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Rekonstrukce Šporkova hospita-
lu a barokních lázní je téměř ho-
tová. Na jaře se opět otevře tu-
ristům: v pátek třináctého.

Velkolepá přestavba areálu 
v Kuksu finišuje. Jedná se o nej-
větší investici od doby, kdy hrabě 
Špork nechal barokní lázně po-
stavit. Hospital se v posledních 
desetiletích využíval jen z jedné 
třetiny, zbytek chátral. Brzy bude 
opět sloužit turistům celý.

Otevřou se nové expozice 
muzea farmacie a galerie čes-
kých vín. Přibyde malé divadlo 
a hospodářské zázemí se pro-

mění ve vzdělávací komplex 
s ubytováním.

I prohlídkový okruh přine-
se něco nového. Restaurátoři 
nedávno dokončili opravu ná-
stěnných maleb z cyklu Tanec 
smrti. „Série padesáti obrazů, 
které znázorňují rovnost lidí 
v posledním okamžiku života, 
byla dosud ukrytá pod silnou 
vrstvou vápna,“ říká kastelán 
hospitalu Libor Švec. Podle něj 
budou obrazy se smrtkou vedle 
Braunových soch Ctností a Ne-
řestí dalším velkým lákadlem.

Projekt je v tuzemské památ-

kové péči naprosto unikátní. 
Podařilo se totiž skloubit čerpá-
ní prostředků z několika zdrojů.

Dohromady do Kuksu, ve 
kterém žije jen 250 obyvatel, 

z EU zamíří bezmála tři čtvrtě 
miliardy. Slavnostní přestři-
žení pásky proběhne v pátek 
13. března 2015. 

 Revitalizace Kuks, o. p. s. / foto: L. Renner

Oprava Kuksu finišuje

Vážení čtenáři,
Po dvou měsících je tu další, 
v pořadí už druhý News- 
letter Královéhradeckého 
kraje. Předem bychom Vám 
chtěli velice poděkovat za 
příznivé ohlasy na první vy-
dání a těšíme se na budoucí 
zajímavé podněty.

V aktuálním čísle se na-
příklad dočtete o průběhu 
revitalizace hospitalu Kuks, 
která se úspěšně chýlí do 
svého konce a již v březnu 
nás barokní skvost přivítá 
ve zcela nové podobě.

Pomalu se blížíme ke kon-
ci roku, tak i letošní posled-
ní Newsletter ladíme tak 
trochu do vánoční tématiky. 
Na poslední straně nalezne-
te ty nejlepší tipy s adventní 
tématikou z našich regionů.

Přejeme Vám příjemné 
čtení a s dalším Newslette-
rem jsme tady už začátkem 
ledna!  Váš redakční tým
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Češi cestují ve své domovině čím dál více!
Český národ cestuje ve své 
zemi čím dál častěji. Roste totiž 
počet domácích cest. Dokazují to 
statistiky. Ve srovnání s prvním 
pololetím loňského roku 
uskutečnili Češi o 32 procent 
více domácích delších cest.

Za první pololetí podnikli 
Češi celkem 4,1 milionu del-
ších cest, z toho 2,8 milionu 
delších cest proběhlo na území 
České republiky. Zahraničních 
delších cest bylo 1,3 milionu.

„Domácí cestovní ruch dlou-
hodobě podporujeme. V letoš-
ním roce realizujeme mediální 
kampaň Česko – země příběhů, 
která má motivovat obyvate-
le ČR k poznávání krás Česka. 
Výsledek statistiky delších cest 
nás proto velmi těší, “ uvedl Jan 
Herget, ředitel Institutu turi-
smu agentury CzechTourism. 
Podle Hergeta jsou data získa-
ná z Českého statistického úřa-
du potvrzením informací o vý-
razném nárůstu návštěvnosti 

hradů, zámků a dalších atrak-
tivit, který institut zaznamenal 
během sezony z regionů.

Za růstem počtu delších cest 
stojí především vzestup cest 
s využitím vlastního rekre-

ačního zařízení, tedy chat či 
chalup. Čím dál častěji si také 
čeští turisté zpestřují návštěvy 
u příbuzných výletem po okolí 
v cílové destinaci. 

 KHK, CzechTourism, Český statistický úřad



Ve dnech 9. 10. – 11. 10. 2014 
probíhal 21. Národní filmový 
festival turistických filmů 
TOUR REGION FILM v Karlových 
Varech. Festival je součástí 
Mezinárodního festivalu 
turistických filmů TOUR FILM, 
který společně s několika 
dalšími partnery pořádá Česká 
centrála cestovního ruchu, 
CzechTourism.

