
Vážení čtenáři,
s příchodem nového roku 
Vám přinášíme také nové 
zimní vydání Newsletteru. 
Lednové číslo jsme pojali 
tak trochu bilančně. Poo-
hlédli jsme se za úspěchy 
v oblasti cestovního ruchu 
a turismu v našich regio-
nech a podtrženo sečteno, 
zdá se, že rok 2014 byl 
nadmíru vydařený. Nezbývá 
než si přát, aby rok násle-
dující byl alespoň stejně 
úspěšný. Nechť do našeho 
kraje a jeho rozmanitých 
částí proudí stále více 
spokojených návštěvníků. 

 Váš redakční tým
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Také nadcházející rok bude v ob-
lasti cestovního ruchu v Králo-
véhradeckém kraji tématicky za-
cílen. Tématem pro rok 2015 je 
baroko. Čekají nás totiž hned dvě 
významné události. 13. března 
oficiálně přestřihnou pásku zre-
konstruovaného hospitalu Kuks 
a veřejnosti se otevře nejpozdě-
ji 1. dubna. Světlo světa spat-
ří 22. dubna také nově opravený 
broumovský klášter.

Do stavebních prací a úprav 
kláštera putovalo téměř 250 
milionů korun a tím odstarto-
vala také největší oprava brou-
movského barokního skvostu 
za posledních více než sto let. 
Vznikly zde nové učebny pro 
vzdělávací programy, ubyto-
vací prostory i nový koncertní 

sál. Velkou proměnou prošla 
také celá klášterní zahrada.

Oběma nově otevíraným pa-
mátkám budeme věnovat více 
prostoru v jarním Newslette-
ru. Vyjde už 10. března 2015! 

 KHK, DS Broumovsko

Vyznavači běžkování se letos 
můžou těšit na upravenou bílou 
stopu v Krkonoších, v Kladském 
pomezí či v Orlických horách 
i díky příspěvku Královéhra-
deckého kraje. Kraj na úpravy 
běžeckých tras rozdělil žadate-
lům dotace ve výši 1,65 milionu 
korun.

„Královéhradecký kraj patří 
mezi turisticky nejpřitažlivější 
regiony naší země. Nejčastěji 
turisté cestují do Krkonoš prá-
vě během zimní sezóny. Kraj-
ský příspěvek by měl zajistit 
kvalitní nabídku tras návštěv-
níkům i obyvatelům kraje,“ 
řekl královéhradecký hejtman 
Lubomír Franc.

Největší část prostředků je 
v letošní sezóně rozdělena mezi 
území Krkonoš a Orlických hor.

Od roku 2010 na bílou stopu 
Královéhradecký kraj přispěl 
částkou 7,3 mil. Kč.

Oproti loňské na sníh chu-
dé zimě upravovatelé letos 
věří, že budou moci plně využít 
krajský příspěvek.  KHK, foto KRK

Rok 2015 – rok baroka Více než 1,5 milionu Kč míří 
letos z kraje na bílé stopy

SLOUPEK

Rychleji k horskému cíli? Zkraťte si cestu skibusem!
I v letošní zimní sezóně mají 
lyžaři v Královéhradeckém 
kraji možnost využívat skibusy. 
Například z Hradce Králové do 
Orlických hor jezdí pravidelně 
o víkendech a o prázdninách.

Provoz byl zahájen 20. pro-
since 2014 a kopíruje hlav-
ní zimní sezónu, která končí 
15. března. Shodně jako v loň-
ském roce jezdí skibusy z Hrad-
ce Králové po dvou sběrných 
trasách. Jednosměrné jízdné na 
trase HK – Deštné v Orl. horách 
přijde hotově na 60 Kč, úhrada 
městskou kartou vyjde i letos 
výhodněji, a to na 40 Kč. Lyže 
odveze autobus zdarma.

