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Vážení čtenáři,
 
je nám potěšením, 
že jste se začetli do 
dalšího vydání 
Newsletteru pro 
odborníky 
v cestovním ruchu. 
Je před námi hlavní 
letní sezóna a s ní 
i spousta novinek 
a lákadel. Těší nás, 
že návštěvnost 
našeho kraje stále 
stoupá, jak se 
můžete dočíst na 
straně 1 a věříme, 
že i události jako 
jsou vzpomínkové 
akce na Válku 
1866, oblíbený 
provoz cyklobusů 
a lanovek nebo 
kreativní hry 
našich destinačních 
společností budou 
činit náš kraj ještě 
více atraktivním.
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KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

WWW.HKREGION.CZ

Přelom konce školního roku 
a prázdnin je v Královéhradeckém 
kraji ve znamení velkolepých 
vzpomínkových akcí na prusko – 
rakouskou válku. Kromě 
celoročního doprovodného 
programu v Hradci Králové a i na 
jiných místech regionu budou 
aktivity vrcholit o víkendu 1. – 3. 
července 2016 v krajském městě, 
na Chlumu a ve Střezeticích.
Celý program uvádíme na straně 3.

Královéhradecký kraj je druhým 
nejnavštěvovanějším krajem
O bezmála 11 procent více turistů než o rok dříve přijelo podle nejnovějších informací ČSÚ letos 
v zimě do Královéhradeckého kraje. Celkem se v prvním čtvrtletí v hotelech a dalších zařízeních 
v kraji ubytovalo 306 615 hostů. V celé zemi se potom počet hostů zvýšil o 11,9 procenta. 

Královéhradecký kraj byl 
v prvním čtvrtletí druhým 
nejnavštěvovanějším krajem 
v Česku. Vysoká návštěvnost 
v tomto období je tradičně dána 
právě zimní sezonou 
v Krkonoších. Nejvyšší české 
pohoří má nejkvalitnější 
lyžařské terény v zemi, které 
jsou atraktivní pro české 
i zahraniční turisty. V čele 
návštěvnosti byla Praha 
s 1,29 milionu hostů.
Výraznější růst návštěvnosti 
Královéhradeckého kraje 
zaznamenali statistici u cizinců, 
jejichž počet vzrostl o 16,4%

www.facebook.com/kralovehradeckykr
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Tým z úseku cestovního 
ruchu podpoří Handy 
Cyklo Maraton

Dánové v Královéhra-
deckém kraji

Krkonoše získaly 
ocenění za propagační 
materiály

Lanovky v Orlických 
horách zahájily 
letní provoz

Vzpomínkové akce na Válku 
1866 vrcholí  

Příjemné čtení 
a krásné léto přeje 
redakční tým
 

www.koniggratz1866.eu

na 90 475 hostů. Počet českých 
turistů v kraji vzrostl 
o 8,4 procenta na 216 140 hostů.
Z pohledu zahraničních turistů 
do kraje opět nejvíce přijížděli 
Němci, jejichž počet v prvním 
čtvrtletí meziročně vzrostl 
o 15,4 procenta na 35 643 hostů. 
Druhé místo znovu obsadili 
Poláci, na třetí příčku se dostali 
Slováci. Na čtvrtou příčku ze 
třetí klesli Nizozemci, na něž se 
letos dotáhli Dánové. 
Nizozemců i Dánů do kraje 
přijelo shodně 4184.
S letošní zimní sezonou byli 
spokojeni i podnikatelé 

v hlavních střediscích 
východních Krkonoš. Největší 
české lyžařské středisko 
Špindlerův Mlýn zaznamenalo 
meziroční zvýšení návštěvnosti 
o deset procent na půl milionu 
lyžařů. Jako lepší průměr 
hodnotil sezonu i krkonošský 
SkiResort Černá hora - Pec. 

