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Vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostá-

vá první vydání Newslette-
ru Královéhradeckého kra-
je. Prostřednictvím něho 
bychom Vás rádi informo-
vali o novinkách a zajíma-
vostech v cestovním ruchu 
v našem regionu, který je 
turisticky atraktivním mís-
tem. Vydávání zahajujeme 
v září a Newsletter bude 
vycházet pravidelně zhruba 
každé dva měsíce. Ke sta-
žení bude také na našich 
webových stránkách 
www.kralovehradeckyregion.cz.

Doufáme, že Vám při jeho 
čtení rozšíříme nejen obzo-
ry v oblasti cestovního ru-
chu, ale také zpříjemníme 
váš čas. Rádi uvítáme jaké-
koliv náměty či připomínky, 
které nám pomůžou pro vás 
vytvořit tiskovinu ještě 
zajímavější. 
Váš tým pracovníků z Odboru regionálního 
rozvoje, grantů a dotací

SLOUPEK

Tento Newsletter Královéhradeckého kraje byl vytvořen v rámci projektu 
„Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji “ 

spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Královéhradecký kraj bude mít 
nové turistické noviny a cyklomapy

V Jičíně odstartuje 24. ročník města pohádky.
Letos s podtitulem Pelíšek, pelíšky a pelášení

Královéhradecký kraj se může 
pochlubit mnoha turistickými 
lákadly, která by neměla 
zůstat neobjevena. Proto 
se snaží o podporu a rozvoj 
turismu v mnoha oblastech 
nejen z vlastních zdrojů.

Začátkem letošního roku 
se podařilo z Regionálního 
operačního programu NUTS II 
Severovýchod získat dotaci 
pro projekt „Podpora rozvoje 
cestovního ruchu v Králové-
hradeckém kraji“.

Kromě Newsletteru, který 
právě čtete, vyjdou už 15. října 
také zimní turistické noviny. 
Ty budou informovat návštěv-
níky o zajímavých kulturních 
a sportovních akcích, které se 
budou konat v průběhu zimní 
sezóny v kraji. Chybět nebude 
ani velký vánoční speciál. 
Na zimní noviny v květnu 
naváže letní vydání.

Po novém roce si na své 
přijdou také cyklisté!
Jako jeden z hlavních výstupů 
bude zhotovena sada cyklomap 
jednotlivých turisticky význam-
ných lokalit kraje v kombinaci 
s informačními brožurami. 
Klíčovou aktivitou projektu je 
zpracování Programu rozvoje 
cestovního ruchu Králové-
hradeckého kraje pro období 
2014–2020. Pracovníci úseku 

cestovního ruchu Odboru regio-
nálního rozvoje, grantů a dotací 
Královéhradeckého kraje mají 
za sebou již úspěšnou realizaci 
projektů Cílená prezentace 
a propagace Královéhradec-
kého kraje I. a II. Věří, že nový 
projekt, který na tyto dva před-
chozí navazuje, bude velkým 
přínosem v oblasti turismu 
a posune regionální cestovní 
ruch zase o něco dál.  KHK

Pětidenní pohádkový festival Jičín – město 
pohádky letos startuje na Valdštejnově 
náměstí už 10. září!

Program je připraven vesměs ve ven-
kovních prostorách historického centra 
Jičína, a to od rána do pozdních večerních 
hodin. Středeční zahájení uvede velký 
průvod pohádkových bytostí a jako již tra-
dičně starosta předá klíče dětem, na které 
čekají nejrůznější úkoly z tábornictví, ho-
rolezectví, či lesní moudrosti… Zapojí se 
stacionáře s chráněnými dílnami, Kavár-
na Potmě s obsluhou nevidomými a panto-
mima neslyšících.

Koncerty, divadelní představení a po-
uliční zábava ve večerních hodinách je ur-
čena návštěvníkům dospělým.

Letošní ročník otevírá prostor pro se-
tkávání a přátelskou komunikaci malých 
i velkých, zdravých i handicapovaných 
a rodičů i dětí. Také obrací pozornost ke 
krajině regionu a přírodě, zejména pak 
Prachovským skalám. Málokdo možná ví, 
že jsou nejstarší turistickou oblastí u nás, 
a proto organizátoři hravou formou nabá-
dájí k ochraně přírody a vybízí k turistice 
a cykloturistice, jako součásti zdravého 
životního stylu. Více na www.pohadka.cz.  CR

foto: r. kremlička
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Hradec má nové hudební muzeum
V rámci oslav 150. výročí oslav založení rodinné firmy bylo 
v Hradci Králové v letošní sezóně otevřeno nové hudební muzeum 
s mimořádnou expozicí hudebních nástrojů.

Nově zrekonstruované prostory dřevovýroby nabízí k obdivu 
unikátní klavíry, pianina, harmonia, doplněné naprostými per-
ličkami tohoto krásného řemesla. Do Muzea Petrof a na exkur-
ze je nutná předchozí rezervace.  KHK, HK

Expozice věnovaná jednomu 
z nejvýznamnějších rodáků 
Královéhradeckého kraje, která 
byla naposledy představena ve 
Francii v Puteaux, se nyní stěhuje 
do Hradce Králové.