Speciální dopravu je mož- 
né využít také v Krkonoších 
a v Kladském pomezí. Například 
cena za cestu Expresním busem 
Praha (Palmovka) – Špindlerův 
Mlýn a zpět včetně skipasu je jen 

o 100 Kč dražší než skipas sa-
motný. Navíc je zdarma k dispo-
zici instruktor a pro zahraniční 
návštěvníky a začátečníky půjče-

ní lyží zdarma. Více info na:
www.ski-busy.cz, www.krkonose.eu, 
http://ski.kladskepomezi.cz, 
www.dpmhk.cz.  foto: KRK
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Všechny nové rozhledny už krášlí česko – polské pohraničí
Milovníci turistiky si během 
podzimních měsíců loňského roku 
přišli na své. Na česko-polském 
pohraničí vyrostly nové rozhledny 
a některé byly opraveny. Stalo 
se tak díky projektu „Místa plná 
rozhledů v Euroregionu Glacensis“, 
financovaného z Operačního 
programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská republika.

Příhraniční území se vyznačuje 
hornatou krajinou s velkým množ-
stvím vyhlídkových míst, která díky 

rozhlednám ožívají a lákají turisty. 
Na české straně tak vznikly nové roz-
hledny Eliška-Stachlberg u Trutno-
va, Čáp v blízkosti Teplic nad Metují, 
Na Signálu u obce Horní Radechová, 
rozhledna Žernov a Mariánka v Horní 
Čermné. Na polské straně byly vybu-
dovány rozhledny Suszynka v Radkó-
wě, zrekonstruována byla rozhledna 
na hoře Sv. Anny v Nové Rudě a také 
bylo zmodernizováno výhledové mís-
to s poetickým názvem „Altán lásky“ 
v Kudowě Zdróji.  www.euro-glacensis.cz

Objevené nástěnné malby už září novotou
V broumovském benediktinském 
klášteře byly v těchto dnech do-
končeny restaurátorské práce 
donedávna skrytých nástěnných 
maleb.

Ty byly objeveny před dvěma roky a kvůli částečnému poško-
zení musely být zrestaurovány. Nástěnné malby pocházejí z 18. 
století a zůstávaly skryté pod novějšími vrstvami. Poškozeny 
byly za minulého režimu, například kvůli zavedení nové elektro-
instalace. Rozsáhlé unikátní malby se nacházejí ve druhém patře 
severozápadního křídla, které nyní prochází revitalizací. Jejich 
hlavním tématem jsou události Sedmileté války. Autor zachytil 
obléhání Prahy a Olomouce pruskými vojsky a obléhání slezské 
pevnosti Svídnice vojsky rakouskými. Část unikátních maleb si 
budou moci návštěvníci kláštera prohlédnout při kulturních 
akcích.  Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
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Reklama včera 
a dnes na nové 
výstavě
Výstava reklamních a propa-
gačních materiálů ze sbírek 
Městského muzea ve Dvoře 
Králové nad Labem chce 
návštěvníkům připomenout 
různé kulturní, politické 
a sportovní akce konané ve 
městě a okolí v průběhu 19. 
a 20. století. Vystavené plakáty 
budou nejen prezentací umě-
lecké tvorby, ale také živým 
dokumentem doby, ve které 
vznikaly. Novou expozici může-
te navštívit od 16. ledna do 15. 
února 2015.  MÚ Dvůr Králové n. Labem

V Horní Malé Úpě 
otevřeli galerii
Galerie Celnice na Pomezních 
Boudách (1 050 m n. m.) je od 
20. prosince 2014 otevřená 
v Horní Malé Úpě v Krkonoších. 
Lyžaři si tak v zimním období 
můžou zpestřit výlet i kultur-
ním zážitkem. V nově otevřené 
galerii je aktuálně k vidění 
výstava fotografií Bohdana 
Holomíčka. Expozici je možné 
navštívit až do 30. dubna 2015. 

 KHK, Infocentrum Malá Úpa

Czech Tourism: Pohádkovou 
kampaň rozjedeme v Českém ráji
Území Českého ráje je vzhledem 
ke své rozmanitosti a ideální do-
stupnosti zaslíbeným regionem 
pro filmaře. V regionu je přes 40 
míst, kde se v minulosti natáče-
lo a od 50. let minulého století 
tady vznikla skoro stovka filmů. 
Česká centrála cestovního ruchu 
– CzechTourism proto tento regi-
on vybrala pro novou kampaň. 
Ta bude lákat nejen domácí, ale 
také zahraniční klientelu.