KHK, Zdroj: ČSÚ

Připravená je také soutěž Putování po stopách Války 1866. Více informací na: www.muzeumhk.cz/soutez-1866
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Cyklobusy 2016
Cyklisté mohou využít hustou 
síť cyklotras a cyklostezek 
nejen v horských oblastech, 
ale na celém území 
Královéhradeckého kraje. Pro 
pohodlí cyklistů i rychlejší 
dosažení cílů budou stejně 
jako v minulých letech jezdit 
cyklobusy, které jsou v provozu 
až do konce září!! Sledujte 
webové portály našich 
destinačních společností:      

 KHK

Dány v kraji lákají hory, skály, jídlo a dobré ceny 
Již v minulém vydání jsme 
informovali o navýšení počtu 
turistů z Dánska. Aktuálně 
jsou Dánové na čtvrté příčce v 
návštěvnosti. Královéhradecký 
kraj na uvedená statistická 
data aktivně reaguje tak, aby 
potenciál návštěvnosti ještě 
zvýšil. Nejen, že se zúčastnil 
velkého veletrhu cestovního 
ruchu v dánském Herningu, ale 
na konci dubna přivítal také 
vybrané dánské novináře 
významných médií zaměřených 
na volný čas a cestování na 
několikadenním press tripu. 

Novináři navštívili za doprovodu 
zástupců Královéhradeckého kraje 
a zahraničního zastoupení 
agentury CzechTourism ve 
Skandinávii Krkonoše, kde 
absolvovali přímo zimní výstup na 
Luční boudu, dále nově 
zrekonstruovaný barokní hospital 
Kuks, ZOO Dvůr Králové, Český 

 

ráj a prohlédli si také krajské město 
Hradec Králové. Při individuálních  
rozhovorech s redaktory v průběhu 
cesty vyplynulo, že dánské turisty 
nejvíce lákají v naší rozmanité 
krajině zejména horské a skalní 
lokality, dále výborná domácí 
regionální kuchyně, dobré české pivo 
a v neposlední řadě významná 
cenová dostupnost. V průběhu 
následujících měsíců se zážitky 
a pozitivní ohlasy na kraj 
 

s doporučením jako ideální 
lokality pro cestování promítnou 
do jejich novinářské a redakční 
činnosti. 
Tím propagace kraje směrem do 
Skandinávie zdaleka nekončí. 
V dalším roce plánuje úsek 
cestovního ruchu navštívit znovu 
dánský veletrh a k tomu zřejmě 
přibude i propagace ve Švédsku 
v rámci velké sportovní události 
– Maratonu ve Stockholmu. 
  KHK

www.podkrkonosi.eu; 
www.krkonose.eu.;
www.cesky-raj.info; 
www.mojeorlickehory.cz; 
www.kladskepomezi.cz; 
www.broumovsko.cz; 
www.hradecko.eu,
www.hkregion.cz    

Nové turistické noviny na letní sezónu 2016 
v několika podobách
Královéhradecký kraj letos v 
historii vůbec poprvé vydal 
turistické noviny ve spolupráci 
se sousedním krajem 
Pardubickým. Tiskovina má 
velký úspěch. Čtenáři najdou 
na 16 stránkách obrovský 
výběr z turistické nabídky obou 
krajů.

www.cesky-raj.info,www.broumovsko.cz,
www.krkonose.eu, www.podkrkonosi.eu,
www.kladskepomezi.cz, www.hradecko.eu,
www.mojeorlickehory.cz

V Teplických skalách 
slavnostně otevřeli 
zrekonstruovanou 
Vavruškovu naučnou 
stezku

Při rekonstrukci byly aktualizovány 
naučné panely, stezka byla 
doplněna o dřevěné plastiky 
zvířecích průvodců pro děti, fošny 
s gravírovanými stopami zvířat a 
dřevěné cedulky s názvy rostlin. Na 
nejvyšší vrchol byla instalována 
„vrcholová knížka“ – zápisník pro 
návštěvníky a na několika místech 
byla stezka opatřena zábradlím. 
Rekonstrukce přišla na půl milionu 
korun, hrazena byla z projektu 
Ministerstva životního prostředí 
"Posílení návštěvnické 
infrastruktury v chráněných 
územích ve správě AOPK ČR".

Zrekonstruovaná Vavruškova 
naučná stezka prochází 
unikátními útvary Teplického 
skalního města národní 
přírodní rezervace Adršpašsko-
teplické skály. 