Posláním celého festivalu 
je především uvést a ocenit 
filmy a multimedia, která svou 
obsahovou náplní a umělec-
kou úrovní přispívají k roz-
voji cestovního ruchu v Čes-

ké republice. Do soutěže tedy 
mohly být přijaty filmy, klipy 
a multimedia vyrobeny maxi-
málně dva roky před konáním 
festivalu.

Branka, o.p.s. do této sou-
těže přihlásila svůj nový web 
www.kladskepomezidetem.cz, 
za které následně získala oce-
nění v podobě 1. místa v kate-
gorii multimedia pro rok 2014. 
Stránky byly vytvořené v rám-
ci nového projektu „S toula-
vým baťohem do Kladského 
pomezí“, který byl realizo-
ván v roce 2014. Cenu, která 
byla slavnostně předávána 

na galavečeru v Grandhote-
lu PUPP, převzal za BRANKU, 
o.p.s. předseda Správní rady, 
pan Zdeněk Špringr společně 
s ředitelkou Branky, o.p.s. paní 
Markétou Venclovou.  KP, KHK

Kladské pomezí převzalo cenu za 1. místo 
na festivalu TOUR REGION FILM
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KRTEK stavbou roku

Krkonošské centrum environ-
mentálního vzdělávání KRTEK, 
které bylo postaveno na začát-
ku letošního roku ve Vrchlabí, 
sbírá kladné body nejen u ve-
řejnosti, ale také u odborníků. 
Od listopadu je držitelem titulu 
Stavba roku 2014 v Králové-
hradeckém kraji a od října se 
také chlubí cenou Architecture 
Week za přínosnou a neotřelou 
architekturu. Autor stavby Petr 
Hájek se navíc může stát také 
držitelem prestižního ocenění 
Architekt roku 2014.  KHK, KRK

Tím nejoblíbenějším turistickým cí-
lem loňského roku byla podle žeb-
říčku návštěvnosti v Královéhra-
deckém kraji Zoologická zahrada 
ve Dvoře Králové nad Labem. Na 
první místo ji vynesla návštěvnost 
přes 408 tisíc osob a boduje také 
v celostátní TOP DVACÍTCE, kde jí 
patří jedenáctá pozice.

Zhruba o polovinu méně ná-
vštěvníků si oproti ZOO připsal 
Zámek Dětenice, kterému patří 
druhé místo. Na záda s návštěv-
ností mu ale dýchá královéhra-
decká Bílá věž. Její vrchol zdola-
lo za uplynulý rok více než 166 
tisíc turistů. Návštěvníci stále 
častěji také míří na zámek Ra-
tibořice nebo do Krkonošského 
muzea při správě Krkonošského 
národního parku.

Mezi nejnavštěvovanější 
památky v České republice 
patří tradičně Pražský hrad 
s celkovým počtem 1, 7 milio-
nu platících návštěvníků. Své 
umístění z předchozího roku 
si udržela i pražská zoologic-
ká zahrada a bronzovou pozici 

obhájilo centrum AquaPalace 
Praha s počtem 780 tis. 
návštěvníků.

O jednu příčku si proti před-
chozímu roku polepšil ostrav-
ský soubor industriálních pa-
mátek Dolní oblast Vítkovic 
a Landek Park.  CzechTourism

Nejnavštěvovanější v našem kraji 
je ZOO, zámek Dětenice a Bílá věž

TOP 13 ČR
1. Pražský hrad
2. Zoologická zahrada Praha
3. AquaPalace Praha Čestlice
4. Dolní oblast Vítkovic, Landek Park
5. Staroměstská radnice
6. Židovské muzeum v Praze
7. Petřínská rozhledna
8. Zoologická zahrada Zlín (Lešná)
9. Zoologická zahrada Ostrava
10. Zoologická zahrada Liberec

11. Zoologická zahrada Dvůr Králové
12. Zoologická zahrada Plzeň
13. Národní galerie v Praze

TOP 5 KH kraj
1. Zoologická zahrada Dvůr Králové
2. Zámek Dětenice
3. Bílá věž, Hradec Králové
4. Státní zámek Ratibořice
5. Krkonošské muzeum 

při správě KRNAP

NÁVŠTĚVNOST TURISTICKÝCH CÍLŮ

V polovině září byl v královéhra-
deckých městských lesích otevřen 
unikání asfaltový okruh pro cyk-
listy, in-line bruslaře a chodce. 
Podle původních předpokladů měl 
být okruh hotový na konci října, 
stavbaři ale zvládli práce rychleji, 
a to za pouhých sedm týdnů!