V současné době je studie ve 
formě výletů a přehledu filmů 
a jednotlivých lokalit prezen-
tována na stránkách www.ces-
kyraj.info a www.ceskyrajdetem.cz. 
V příštím roce vznikne nový 

propagační materiál s přehle-
dem výletů, který podpoří prá-
vě putování za filmy a pohád-
kami v Českém ráji.

„V roce 2013 jsme začali prá-
ce na projektu, který nazývá-
me titulkem Česko – země jako 
z filmu. Smyslem je vzbudit 
u diváků a turistů zájem vydat 

se na jednotlivá místa, kde fil-
my či pohádky vznikaly,“ při-
blížil nový projekt Jiří Dužár, 
manažer CzechTourism. Krát-
ký spot se sestřihem asi pade-
sáti filmů poběží v kinech a na 
kulturních akcích. Ke staže-
ní bude také mobilní aplikace 
Czech Film App.  CR, KHK

50 milionů Kč do nově vyhlášeného 
podprogramu cestovního ruchu
Pro rok 2015 vyhlásilo Minis-
terstvo pro místní rozvoj (MMR) 
1. kolo výzvy k předkládání žá-
dostí o dotace v rámci Národního 
programu podpory cestovního ru-
chu, podprogramu „Cestování do-
stupné všem“. Celkem je k dispozi-
ci až 50 milionů Kč. Žádosti mohou 
nově podávat také obce. Termín 
uzávěrky je 12. února 2015.

První oblastí podpory je re-
konstrukce či vybudování od-
počívadel, center služeb pro tu-
risty a hygienického zázemí pro 

pěší, cyklisty a handicapované 
turisty podél různých druhů tu-
ristických tras či cyklotras.

Druhou oblastí je zpřístupně-
ní atraktivit cestovního ruchu 
– musí se jednat o atraktivity 
nadregionálního a regionální-
ho významu, případně atrak-
tivity ležící v blízkosti turis-
tických tras. Třetí oblastí je 
zavedení, zlepšení či vytvoře-
ní navigačních a informačních 
systémů pro senzoricky posti-
žené. Poslední oblast podpory 

je pak definována jako „poříze-
ní zařízení pro bezpečné par-
kování kol a úschovu zavaza-
del – (parkovací domy, věže)“. 
Více o programu na www.mmr.cz 

 KHK, foto: KRK 

POZVÁNKA NA NEJVĚTŠÍ 
VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU 
VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

http://www.ceskyraj.info
http://www.ceskyraj.info


ČESKÝ RÁJ:
Březen
Turistickou sezonu letos v Jičíně zahájil 
úspěšný Pochod Českým rájem – Putování 
za Rumcajsem. Turistům přálo počasí, a to 
se také odrazilo na počtu účastníků. Těch 
bylo letos 5 405. Příští již 49. ročník se 
koná v sobotu 28. 3. 2015.

Květen
 zValdštejnské slavnosti se konaly letos 

v Jičíně 22.–25. 5. 2014. Odhalena byla 
socha vévody frýdlantského – Albrechta 
z Valdštejna.

 zOtevření nového sezónního informační-
ho centra v budově Kulturního a vzděláva-
cího centra v Kopidlně.

Červen
Otevření Židovské školy v Jičíně – po třech 
letech rekonstrukce se opět slavnostně 
otevřel dům č. p. 100 – bývalá židovská 
škola s expozicí židovských spisovatelů. 
Navštívit ji můžete každý den od května 
do října.

Srpen
 zPrvní ročník obnoveného Bluegrass fes-

tivalu – Memoriálu H. Macáka v Kopidlně.
 zObnovení sochy sv. Jana Nepomuckého 

a sv. Blažeje, které jsou umístěné u kostela 
sv. Jakuba Většího v Kopidlně.

 zDokončení opravy ochozu na zámku 
Humprecht – po dvou předchozích 

etapách bylo letos vyměněno posledních 
24 polí zábradlí, vč. výměny pochozí lávky 
a ochranného nátěru.