 BRO

Své letní turistické noviny vydaly 
také destinační společnosti. 
O novinkách v letní sezóně si 
počtete v jejich tištěných speciálech:

Novinky z Českého ráje
Na všechny, kteří se chystají v letošním roce navštívit Český ráj, čeká spousta příjemných novinek. 

V Jičíně bylo například otevřeno, v regionu zcela ojedinělé, Centrum přírodních věd. Za pomoci dotace 
vzniklo rekonstrukcí původní hvězdárny a je vybaveno pro hvězdáře například novým zrcadlovým 
dalekohledem. Další výuce slouží moderní vybavení a na zahradě návštěvníci najdou nové „broukoviště“ 
nebo včelí úly. 
Turisté i místní obyvatelé se dále mohou těšit na „Regionální kartu hosta“, kterou připravuje Sdružení 
Český ráj na červenec 2016, a která umožní uživatelům čerpat zajímavé benefity ve vybraných zařízeních a 
službách cestovního ruchu. 

www.cesky-raj.info
 CR
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Krkonoše získaly ocenění za propagační materiály 
Krkonoše – svazek měst a obcí získal v prvním ročníku soutěžní 
přehlídky tištěných turisticko-propagačních materiálů 
TuristPropag dvě nejvyšší ocenění. Vyhlášení se konalo na 
veletrhu cestovního ruchu v Lysé nad Labem na konci dubna. 
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Lákadlem této a příští turistické 
sezony v regionu bude kromě 
zajímavostí a památek také nová 
regionální turistická hra, kterou 
připravilo město Dvůr Králové nad 
Labem ve spolupráci se ZOO Dvůr 
Králové a Revitalizací Kuks. Hra by 
měla pomoci rozvoji cestovního 
ruchu na Královédvorsku 
a podpořit tím místní podnikatele. 
Regionální turistická hra 
odstartovala na konci května 
a trvat bude až do září příštího 
roku. 

KRK

2

První místo patří novinám Krkonošská sezona v kategorii Turistické 
noviny a druhé místo v kategorii Trhací mapy. Zmíněné propagační 
materiály jsou k dispozici v krkonošských turistických  informačních 
centrech nebo elektronicky stažením z: 
www.krkonose.eu/cs/propagacni-materialy.

Regionální turistická hra na Královédvorsku

Základem je brožura s herním plánem, kterou návštěvníci získají po zaplacení vstupného buď v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem 
a v ZOO Dvůr Králové, nebo ji dostanou v Informačním centru v Kuksu po nákupu produktů v hodnotě 100 Kč. Turisté budou během pobytu 
v regionu získávat na vybraných místech (ubytovací zařízení, restaurace, obchody a další) známky, které nalepí do herního plánu. Za to jim bude 
patřit drobná cena nebo účast ve slosování o ceny hlavní. 

Toulavý baťoh v Kladském pomezí
Toulavý baťoh už třetím rokem 
úspěšně provází malé 
návštěvníky v regionu Kladské 
pomezí. Letos s sebou opět 
přináší novou ilustrovanou 
mapu, která je součástí 
oblíbené cestovatelské hry, 
do níž se může zapojit každý.
Soutěž jako v předchozích letech 
spočívá ve sběru samolepek, které

areálu v  Havlovicích. 
Slosování proběhne 30. září. 
Podrobná pravidla soutěže 
a přehled výdejních míst 
naleznete na zadní straně 
mapy, nebo také na webových 
stránkách.
Navíc i letos proběhne Den 
s Toulavým baťohem. 

Dne 31. července 2016 účastníky opět 
čeká plno her, soutěží a zábavy. 
V případě pořádání dalších akcí a pro 
více informací sledujte stránky 
www.kladskepomezi.cz 
a www.toulavybatoh.cz 
nebo také Facebook 
Kladského pomezí.

 získáte na 24 odběrných místech 
regionu. Každý soutěžící, který 
nasbírá minimálně pět 
samolepek, se nyní může nechat 
zařadit do slosování 
o 7 hodnotných cen. Vyhrát je 
možné víkend pro dva na farmě, 
ubytování pro čtyřčlennou rodinu 
v penzionu nebo jednu z pěti 
permanentek do sportovního

Unikátní koncerty festivalu Za poklady Broumovska 
Letní hudební festival Za poklady Broumovska bude i letos lákat na deset výjimečných podvečerních 
koncertů českých i zahraničních umělců v architektonicky unikátních broumovských barokních 
kostelích. 