Lesní okruh je dlouhý cel-
kem 16 kilometrů a nemá tak 
v České republice obdoby. Je 
veden po již opravené Hra-
dečnici od Lesního hřbitova 
k hájovně U Dvou šraňků, kde 
zabočuje vlevo ke krytému oh-
ništi. Odtud pak mohou cyklis-
té a bruslaři nově pokračovat 
po cestě s asfaltovým povr-

chem ke Svinarům a Stříbrné-
mu rybníku. Trasa dále vede 
krajem lesa po Smiřické hrázi 
ke Zděné boudě. Tady nava-
zuje na asfaltovou komunika-
ci, která všechny zavede opět 
k Lesnímu hřbitovu. Za projekt 
město zaplatilo zhruba 13 mili-
onů korun.  Zdroj a úpravy: KHK, 
Informační portál www.hradeckralove.org

Město Trutnov žije sportem! 
V říjnu dokončilo další projekt, 
díky kterému si nejen Trutnovští, 
ale i všichni návštěvníci tohoto 
malebného města mohou protáh-
nout tělo na čerstvém vzduchu, 
v překrásném prostředí trutnov-
ských příměstských lesů.

Novou venkovní tělocvič-
nu najdete na Paradráze. Celý 
areál zahrnuje fit stezku s 10 
stanovišti, sportovní sestavy 
a vzdušné čtyřsedadlové hou-
pačky. Každý si v novém mo-
biliáři najde to své! Fit stezka 
obsahuje soustavu posilova-
cích strojů – lavice, žebříky 

a hrazdy včetně dopadových 
zón, stanoviště s člunkovým 
během nebo dráhu pro troj-
skok. Prvky jsou koncipované 
tak, aby si mohli zasportovat 
jak zdatní sportovci, tak i lidé, 
kteří se s podobným typem cvi-
čení teprve seznamují, napří-
klad senioři.  Město a TIC Trutnov

Nový okruh v lesích u Hradce 
Králové nemá u nás obdoby

V Trutnově otevřeli 
novou venkovní 
tělocvičnu



Štáb České televize dorazil začátkem října do 
Hradce Králové, kde ve spolupráci s Turistickým 
informačním centrem natáčel speciál „Toulavá 
kamera vychutnává Česko“.

Hlavním tématem natáčení byla plavba no-
vým parníčkem Primátor Ulrich spojená s po-
vídáním o městě, jeho významných památkách 
a také o životě v něm.

Reportérka „Toulavky“, paní Iveta Toušlová, 

vyzpovídala ze své lásky k vodě a k lodím i hlav-
ní protagonisty kolesových parníčků – pana 
Kostkana a pana Balského.

Pořad byl odvysílán dne 24. 10. 2014 v 18:25 
hod na ČT 1 a je ke shlédnutí v databázi pořadů 
„Toulavá kamera vychutnává Česko“ na webu 
České televize. http://www.ceskatelevize.cz/po-
rady/10394707183-toulava-kamera-vychutnava-
-cesko/video/  HK, KHK

Slavnostní křest publikace se 
uskutečnil dne 2. října 2014 
v polské Kudowě Zdróji v rámci 
mezinárodní česko-polské 
konference.

Barevná 36 stránková pub- 
likace nabízí turistické veřej-
nosti malé putování za pří-
rodními krásami Euroregionu 
Glacensis, rozkládajícího se na 
území Severovýchodních Čech 
a Dolnoslezského vojvodství. 

Snahou je představit bohaté 
přírodní atraktivity česko-pol-
ského pohraničí, které si za-
slouží návštěvu. Publikace jsou 
k získání osobně v sídle Euro-
regionu Glacensis v Rychnově 
nad Kněžnou a postupně jsou 
také distribuovány do infor-
mačních center. Vydány jsou 
ve třech jazykových mutacích 
– české, polské a anglické. 