Září
Proběhl 24. ročník festivalu Jičín – město 
pohádky s podtitulem Pelíšek, pelíšky 
a pelášení. Jiří Lábus zahájil festival 
kouzelným zvonečkem 10. 9. 2014 a město 
patřilo dětem až do 14. 9. 2014.

HRADECKO
Duben
Úspěch Destinačního managementu 
Hradecko v rámci podpory EU s projek-
tem HRADECKO – destinace pro turistu 
3. tisíciletí.

Květen
Dvě ocenění pro město Hradec Králové od 
nezávislé odborné poroty v soutěži Hlavní 
město cyklistů 2014, a to v kategorii o nej-
lepší marketing cyklistiky a zvláštní cenu 
Víta Brandy dostala mimo jiné i automa- 
tizovaná parkovací věž pro jízdní kola, 
BIKETOWER, na Riegrově náměstí.

Červenec
Ve dnech 25. a 26. 7. 2014 proběhl na 
území Královéhradecka presstrip. Vedle 
návštěvy významných hradeckých pamá-
tek ochutnali novináři jídlo z regionálních 
surovin a poznali město z řeky Labe při 
projížďce parníčkem.

Červenec, srpen
V letní sezóně mohli návštěvníci navštívit 
dvě nová sezónní turistická informační 
centra, a to v Podorlickém skanzenu Krňo-
vice a na zámku Karlova Koruna v Chlumci 
nad Cidlinou.

Září
 zV hradeckých městských lesích slav-

nostně otevřeli unikátní asfaltový okruh 
pro cyklisty, in-line bruslaře a chodce, kte-
rý je dlouhý celkem 16 kilometrů a nemá 
tak v České republice obdoby.

 zHradecké Turistické informační centrum, 
obdrželo certifikát „Český systém kvality 
služeb“. Patří tak mezi jednadvacet 
subjektů, které byly certifikovány MMR 
v projektu na zvýšení kvality služeb 
v cestovním ruchu.

Říjen
 zŠtáb České televize dorazil do Hradce 

Králové, kde natáčel speciál „Toulavá 
kamera vychutnává Česko“.

 zNávštěva francouzského novináře Hervé 
Kerrose píšícího pro vydavatelství Le Petit 
Futé ( jedno z největších francouzských 
vydavatelství průvodců CR). Účelem této 
návštěvy byla aktualizace vydání Průvod-
ce Českou republikou pro rok 2015.

KLADSKÉ POMEZÍ
Březen

 zVe staré přádelně textilky Veba byla 
zahájena interaktivní výstava Play Brou-
movsko, která trvala po celý rok a končit 
bude v únoru roku 2015.

 zOtevření horolezeckého muzea v nově 
opraveném Adršpašském zámku. Muzeum, 
které přibližuje pískovcové lezení a dobý-
vání velehor, je vůbec první svého druhu 
v České republice.

 zBranka, o.p.s. uspěla s novým projektem 
s názvem Kladské pomezí – Místo pro náš 
příběh, který je realizovaný z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severový-
chod.

Duben
Minutový spot s názvem „Broumovsko 
Vás uchvátí“ běžel v České televizi a na 
televizi Barrandov.

Květen
 zVyšly letní turistické noviny Kladského 

pomezí zaměřené především na rodiny 
s dětmi.

 zProběhl jubilejní 50. ročník hudebního 
festivalu Koletova Rtyně.

 zV pevnosti Josefov byly ve spolupráci 
s Centrem pevnostního stavitelství v Tere-
zíně vytvořeny nové interaktivní programy 
pro školy.

 zV cyklistickém magazínu vyšlo deset 
stránek o Broumovsku včetně všech Tipů 
na letní výlety a doporučenou trasu.