 BRO
www.zapoklady.cz

Jedinečnou atmosféru festivalu si budou moci vychutnat všichni milovníci hudby a nevšedních zážitků již od 
soboty 2. července 2016 , kdy bude festival zahájen v otovickém kostele sv. Barbory. 
Následovat bude dalších devět koncertů, vždy v sobotu od 18 hodin, v jednom z deseti broumovských kostelů. 
Největším letošním lákadlem bude koncert amerického skladatele Kerryho Turnera, vystoupení špičkového 
komorního souboru Bennewitzovo kvarteto nebo koncert skvělého jazzového hudebníka Karla Růžičky.

ČERVEN 2016

www.dvurkralove.cz

 KP

PKRK



Na nových webových stránkách 
www.airport-pardubice.cz je navíc 
podrobný popis všeho, co cestující 
před letem čeká a s čím se mohou 
na   letišti setkat. I letos navíc 
zaparkují zdarma v blízkosti
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Letní sezóna na blízkém letišti Pardubice
Léto na „našem“ nejbližším 
letišti -  Letišti Pardubice 
bude letos opravdu živé. Od 
června do září zde odbaví 100 
letů do turisticky oblíbených 
letních destinací - do 
Burgasu, Podgorici nebo na 
Rhodos. Na své si přijdou jak 
rekreanti, tak milovníci 
letadel. Téměř každý den 
budou na letišti k vidění 
letadla typu Boeing B738, 
Airbus A320.

odbavovací haly a díky novým přepážkám se letos zrychlí 
bezpečnostní kontroly i pasové odbavení. Čas při čekání na odlet 
zpříjemní duty free shop a v hale nechybí ani možnost občerstvení, 
bezplatné wi-fi připojení a dětský koutek.
Velkou nabídku zájezdů najdou cestující na www.odletyzpardubic.cz, 
či www.odletzpardubic.cz.  

V Náchodě byla 
otevřena nová 
výstava 
Nová výstavní síň je věnována 
architektu Janu Letzelovi a 
historii hotelu U Beránka. Síň, 
která je umístěna v prostoru 
recepce samotného hotelu, 
vznikla při příležitosti 
zapůjčení kamenů – součástí 
tzv. hirošimského atomového 
dómu – městu Náchod. 

Budova projektovaná pro 
hirošimskou prefekturu přečkala 
výbuch atomové bomby v roce 
1945 – vzdálenost od epicentra jen 
160 m. Dnes je torzo budovy 
známé jako Hirošimský památník 
míru, který je od roku 1996 zapsán 
na seznam světového dědictví 
UNESCO. Nyní slouží jako 
připomínka ničivosti jaderných 
zbraní a jako symbol naděje. 
Kromě těchto kamenů se mohou 
budoucí návštěvníci těšit také na 
historické fotografie a jiné 
předměty ze života a díla slavného 
náchodského architekta.

KP

Nová sekce prusko-
rakouská válka 
Také region Kladského pomezí 
si letos připomíná 150. výročí 
prusko-rakouské války.

Díky tomu vznikla na webových 
stránkách  
i nová sekce s názvem Prusko-
rakouská válka 1866, kde se zájemci 
dozví více o jednotlivých bitvách, 
seznámí se s trojící naučných stezek 
provádějících návštěvníky po 
stopách prusko-rakouských bojů 
a najdou zde pozvánky na akce 
a výstavy věnované tomuto 
významnému výročí. 
Odkaz naleznete na 
www.kladskepomezi.cz/kultura

www.kladskepomezi.cz

Letiště Pardubice a KHK 

Obě tato ocenění zapůjčuje na 
dobu určitou Ministerstvo 
životního prostředí ČR. Tyto 
značky garantují, že uvedené 
turistické ubytovací služby 
v domě DOTEK splňují ta 
nejnáročnější ekologická kritéria 
v oblasti ochrany životního 
prostředí. Dům DOTEK je tak 
prvním certifikovaným 
ubytovacím zařízením 