 Euroregion Glacensis, KHK

Toulavou kameru zajímaly parníčky v Hradci Králové

Vyšla nová publikace „Putování za 
přírodními krásami Euroregionu Glacensis“

Do Kladského 
pomezí od prosince 
skibusem
Zimní sezona už se blíží mí-
lovými kroky, a tak i v Klad-
ském pomezí přípravy na 
zimu vrcholí. První skibusy 
vyjedou v sobotu 27. prosin-
ce 2014 a vozit budou nejen 
lyžaře až do 28. února 2015. 
Linky vedou po trasách 
Náchod – Hronov – Červený 
Kostelec – Malé Svatoňovice 
– Odolov a Náchod – Kudo-
wa Zdrój – Karlów.

Podrobné jízdní řády 
skibusů naleznete na: 
http://ski.kladskepomezi.cz 
a na www.kladskepomezi.cz. 

 KP, KHK

POZVÁNKA

PLAY BROUMOVSKO je neobvyklá 
hravá výstava umístěná v areálu 
broumovské textilky. Navazuje na 
dlouhodobý projekt Orbis pictus 
play ve spolupráci s českými a za-
hraničními umělci a nudit se tady 
opravdu několik hodin nebudete.

Expozici si užijí děti i dospě-
lí. Exponáty doslova pokoušejí 
fantazii návštěvníků. „Smys-
lem výstavy je umožnit dětem 
i dospělým to, aby si moh-
li po celý rok hrát. Expozice 
dává prostor jejich kreativitě 
a umožňuje jim odpoutat se na 
chvíli od počítačových monito-

rů a školních nebo pracovních 
povinností,“ říká koordinátor-
ka výstavy Markéta Hanušová.

Záštitu nad ní převzali hejt-
man Královéhradeckého kraje, 
Lubomír Franc a pomocný bis-
kup pražský Mons. Václav Malý.

Expozice zabírá plochu té-
měř půl hektaru a veřejnos-
ti bude přístupná až do konce 
února příštího roku. Otevřeno 
je každý den kromě pondělí. 
Školní výpravy Královéhradec-
kého kraje mají vstup zdarma. 

 KHK, Společnost pro destinační management 
Broumovska o. p. s.

Interaktivní výstava v Broumově 
vtáhne do hry každého
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Sněhové zpravodaj-
ství z Krkonoš přes 
novou aplikaci
Stáhněte si novou mobilní 
aplikaci Krkonoš do svého 
mobilního telefonu a získej-
te tak spolehlivého zimního 
průvodce po Krkonoších! Stále 
tak budete informováni o upra-
venosti lyžařských běžeckých 
tras a sněhovém zpravodajství. 
Po ruce jsou ihned také tipy 
na výlet, turistické atraktivity, 
naučné stezky, turistické trasy 
a dlouhé cyklosjezdy. Nechybí 
informace o sezónních autobu-
sových linkách nebo ubytování 
v regionu. Aplikace nabízí také 
kalendář událostí, kontakty 
na informační centra a mnoho 
dalších praktických informací. 
Stahujte na www.krkonose.eu. 

 KRK

Nová desková hra 
Cyklotoulky vede 
naším krajem
Cyklotoulky jsou 
nejenom popu-
lární televizní 
„toulavý“ seriál, 
ale i nová vědomostní stolní 
hra. Při hraní se dozvíme mno-
hé o krásách a zajímavostech 
ze 17 měst, jimiž hra prochází. 
Mezi nimi jsou z Královéhra-
deckého kraje i Dvůr Králové 
nad Labem nebo Trutnov.

Hru ke zpříjemnění přichá-
zejících dlouhých podzimních 
večerů nebo jako milý vánoční 
dárek můžete zakoupit v infor-
mačních centrech uvedených 
měst.  TIC Trutnov

Orlické hory nešetří svou 
nápaditostí!

V létě jsme měli možnost 
vidět první část nejnovějšího 
marketingového projektu na 
téma Krásná díky Orlickým ho-
rám, zaměřeného především 
na ženy. V rámci kampaně 
vznikla image microsite 
www.krasnadikyhoram.cz, která 
může být díky rubrikám „S dí-
tětem“ a „Kde odložit muže“ in-
spirací pro celou rodinu.

Nyní se však blíží zima 
a právě zasněžené kopce lákají 
do Orlických hor nejvíce ná-

vštěvníků. Co ale můžete 
dělat v Orlických horách 
a podhůří, když už vám 
je na kopci zima nebo 
když nám počasí v zimě 
nepřeje? „Orlické hory 
– když je mi zima“ bude 
další velké téma v pokra-
čující kampani, kterou 
Destinační společnost 
Orlické hory a Podorlicko 
chystá na období prosi-
nec – březen a vy se máte 
určitě na co těšit.  OH
www.kdyzjemizima.cz 
(spuštěno od 12/2014)

Orlické hory – když je mi zima!