Červen
 zV Náchodě bylo nově otevřeno muzeum 

starožitných kočárků, panenek a výrobních 
patentů.

 zNa zámku v Novém Městě nad Metují 
byl zpřístupněn nový interaktivní okruh 
s názvem „Od půdy po sklep“, při kterém 
návštěvníci mohou zapojit i svoji zručnost.

 zBranka o.p.s. vydala dva nové propagač-
ní materiály. Jednalo se o mapu a pracovní 
sešit v rámci projektu „S toulavým baťo-
hem do Kladského pomezí“.

 zV konečné fázi projektu „S toulavým 
baťohem do Kladského pomezí“ proběhla 
česko-polská konference na téma sociální 
turistika.

Leden
 zÚčast na mezinárodním veletrhu 

cestovního ruchu Regiontour 2014 Brno. 
Královéhradecký kraj zde prezentoval 
spolu s destinačními společnostmi hlavně 
aktivity spojené s tématem roku „Aktivní 
dovolená a cykloturistika“.

 zPodána Žádost projektu „Podpora rozvo-
je cestovního ruchu v Královéhradeckém 
kraji“ do 37. kola výzvy oblasti podpory 
3.2 Marketingové a koordinační aktivity 
v oblasti cestovního ruchu ROP NUTS II 
Severovýchod.

 zVyhlášeny dotační tituly: „Úprava 
lyžařských běžeckých tras, Podpora muzeí 
československého opevnění, Propagace 
cyklobusů v turistických regionech“.

 zPrezentace a propagace turistické na-
bídky KHK na veletrhu cestovního ruchu 
na Slovensku – Slovakiatour Bratislava.

Únor
 zÚčast na mezinárodním veletrhu cestov-

ního ruchu Holiday World Praha 2014.
 zZahájení prací na zpracování „Programu 

rozvoje cestovního ruchu Královéhradec-
kého kraje pro období 2014–2020“.

Březen
 zZřízena Komise Rady Královéhradec-

kého kraje pro cestovní ruch za účelem 
zefektivnění komunikace a spolupráce 
v rámci jednotlivých turisticky význam-
ných území.

 zSchválen projekt „Podpora rozvoje ces-
tovního ruchu v KHK“. Zahájení realizace 
aktivit.

 zÚčast na největším veletrhu ve východ-
ních Čechách „Infotour a cykloturistika“ 
– Hradec Králové.

 zKonference „Stezky v krajině“ – Veletrh 
Infotour a cykloturistika.

 zPrezentace a propagace kraje na 
veletrhu cestovního ruchu EuroregionTour 
Jablonec nad Nisou.

Duben
 zVýstava Františka Kupky – Francie / 

Puteaux – městečko na Loiře realizována 
ve spolupráci s městem Opočno a fran-
couzským Puteaux. Samotné zahájení 
a následná pokračující výstava byla velmi 
úspěšná a hojně navštěvovaná.

 zSchváleno pokračování realizace 
Nadregionální strategie Královéhradec-
kého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike 
produktů.

Květen
 zPrezentace a propagace turistické na-

bídky KHK na veletrzích cestovního ruchu 
v Polsku – Tourtec Jelenia Gora a v Strane 
Solnca v Opoli.

 zFilmový večer s Františkem Kupkou 
/ kino Bio-Centrál – Hradec Králové

Projekce v Bio-Centralu byla poslední 
veřejnou příležitostí shlédnout dokument 
od režisérky Daniely Gébové Symfonik 
barev, malíř kosmu.

Červen
 zPrezentace letní turistické nabídky 

v příloze MF DNES pro rodiny s dětmi.
 zPrezentace Královéhradeckého kraje 

na Slovensku v tematické příloze SME – 
Téma: Leto v Čechách 2014.

 zPrezentace v příloze Deníků Bohemia 
„Cesty městy“.

 zPrezentace Královéhradeckého kraje na 
Krajských slavnostech v Liberci.

Září
 zVydáno 1. č. Newsletteru Královéhra-

deckého kraje.
 zKonference na podporu regionálního CR 

– téma Využití kulturního a historického 
dědictví k podpoře cestovního ruchu KHK.

 zPodpora Realizace kvalitního systému 
značení pěších tras, pásových cyklotras 
a silničních cyklotras – KČT.

 zZajištění prezentace KHK na Královéhra-
deckých krajských dožínkách.