DOTEK získal značku Ekologicky šetrné 
služby – jako první v Krkonoších!
Dům DOTEK v Horním 
Maršově získal hned dvě 
prestižní ekoznačky: 
evropskou značku Ecolabel -  
The Flower  (Květina) 
a českou značku Ekologicky 
šetrná služba. Zařadil se tak 
ke čtyřem pražským hotelům 
a jednomu moravskému 
ekocentru, které podobné 
označení mohou používat.

v Krkonoších, které splňuje podmínky pro realizaci opravdu šetrného 
turismu.
Turistická ubytovací zařízení oceněná evropskou značkou „The 
Flower“ mají nižší spotřebu vody a energie; odpad produkovaný 
takovými zařízeními je pečlivě tříděn a (tam, kde je to možné) 
vhodným způsobem likvidován; používají především takové látky, 
které jsou v menší míře nebezpečné vůči životnímu prostředí. Česká 
značka Ekologicky šetrná služba se uděluje za splnění podobných 
parametrů. KRK

KP

Historický mlýn bude opět v provozu 

Ve dnech 6. – 7. srpna 2016 bude ve skanzenu v Krňovicích možno 
shlédnout poprvé po mnoha desetiletích chátrání, jak se ve mlýně 
mlelo v dobách minulých. Mlýn bude uveden do provozu 
a návštěvníci se mohou těšit i na program s ukázkami dalších 
činností jako jsou zpracování obilí nebo pečení chleba. 

Po letech obnovy je dokončován transfer mlýna z Bělče 
nad Orlicí na Hradecku. 

www.krnovice.cz

ČERVEN 2016

HK

Vizualizace nového terminálu 
(předpokládané dokončení říjen 2017)
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CESTUJTE 
BROUMOVSKEM 
VÝHODNĚ
V letošním roce vstoupil 
projekt slevové karty do 
druhého roku svého fungování. 
Celkem 13 turisticky 
zajímavých atraktivit můžou 
nyní lidé navštívit se slevovou 
kartou.
 O všech zapojených místech 
informuje letáček, který ke slevové 
kartě návštěvníci dostanou a 
předem si naplánují svůj výlet. 
Návštěva míst potom dává zelenou 
pro zapojení do soutěže o 
hodnotné ceny.  K dostání je karta 
u vybraných ubytovatelů 
uvedených na stránkách 
www.broumovsko.cz a v 
informačních centrech.
  

Nová půjčovna koloběžek   
Vyzkoušet sportovní 
koloběžku a poznat okolí 
jinak než pěšky nebo ze sedla 
kola mohou turisté v Polici 
nad Metují.

 I v roce 2016 bude v polickém 
informačním centru v provozu 
půjčovna koloběžek. K dispozici 
jsou hned 3 modely v celkovém 
počtu 8 ks. Spolu s koloběžkami 
je možné si zapůjčit i ochranné 
helmy a při velkém zájmu není 
problém počet půjčovaných kusů 
navýšit. V infocentru doporučí 
i mnoho tipů na výlety na 
koloběžce. 

·Teplické skály 
·Klášter Broumov 
·Centrum Walzel 
·Muzeum Papírových modelů 
·Měděný důl Bohumír Jívka 
·Zámek Grodno (PL) 
·Walimské štoly  
·Podzemní město Osówka  
·Pevnost Dobrošov 
·Koupaliště v Meziměstí 
·Mlýn Dřevíček 
·Zámek Adršpach 
·Městské muzeum v Novém 
Městě nad Metují 

(PL)
(PL)

 BRO

KP
www.sportvpolici.cz 

Svazek obcí Jestřebí hory vydal novou 
turistickou a cykloturistickou mapu
Od června je k dispozici nová turistická a cykloturistická mapa Svazku obcí Jestřebí hory 
s přesahem k Trutnovu, Adršpašsko-teplickým skalám a Babiččinu údolí. Starostové 
dobrovolného svazku obcí se tímto způsobem rozhodli podpořit cestovní ruch na svém 
území. 
Mapa vyšla po osmi letech, má aktualizovanou zadní stranu a v mapě je nově také rozhledna na 
Markoušovickém hřebeni. K dostání je na obecních úřadech členských obcí a v informačním centru v 
Malých Svatoňovicích. 

www.jestrebihory.net 

Nová mobilní aplikace v České Skalici 
Centrum rozvoje Česká 
Skalice, o.p.s., se 
prostřednictvím Regionálního 
informačního centra, jehož je 
provozovatelem, rozhodlo 
přispět k oživení 150 let staré 
historie. Česká Skalice byla – 
stejně jako mnohá další 
města v regionu – zasažena 
prusko-rakouskou válkou. 
Letošní kulaté výročí je 
vhodnou příležitostí, jak si 
tuto nepříliš známou, ale 
přesto velmi významnou 
událost připomenout.

