
21. 6. /bojiště 1866 Hněvčeves, /C. k. manévry historických vojsk
1. 7. /bojiště 1866 Střezetice, /Bitevní scéna "Srážka jezdectva u Střezetic 1866“
2. 7. /bojiště 1866, /Bitevní ukázky na jednotlivých místech bojiště, /od 14:00 hod. bohatý doprovodný kulturní
program v Hradci Králové, který vyvrcholí audiovizuální projekcí s ohňostrojem
3. 7. /bojiště 1866 Chlum, /Velká bitevní scéna „Königgrätz 1866“
Více informací a detailní program celého seriálu akcí v Královéhradeckém kraji na www.koniggratz150.eu

Akce k výročí Bitvy 1866 v Kladském pomezí
2. 4. /Otevírání pevnosti Josefov/
www.kladskepomezi.cz
13. 5. /Přednáška Mgr. Jana Čížka /
Bitva na Doběníně
4. – 5. 6. /Vzpomínkové akce k 150. výročí bitvy
u Náchoda
28. 6. /150. výročí bitvy u České Skalice
28. – 29. 6. /Pochod historických jednotek Česká
Skalice – Rodov
30. – 31. 7. /Podporujeme naše vojáky na Pevnosti
Dobrošov u Náchoda
6. 11. /Jízda parního vlaku na trase Jaroměř –
Trutnov s císařem Františkem Josefem

Výstavy
23. 4. - 2. 10. /"Již nabíjejí kanóny, již nakusují
patrony …"/Městské muzeum Jaroměř
13. 5. – 30. 9. /Krev a bolest 1866/Městské
muzeum v Novém městě nad Metují
6. 6. – 10. 7. /Skalické bojiště 1866/Muzeum
Boženy Němcové v České Skalici
17. 6. – 30. 9. /„Post bellum 1866“/Výstavní síň
muzea v Náchodě
27. 6. – 30. 9. / „Bitva u Náchoda 27. 6. 1866“/
Regionální muzeum v Náchodě
Květen – říjen/Válka prusko-rakouská 1866
a železnice/Železniční muzeum Výtopna Jaroměř
Zdroj: Markéta Venclová, Kladské Pomezí

150. výročí bitvy u Hradce Králové Königgrätz 1866
Jen si připomeňme, že šlo o největší bitvu v historii na území Čech a Moravy a zároveň poslední velkou jezdeckou
bitvou v evropských dějinách! Také proto je jasné, že vzpomínkové akce budou pojaty ve velkém a důstojném stylu
a za účasti mnoha spolupracujících subjektů. V průběhu celého roku chystá město Hradec Králové i Královéhradecký
kraj mnohé akce a ceremonie, které s touto významnou událostí souvisejí, jako jsou výstavy, konference,
společenské události, pietní akty a v neposlední řadě též celou řadu bitevních scén, jejichž vyvrcholením bude velká
bitevní scéna Königgrätz 1866 3. 7. 2016 přímo na bojišti na Chlumu. Detailní informace o konaných akcích
a novinkách naleznete zde: www.koniggratz150.eu.
Zdroj: IC Hradec Králové

Královédvorští si v září připomenou 150. výročí odchodu Prusů
Od prusko-rakouské války již uběhlo jeden a půl století a občané Dvora Králové nad Labem si letos při té příležitosti
připomenou 150. výročí odchodu Prusů. Vzpomínková akce se uskuteční v sobotu 10. 9. 2016. Během dopoledne
se vojenské jednotky složené z členů klubů vojenské historie v pruských a rakouských uniformách vydají na pochod
na starý hřbitov, kde položí věnec u hrobu padlých vojáků, poté budou pokračovat na nábřeží Jiřího Wolkera, kde uctí
památku padlých u pomníku obětí války 1866. Po skončení vzpomínkových aktů se vojáci vrátí před Hankův dům,
kde bude postavena polní kuchyně s možností občerstvení. Zájemci z řad veřejnosti si zde budou moci prohlédnout
vojenské uniformy, zbraně nebo historickou vojenskou techniku. V odpoledních hodinách se vojenské jednotky
přesunou k městskému muzeu, kde se odehraje rekonstrukce bitvy o Kohoutův dvůr.

Výročí bitvy u Hradce Králové
28. června si v Hořicích připomeneme významné výročí 150 let od památné bitvy u Hradce Králové. Hořice byly
v tomto směru v minulosti tak trochu opomíjeny. Ku příležitosti výročí bude v městském muzeu instalována výstava
s názvem „Vzpomínka na rok 1866“. Výstavě bude předcházet položení věnců a uctění památky padlých u hrobů
důstojníků a společného hrobu rakouských i pruských vojáků za účasti dobové posádkové hudby. Před otevřením
výstavy na náměstí Jiřího z Poděbrad také vzpomeneme úryvky z událostí, které se odehrály před sto padesáti lety
přímo v Hořicích. Málokdo možná ví, že Hořice byly největším lazaretním městem po bitvě u Hradce Králové.
V hořickém zámku bylo velitelství pruské armády a kancelář zde měl pruský král Bedřich Vilém a kancléř Bismarck.

Zdroj: Miroslava Kameníková, tisková mluvčí Dvora Králové nad Labem

Ivan Doležal, místostarosta Hořic