Říjen
 zVydány Turistické noviny Královéhra-

deckého kraje zima 2014/2015.
 zVýstava F. Kupky. Expozice byla k vidění 

od 13. října v konferenčním sále Studijní 
a vědecké knihovny v Hradci Králové.

 zPředloženy vlajkové projekty „Česko-
-polská Hřebenovka“, „Strategie rozvoje 
cyklotras v česko-polském příhraničí“ 
a marketingový projekt „Společný rozvoj 
kulturního a přírodního dědictví česko-
-polského příhraničí“ v rámci Operačního 
programu přeshraniční spolupráce ČR – 
Polsko 2014–2020.

 zPrezentace a propagace KHK na veletr-
zích cestovního ruchu v ITEP Plzeň.

Listopad
 zVydáno 2. č. Newsletteru Královéhra-

deckého kraje.
 zSpolečné Setkání turistických informač-

ních center Pardubického a Královéhra-
deckého kraje.

 zSeminář „Kvalitou služeb k dalšímu roz-
voji cestovního ruchu“ určený odborníkům 
v cestovním ruchu se věnoval praktickým 
tématům, jako financování, využití moder-
ních technologií pro zvýšení kvality služeb 
či možnostem příhraniční spolupráce 
Česko – Polsko.

 zPrezentace a propagace KHK na veletr-
zích cestovního ruchu v České republice 
– SportLife Brno, v Polsku – OC Wroclaw – 
Dominikanska, v Německu – Touristik und 
Caravaning Lipsko.

 zAktualizace Memoranda o spolupráci 
mezi Libereckým a Královéhradeckým 
krajem.
Prosinec

 zPrezentace určená zahraničním turis-
tům Welcome to Prague and the Czech 
republic, téma: zima 2014/2015 – Sedm 
zimních zastavení.

 zVydáno DVD KHK.
 zAktualizace tiskoviny Hrady a zámky 

Královéhradeckého kraje v českém a pol-
ském jazyce.

 zAktualizace tiskoviny Zpřístupněné 
objekty československého opevnění 
v českém a polském jazyce.

 zDotisk brožury Královéhradecký kraj 
v jazykových mutacích holandština, 
polština, ruština.

 zSchválena společná propagace Labské 
stezky – koordinátorem Nadace Partner-
ství.

 zKrálovéhradecký kraj se zapojil do 
projektu Česko jede. Projekt je zaměřený 
na komplexní podporu cykloturistiky 
a dalších sportů v ČR.
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KRÁLOVÉHRADECKÉ BILANCOVÁNÍ

pokračování na další straně 

ÚSPĚCHY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ÚSPĚCHY V REGIONECH

Gratulace k úspěchu!
Konec starého roku a začátek nového je často obdobím velkého bilancování. 
Shrnujeme, co se povedlo a bilancujeme nad dosaženými výsledky, úspěchy i neúspěhy.

Vybrali jsme zdařené události v oblasti cestovního ruchu, kterými se může 
pochlubit samotný Královéhradecký kraj i jednotlivé regiony. A že je k čemu gratulovat...



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“

 zNa přelomu června a července se 
tradiční kuželník v Ratibořicích přeměnil 
na pohádkový kuželník s hravou mobilní 
výstavou s názvem Báchorky a pohádky 
spisovatelky Boženy Němcové.

 zBroumovsko se dostalo mezi sedm kul-
turních NEJ České republiky v publikaci, 
která vyšla jako součást několika deníků 
a časopisů.

Červenec
Vznikla naučná stezka Okolím Suchého 
Dolu, která prostřednictvím šesti infor-
mačních panelů seznamuje návštěvníky 
s významnými body obce Suchý Důl, s his-
torií mariánských zjevení, křížovou cestou 
a dvěma kapličkami nedaleko obce.

Srpen
 zV Hronově proběhl tradiční festival 

amatérského divadla Jiráskův Hronov, 
při kterém se odehrálo celkem 107 
představení.

 zNa konci srpna proběhl tradiční jubilejní 
60. ročník Mezinárodního folklórního 
festivalu, na který se sjíždějí soubory 
z celého světa.

 zVe speciálu s doporučenými deseti trasami 
na moutnainbike výlety v ČR bylo také Brou-
movsko a nádherná trasa Javořími horami.