V Regionálním informačním centru v České Skalici proto ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek 
z války roku 1866, z.s., a dalšími odborníky na toto téma připravili mobilní aplikaci, která mapuje místa 
spojená s bitvou u České Skalice. Aplikace, jejíž slavnostní představení je naplánováno na 28. června, tedy 
přesně 150 let „poté“, však bude uzpůsobena tak, aby se postupně mohla přidávat další města, resp. bojiště.

 Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. 

Hořická socha míří 
do Vatikánu 
Vatikánské zahrady ozdobí už 
brzy socha Anežky České, 
kterou vytvořili studenti 
Střední průmyslové školy 
kamenické a sochařské. 

Tvorba byla přitom velmi 
technicky náročná. Jedná se o 
materiál z vyhnánovského pískovce 
a ten je velice tvrdý. 
Od května zdobí socha Senát v 
Praze, v srpnu potom zamíří do 
Vatikánu. Skulptura je 160 cm 
vysoká a váží zhruba tři sta 
kilogramů. 

KHK

S kartou Broumovskem 
výhodně navštívíte:

ČERVEN 2016

Letošní nabitý program láká návštěvníky po celých 
devět dní trvání festivalu na africká taneční
a pěvecká vystoupení, workshopy a přednášky 
významných osobností..

23. – 31. 7. 2016
AFRICKÝ FESTIVAL
ZOO Dvůr Králové www.zoodvurkralove.cz
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Lanovky v Orlických horách se 
rozjely začátkem června. 
Čtyřsedačková lanovka 
v Říčkách v Orlických horách 
vyveze turisty na vrch Zakletý ve 
výšce 992 metrů nad mořem, 
který je přímo na hlavní 
hřebenové trase.
Jiráskova hřebenovka slaví 
letos 95 let.

2

Lanovky v Orlických horách zahájily letní provoz

ČERVEN 2016

 

První červnový víkend se rozjela také sedačková lanovka v Deštném v Orlických horách. Lanovky budou 
v provozu v červnu a září o víkendech, během prázdninových měsíců potom každý den. Pro návštěvníky jsou 
k dispozici horské tříkolky a terénní koloběžky. Zdarma přepravují kočárky a kola.
Ve Skiresortu Buková hora budou lanové dráhy v provozu poté všechny červencové a srpnové víkendy. 
Na vrchol Bukové hory lze vyjet jak z Červené Vody, tak i Čenkovic.

Zámky na řece 
Orlici v letní sezóně 

Nabídka zámků na řece Orlici 
je i v letošní sezoně v plném 
proudu. Při návštěvě Nového 
zámku v Kostelci nad Orlicí 
čeká na návštěvníky výstava 
Zámecké imaginárium, která 
byla pro velký úspěch 
obnovena i pro letošní sezonu.

Je zde také stálá expozice a Galerie 
Kinský, ale i příjemné posezení 
v Toniově zámecké kavárně 
a restauraci. Na zámku 
v Častolovicích se kromě prohlídek 
expozic mohou návštěvníci těšit 
i na autorské výstavy obrazů 
a fotografií.  Po prohlídce expozic 
a výstav lze obdivovat krásu 200 
druhů růží a oboru s bílými daňky.
V Potštejně na zámku jsou každý 
víkend zážitkové prohlídky. 
S dětmi lze navštívit Pohádkov 
a Bubákov a v rámci celonárodních 
oslav 700 let narození Karla IV. 
nevynechejte ani nové hrané 
prohlídky z doby středověku 
„Ztracen v čase“. Jako nadstavbu 
k této prohlídce je možno navštívit 
edukativně – zábavnou expozici 
v samostatně stojící budově 
v parku, nazvanou „Bludiště 
u Karla IV.“.