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 (HK)
Kladské pomezí: www.kladskepomezi.cz / Branka o.p.s. (KP)
Krkonoše: www.krkonose.eu / Krkonoše – Svazek měst a obcí s.r.o. (KRK)
Orlické hory: www.mojeorlickehory.cz / DS Orlické hory a Podorlicko (OH)
Podkrkonoší: www.podkrkonosi.eu / Sdružení Podzvičinsko (PKRK)

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

kontakt: Mgr. Petra Stárková
e-mail: pstarkova@kr-kralovehradecky.cz
tel.: 495 817 271 / web: www.kralovehradeckyregion.cz
Vyšlo v rámci projektu: „Podpora rozvoje 
cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji“
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Sdružení Český ráj, jehož hlavním cílem je rozvoj 
a propagace regionu, připravilo ve spolupráci 
s partnery ve dnech 10. až 13. září t. r. dva 
presstripy pro české a slovenské novináře.

„Na jaře letošního roku jsme byli osloveni 
zastoupením České centrály cestovního ruchu 
CzechTourism v Bratislavě ohledně spoluprá-
ce při koordinaci několikadenního presstripu 
pro novináře ze Slovenska, jehož smyslem bylo 
představit základní nabídku a krásy našeho 
regionu,“ uvedla Lucie Rakoušová ze Sdružení 
Český ráj. „Zároveň jsme byli požádáni i zastou-
pením ČCCR CzechTourism v Praze v souvislos-
ti s kampaní Česko – země strhujících příběhů 
o organizaci dalšího presstripu, tentokráte pro 
české novináře,“ dodává Rakoušová.

Novinářům ze Slovenska byla představena 

hlavní nabídka regionu (hrady, zámky a další 
turistické cíle, lidová architektura, skalní měs-
ta, aktivní turistika) a čeští novináři byli sezná-
meni s nabídkou v duchu „filmové turistiky“ 
a putovalo se po místech natáčení nejznáměj-
ších a nejoblíbenějších českých i zahraničních 
filmů a pohádek.

„Novináři byli z nabídky regionu nadšeni 
a zůstáváme s nimi i nadále ve spojení,“ shrnuje 
Lucie Rakoušová.

Do budoucna chystá Sdružení Český ráj dal-
ší tematické presstripy, poznávací cesty a fóra 
cestovního ruchu. Cílem těchto aktivit bude za-
měřit se právě na jednotlivé tematické nabídky, 
jako je zmiňovaná filmová či bezbariérová turis-
tika a více je rozšířit do povědomí návštěvníků 
regionu, kteří by za ní mohli cíleně jezdit.  CR

Novináři z Čech i Slovenska putovali po Českém ráji

Kladské pomezí

Historický kuželník 
v Ratibořicích
Do Kuželníku u Panského hostince 
v Ratibořicích, který dnes slouží jako 
informační bod pro turisty, chystají 
od 4. do 7. prosince návrat k tradicím. 
K vidění bude betlém, který budou 
moci návštěvníci sami dotvářet. A to 
postavičkou, kterou sami vyrobí. 
Uvítá vás také veselý muzikant s he-
ligonkou a nebudou chybět koledy 
a tradiční vánoční pokrmy.

Výstava papírových betlémů 
v Muzeu papírových modelů 
v Polici nad Metují
V sobotu 8. listopadu od 15 hodin 
zahájili v Polici nad Metují novou vý-
stavu papírových betlémů. Připraven 
je bohatý doprovodný program a ne-
čekejte obyčejný výklad průvodce. 
Těšit se můžete i na hravé vzdělávací 
programy pro všechny generace 
a tvůrčí dílny, během kterých si 
zájemci budou moci betlém vlastno-
ručně vytvořit. Výrobky budou také 
k zakoupení. Výstava potrvá až do 
11. ledna 2015 a zpříjemnit čekání na 
Ježíška si můžete také na Štědrý den.

 Helena Skořepová, KP, KHK

Orlické hory a Podorlicko

Neopakovatelná předvánoční 
atmosféra v horách
Cyklus adventních koncertů – 
ADVENT MEZI HORAMI, se koná 
vždy v sobotu od 14:00 hodin na 
česko-polském pomezí Orlických 
a Bystřických hor.