Září
 zProběhlo slavnostní otevření rozhledny Čáp 

v Adršpašsko-teplických skalách a rozhledny 
Slavětín na Markoušovickém hřebeni.

 zPo pětadvaceti letech byla v Teplických 
skalách obnovena horolezecká chata, kte-
rá byla původně označována jako „Salaš“.

Říjen
Branka, o.p.s. získala 1. místo na festivalu 
Tour Region Film v kategorii multimedia 
pro rok 2014 za nové webové stránky 
www.kladskepomezidetem.cz.

Listopad
 zVyšly zimní turistické noviny Kladského 

pomezí.
 zProběhlo slavnostní otevření nové 

rozhledny na Žernově.

Prosinec
Slavnostní otevření nové rozhledny 
Na Signálu u obce Horní Radechová.

KRKONOŠE
Leden

 z1. místo na veletrhu GO & Regiontour 
2014 v Brně v kategorii „Nejlepší turistický 
produkt“ vyhrála turistická autobusová 
doprava Krkonošské cyklobusy.

 z2. místo na veletrhu GO & Regiontour 
2014 v Brně v kategorii „Nejlepší turistický 
portál“ získaly webové stránky www.krko-
nose.eu. Hodnotilo se zejména množství 
a kvalita informací, grafické zpracování 
webu a počet jazykových mutací.

 zRegionálnímu turistickému informačnímu 
centru (RTIC) Krkonoše byl Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR udělen certifikát Čes-
kého systému kvality služeb. RTIC Krkonoše 
se tak historicky zařadilo mezi jednadvacet 
subjektů, které byly jako první certifikovány 
v projektu zaměřeném na zvýšení kvality 
služeb v tuzemském cestovním ruchu.

Únor
Na veletrhu cestovního ruchu Holiday 
Word v Praze byly Krkonoše v rámci 
ankety „Nejoblíbenější region v České 
republice“ vyhodnoceny od vydavatelství 
TTG Travel Awards. Krkonoše obsadily 
páté místo v dané kategorii.

Květen
2. místo na TOURMAP 2014 Praha získala 
mobilní aplikace, resp. turistický průvodce 
Krkonoš, který je k dispozici zdarma 
v krkonošských informačních centrech po 
připojení na Wi-Fi.

ORLICKÉ HORY
Leden
Naplno odstartoval provoz nového muzea 
Sýpka v Rokytnici v Orlických horách.

Květen
Ve Vamberku otevřeli nové muzeum 
krajky.

Červenec
Spuštění nového webového portálu 
www.krasnadikyhoram.cz. Právě ženy byly 
jed ním z hlavních letošních témat desti-
nace Orlické hory a Po dorlicko. Na webu 
dámy najdou nabídku tipů pro trávení 
volného času a témata jako jsou krása, 
gast ronomie, cestování s dítětem, sport, 
odpočinek či životní příběh.

PODKRKONOŠÍ
Únor
Otevření naučné stezky K. J. Erbena II., kte-
rá navazuje na první okruh, a provádí širší 
oblastí Miletínska a Bělohradska.

Březen
Nově otevřena výrobna tradičního pro-
duktu Podkrkonoší – hořických trubiček 
v Miletíně. Zajímavým tipem na návštěvu 
je exkurze této výrobny. Součástí prohlíd-
ky je i výklad o historii hořických trubiček 
a možnost si vlastnoručně vyzkoušet ruční 
stočení trubičky.

Březen – Říjen
Pecka v letošním roce oslavila 450. 
výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic 
a Bezdružic. Při této příležitosti připravili 
pořadatelé řadu akcí, kterými veřejnosti 
připomněli tuto významnou osobnost.