Nebezpečně dobré pivo se vaří v Malé Úpě

Tým z úseku cestovního ruchu  podpoří  Handy 
Cyklo Maraton
 Metrostav Handy Cyklo 
Maraton je jeden z největších 
sportovně-integračních 
projektů současnosti. Do 
čtvrtého ročníku se letos 
zapojí všech čtrnáct krajů 
České republiky včetně 
Královéhradeckého! A na 
místě bude přímo i pracovní 
tým z úseku cestovního ruchu 
Královéhradeckého kraje. Dne 
3. srpna 2016  bude soutěžní 
týmy podporovat na 
průjezdních bodech na Kuksu 
a v Teplicích nad Metují. 
Na trase, která vede 
Královéhradeckým krajem, 
budou jednotliví členové týmu 
závodníky také přímo 
doprovázet.

 délku 2 222 km. Smyslem je 
ukázat, že nehandicapovaní 
a handicapovaní mohou společně 
tvořit jeden fungující tým, který 
má šanci obstát i v podmínkách 
extrémního závodu. Cílem ale není 
dosáhnout co nejlepšího 
výsledného času, nýbrž 
reprezentovat co možná nejlépe 
myšlenky vzájemné spolupráce, 
integrace, solidarity a přátelství. 
Trasu si každý tým   tvoří sám. 

Plánování, navigace, orientace, 
taktika střídání a přesunů tvoří 
minimálně polovinu úspěchu. 
Týmy dostanou itinerář se 
stanovenými průjezdními body. 
Jaké cesty zvolí k jejich dosažení, 
přitom záleží na každém z nich! 
Závod se startuje 2. srpna 2016 na 
Pražském Hradě a končí 6. srpna 
2016 opět v Praze. Nejvzdáleněj-
ším bodem je Bratislava.

KHK

Pivovar Trautenberk je 
nejmladším přírůstkem do 
rodinky krkonošských 
minipivovarů. 
Úžasně lahodné pivo se vaří 
v úctyhodné výšce 1045 metrů nad 
mořem, pět metrů pod zemí, ve 
sklepení starém 103 roků. 

Pivo Trautenberk se kromě 
čepovaného prodává i v pet 
lahvích atypického tvaru, jako 
jedinečný dárek či suvenýr.

www.malaupa.cz
www.vychodnikrkonose.cz 

Závod je postaven na 
jednoduchém konceptu. Čtyř nebo 
osmičlenný cyklistický tým, jehož 
součástí musí být minimálně jeden 
člověk s jakýmkoli druhem 
postižení jede v kuse 111 hodin

OH

OH

www.mojeorlickehory.cz/doprava-do-orlickych-hor

Vyšel nový turistický průvodce
Orlické hory a Podorlicko



4. 7. 2016
HOŘICKÉ SOCHAŘSKÉ
SYMPOZIUM

5. -7. 8.2016
PORCINKULE

6. 8. 2016
KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON

12. – 13. 8. 2016
MARŠOVSKÁ POUŤ
Horní Maršov

13. 8. 2016
KRKONOŠSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI

www.symposiumhorice.cz

www.kulturahronov.cz

www.mojeorlickehory.cz

www.krakonosuvcyklomaraton.cz

www.hornimarsov.cz

www.krkonosskepivnislavnosti.cz

www.cervenykostelec.cz

Hořice, lom U sv. Josefa
Mezinárodní setkání sochařů

86. ročník tradičního divadelního festivalu

Opočno

Trutnov (start a cíl) 
3. ročník oblíbeného cyklistického 
závodu silničních kol

Tradiční veselice spojená se slavnostním 
otevřením zrekonstruovaného kostela 
Nanebevzetí Panny Marie

Náměstí Vrchlabí

Akce se koná v přírodním areálu 
u Divadla J. K. Tyla

 

29. 7.  – 6. 8. 2016
Jiráskův Hronov

17. - 21. 8. 2016
MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL
Červený Kostelec

5. - 7. 8. 2016
TAVENÍ SKLA DŘEVEM
Deštné v Orlických horách
Tradiční ukázka řemesel a výstava
ručních prací, prodejní výstava