1. Adventní koncert – 29. 11. 2014 
v Orlickém Záhoří v kostele 
sv. Jana Křtitele

2. Adventní koncert – 6. 12. 2014 
v polském Zieleńci v kostele 
sv. Anny

3. Adventní koncert – 13. 12. 2014 
v Bartošovicích v Orlických horách 
v kostele sv. Máří Magdalény

4. Adventní koncert – 20. 12. 2014 
v Neratově v poutním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie

Podkrkonoší

Otevření nové výstavy 
u příležitosti sametové revoluce
Královédvorské muzeum přichysta-
lo u příležitosti 25. výročí od pádu 
totalitního režimu unikátní výstavu. 
Shlédnout ji můžete od 14. listopadu 
až do 7. prosince 2014.

Muzeum se kromě nové výstavy 
chlubí také stálou expozicí zaměře-
nou na tradiční výrobu vánočních 
ozdob na Královédvorsku. Foukané 
vánoční ozdoby vznikaly v regionu už 
od roku 1931 a výroba stále trvá. Za 
tuto dobu vznikly tisíce ozdob různých 
tvarů, velikostí a dekorů, které zdobí 
vánoční stromky po celém světě.

První část expozice je věnovaná per-
lařství a vlastní výrobě vánočních oz-
dob. Druhá část expozice představuje 
jakousi „vzorkovnu“ výrobků. K vidění 
je tak pestrá paleta ozdob od 30. let 
20. století až do současnosti.

Vánoční trhy na Kuksu 
15.–16., 22.–23. listopadu
Oblíbená vánoční akce se stánko-
vým prodejem. Vánoční atmosféru 
dotvářejí originální výrobky, ukázky 
řemesel a vůně tradičních pokrmů.

Krkonoše

Sklářské řemeslo v Žacléři
Prodejní výstava zaměřená na sklář-
ské řemeslo probíhá od 4. prosince 
2014 až do 1. března 2015 v místním 
Městském muzeu.

Tvořivá dílna a Staročeské 
Vánoce v Trutnově
Magickou atmosféru vánočního 
tvoření chystají na 6. prosinec 
v Trutnově. Doplní jej koledy a tra-
diční pohoštění. Pracovat v drobných 
dílnách můžete s vlnou, drátem, 
korálky, keramikou nebo papírem 
a barvami. Vyrobíte si originální 
přání, dárek nebo ozdobu a nazdo-
bíte tradiční perníčky. Dorazte do 
Tkalcovského muzea v Domě pod 
Jasanem v Trutnově Voletinách.

 TIC Trutnov

České řemeslné trhy pod obry
Do Hostinného se 17. listopadu 
sjedou desítky řemeslníků z měst, 
obcí a vísek z celých Čech i Moravy. 
Bohatou nabídku tradičních předmě-
tů a dobrot zpestří také včelař nebo 
kořenářky se svými výrobky.  KRK

Hradecko

Malý advent na statku
Adventní tradice v česko – polském 
příhraničí ožijí na Šrámkově statku 
v Pileticích u Hradce Králové dne 
13. prosince. Akce proběhne v rámci 
projektu, který nabízí širší poznání 
českých a polských adventních a vá-
nočních regionálních tradic a specifik 
v příhraničních oblastech. Chybět 
nebude pečení cukroví, zpívání 
českých a polských koled a těšit se 
můžete také na pohádku o Ježíškovi.

Český ráj

Za duchy, za betlémy 
i do Klenotnice
V Nové Pace se jako každý rok koná 
tradiční výstava betlémů. Vidět je 
můžete od 21. listopadu až do 21. 
prosince v Suchardově domě, a to 
každý den kromě pondělí od 8:30 do 
12:00 a od 13:00 do 16:30 hodin.

Od 9. do 21. prosince pak bude ote-
vřena i sousední Klenotnice drahých 
kamenů a neobyčejný zážitek nabízí 
také expozice spiritismu s medijními 
kresbami z duchařských seancí.

Pracovní setkání 
k tématu filmové turistiky.
Setkání pro podnikatele v cestovním 
ruchu a odbornou veřejnost se bude 
konat v salonku zámku Hrubá Skála 
dne 21. listopadu od 9:30 hodin. 
Přijďte společně hledat způsoby 
rozvoje filmového turismu v Českém 
ráji! Přednášky přichystali odborníci 
nejen z regionu. Účast potvrďte do 
15. listopadu na info@cesky-raj.info.

 TIC Nová Paka

VÁNOČNÍ  POZVÁNKY DO NAŠICH REGIONŮ

POZVÁNKA