Z IMNÍ  OKÉNKO Z KRÁLOVÉHRADECKÝCH HOR A KOPCŮ

...aneb kam za zábavou a sněhem
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Z KRKONOŠ
Jak se pobavit a poznat něco 
nového? Třeba právě ve 

Špindlerově Mlýně. 
Ledové sochy, koňské pólo na 
sněhu, závod na sněžnicích či 
volejbal anebo jízda na kolech 
na sněhovém podloží? To jste 
ještě neviděli. Tak si do svých 
kalendářů zaznamenejte tyto 
termíny:

17.–18. 1. 2015 
LEDOSOCHÁNÍ
Sochaři, za zvuků hudby, z obrov-
ských ledových kvádrů, v přímém 
přenosu, během dvou dní vyřežou 
a vytesají různé umělecké mo-
numenty. Jejich životnost je však 
omezená. Budou vystaveny na 
náměstí do doby, než je teplé klima 
zcela rozpustí. Zábava těch dvou dní 
bude probíhat napříč celým centrem 
Špindlerova Mlýna.

23.–24. 1. 2015 
CZECH SNOW POLO MASTERS
Druhý ročník koňského póla na 
sněhu, jediného v České republice. 
Během dvou dnů se vám při několika 
zápasech představí hráči přímo na 
dojezdu sjezdovek ve Svatém Petru.
Pokud bude počasí přát, je jedineč-
ným zážitkem vidět sníh odlétávající 
od kopyt koní.

7. 2. 2015 
SNĚŽNICE FEST
Sněžnice Fest je závod na sněžnicích 
na patnáct kilometrů. Start a cíl 
ve Svatém Petru, spojený s dopro-
vodným programem na dojezdu 
sjezdovek.

28. 2. 2015 
KRKONOŠSKÁ 70
Legendární dálkový závod družstev 
i jednotlivců na běžeckých lyžích 
„KRKONOŠSKÁ 70“ přivítá stovky 
účastníků. Přijeďte fandit a obdivo-
vat výkony vytrvalců.

28. 2. 2015 
CHINESE MTB DOWNHILL
Připraven je unikátní závod ve 
sjezdu na horských kolech na sněhu 
s hromadným startem. Sportovní 
„masakr“ nemůžete nevidět.

7.–8. 3. 2015 
SNOW VOLLEYBALL TOUR
První turnaj ve volejbale na sněhu 
v ČR. Přijďte zatleskat těm nejlepším 
z Evropské tour. Součástí je také 
turnaj pro veřejnost.

28. 2.–2. 3. 2015 
Psí spřežení v Krkonoších – 
Memoriál Dr. Václava Vojtěcha
24. ročník závodu Ledová jízda - 
memoriál Dr. Václava Vojtěcha se 
koná v Horním Lánově. Tým tvoří 
8–10 psů, musher a běžkař, který 
může být připoután k saním nebo jet 
samostatně, nesmí jet skijöring. Prá-
vě kombinovanými týmy je Ledová 
jízda naprostý unikát. Celý závod se 
odehrává venku nebo u ohně. Čtyři 
dny závodu bivakují závodníci na 
louce uprostřed lesa nad Horním 
Lánovem.  KRK

Z PODKRKONOŠÍ

7. 2. 2015 
Mistrovství Pecky v běhu na 
historických lyžích 2015
Na peckovském koupališti proběh-
ne tradiční setkání přátel běhu na 
lyžích. Hlavní náplní je závod v běhu 
na historických lyžích v dobových 
kostýmech. Závodu se může zúčastnit 
každý, kdo vlastní lyže, které byly 
vyrobeny před rokem 1970, a sám zá-
vodník přijde oblečen v dobovém kos-
týmu. Závod se koná pouze v případě 
příznivých sněhových podmínek.

9.–11. 1. 2015 
Zimní táboření na Zvičině
Již po osmnácté se bude konat 
Memoriál M. Poláka – zimní táboření 
na Zvičině.  PKRK

Z ORLICKÝCH HOR

17. 1. 2015 
Mezinárodní soutěž v jízdě 
na saních rohatých
Dorazte i vy do lyžařského areálu 
Černá Voda. „Rohačky“ jsou k zapůj-
čení na místě!  TIC ORLICKÉ ZÁHOŘÍ