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ  AKCE 
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Na přípravě článků se podílely tyto destinační společnosti

Český ráj: www.cesky-raj.info /  Sdružení Český ráj (CR) 
Hradecko: www.hradecko.eu /  Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o. (HK) 
Kladské pomezí: www.kladskepomezi.cz /  Branka o.p.s. (KP)  
Krkonoše: www.krkonose.eu /  Krkonoše – svazek měst a obcí (KRK) 
Orlické hory: www.mojeorlickehory.cz /  DS Orlické hory a Podorlicko (OH) 
P  odkrkonoší: www.podkrkonosi.eu / Spolek Podzvičinsko (PKRK)

Vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací (KHK)

Kontakt: Mgr. Petra Stárková 
E-mail: pstarkova@kr-kralovehradecky.cz 
Tel.: 495 817 271 / www.hkregion.cz 
Graficky upravila: Iveta Strnadová / 

V  ýchodní Krkonoše: www.vychodnikrkonose.cz /Svazek obcí Východní Krkonoše (VK)
777 838 343

Teplice nad Metují
Soutěžní přehlídka profesionálních 
a amatérských filmů z celého světa 
s horolezeckou i jinou sportovní tématikou

zámek Častolovice, hrad a zámek Potštejn
Akce konaná k výročí 700 let 
od narození Karla IV.

Hradec Králové
Tradiční historické slavnosti, 
jarmark, ohňostroj

Hradec Králové
23. ročník jedné z největších leteckých 
přehlídek v ČR

Náchod, zámek

Teplice nad Metují
22 ročník MTB maratonu, 
110 km dlouhý závod kolem skal

27. 8. 2016
HRADOZÁMECKÁ NOC

2. – 3. 9. 2016
SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY

3. – 4. 9. 2016
CIAF 2016

10. 9. 2016
VINOBRANÍ KUKS

25. - 28. 8. 2016
MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ 
FILMOVÝ FESTIVAL

3. 9. 2016
NÁCHODSKÉ KURONSKÉ SLAVNOSTI

10. 9. 2016
RALLYE SUDETY

www.horolezeckyfestival.cz

www.hradozameckanoc.cz

www.slavnostikralovnyelisky.cz

www.airshow.cz

www.mestonachod.cz
 

www.vinobranikuks.cz

www.redpointteam.cz/rallye-sudety

B  roumovsko: www.broumovsko.cz/ DS Broumovsko(BRO)

Stáhněte si zdarma nové turistické a cykloturistické mapy do svého mobilu! 
Nově je najdete na turistickém webu Královéhradeckého kraje.  

www.hkregion.cz 

9. – 12. 6. 2016
CULTURAL REGGAE VIBEZ

11. – 18. 6. 2016
NOVOMĚSTSKÝ HRNEC SMÍCHU

17. – 26. 6. 2016
DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ

22. - 25. 6.2016
OSLAVY 700 LET OD ZALOŽENÍ MĚSTA

26. 6.- 6. 7. 2016
POLÁČKOVO LÉTO

Hořice, lom U sv. Josefa 15. ročník 
reggae festivalu s mezinárodní účastí, 
workshopy, zábava pro celou rodinu

Nové Město nad Metují
38. ročník festival filmové a televizní komedie

Hradec Králové
Mezinárodní festival a největší 
divadelní přehlídka v České republice

Kostelec nad Orlicí
zajímavé akce, bohatý hudební 
a divadelní program

Rychnov nad Kněžnou
Tradiční divadelní festival

Dolní Kalná
40. ročník pochodu. 
Start v 17 a 20 hod. od sokolovny v Dolní Kalné

www.culturalreggaevibez.cz

www.mestskyklub.cz/hrnecsmichu

www.divadloevropskychregionu.cz

www.kostelecno.cz

www.polackovoleto.cz

www.dolnikalna.cz

18. 6. 2016
DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
Královéhradecký kraj
Milovníkům výtvarného umění budou 
zpřístupněny ateliéry a dílny výtvarníků 
a řemeslníků, malířů, fotografů, sochařů, 
řezbářů, keramiků a dalších umělců
www.impulshk.cz

1.7. 2016
NOČNÍ VÝSTUP NA SNĚŽKU ZA 
VÝCHODEM SLUNCE