Výstava malíře Františka Kup-
ky „Jiná skutečnost“ bude k vi-
dění od 13. října v konferenčním 
sále Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové. Zahájení pro-
běhne v 17 hodin.  KHK

Výstava malíře Kupky míří 
do hradecké vědecké knihovny

Cílem turistických toulek už 
nejsou jen rozhledny a štíty hor 
či skal. Aktuálním fenoménem 
je filmová turistika a využívání 
nových elektronických turistic-
kých pomůcek.

Sdružení Český ráj zaháji-
lo realizaci projektu „Český ráj 
– nové trendy v cestovním ru-
chu“. Projekt se zaměřuje na 
nové turistické nabídky a pou-
žívá nové metody a technologie.

Jedná se především o filmový 
turismus (Za filmem a pohád-
kou do Českého ráje), bezbari-
érová turistika (Český ráj bez 
bariér) a průřezové téma Zlaté 
stezky Českého ráje.

V rámci projektu proběh-
nou tematická setkání s part-
nery a podnikateli, poznávací 
cesty a budou vydány tematic-
ké elektronické tipy na výlety 
zobrazené v mapovém portálu. 
Hlavním výstupem bude nová 
mobilní aplikace (interaktivní 
turistický průvodce). Právě za-

měření na elektronické formy 
propagace představuje nový 
trend, kdy se ustupuje od papí-
rových tiskovin.  KHK, CR

Fenomén v cestovním 
ruchu: filmová turistika 
a elektronický průvodce

POZVÁNKA

Ministr životního prostředí 
Richard Brabec představil návrh 
novely zákona o ochraně přírody 
a krajiny, který mimo jiné umož-
ní více otevřít národní parky še-
trnému turismu a posílí roli obcí 
v rozhodování například o zonaci 
parků, o regulaci vstupu či mož-
nostech rozvoje a turismu na 
jejich území.

Ministerstvo aktuálně sbírá 
názory a připomínky obcí, kra-
jů i vědců a neziskových orga-
nizací na novelu, která tak zá-
sadně mění zákon, který vznikl 
před více než 20 lety. Do vlády 
půjde novela v průběhu září.

Pro každý park budou pla-
tit jednotné základní ochran-
né podmínky (zákazy činnos-
tí), které jsou nově rozděleny 
na zákazy na celém území NP 
a zákazy mimo zastavěná úze-

mí obcí. Nově už bude možné 
v obci například rozdělat oheň 
nebo vjet mimo silnice a ko-
munikace. Přibude ale i něko-
lik nových zákazů, např. pro-
vádění ohňostrojů a používání 
zábavní pyrotechniky na úze-
mí národního parku.

Plošný zákaz vstupu mimo 
vyznačené cesty v I. zóně ná-
rodního parku se zruší a pro 
regulaci vstupu mimo vyznače-

né cesty v parku budou sloužit 
tzv. klidová území.

Návštěvní řád bude mít nově 
pouze informativní funkci. 
Bude sloužit návštěvníkům, 
kteří se v něm dočtou o všech 
pravidlech vstupu do národ-
ního parku. Nebude pro ně již 
nutné znát různá nařízení tak 
jako doposud, ale všechny in-
formace získají z návštěvního 
řádu.  Turistický týdeník

Národní parky se více otevřou

Na podzim letošního roku 
vzniknou v Kladském pomezí 
lákavé turistické cíle.

Jedná se o tři nové rozhledny, 
které budou vystavěny díky 
projektu Místa plná rozhledů 
v Euroregionu Glacensis 
financovaného z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. 
Účelem projektu je vytvoření 
nového turistického produktu, 
naučné stezky v česko-polském 

příhraničí s názvem Putování 
po rozhlednách. Rozhledny vzni-
kají v obcích Horní Radechová, 
Žernov a Teplice nad Metují.  KP

Nová místa rozhledů 
vzniknou v Kladském pomezí
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Hořické propagační 
novinky pro sběratele
Hořice připravují pro druhou polo-
vinu letošního roku řadu nových 
suvenýrů, po kterých je poptávka 
především z řad sběratelů.

Jednou z nich je nová pamět-
ní mince s motivem neoklasi-
cistního hřbitovního portálu, 
který se řadí k nejznámějším 
a nejkrásnějším hořickým 
památkám. Sběratele magne-
tů jistě potěší vydání nových 
magnetek ve tvaru puzzle, na 
kterých bude opět zobrazen 
portál a také radnice. Nabíd-
ku rozšíří také nové štítky na 
hůl s motivem Masarykovy 
rozhledny. Jejich tradice sahá 
u nás do dob první republiky. 
Novinky letošního podzimu 
uzavře výroba náprstků, je-
jichž sbírání je novým trendem 
mezi sběrateli suvenýrů. 

 KHK, www.horice.org

POZVÁNKA



Podnikatele 
v cestovním ruchu 
zveme na seminář
Podnikáte v oblasti služeb 
cestovního ruchu? Chcete 
se dozvědět více o možnos-
tech čerpání prostředků 
z evropských či krajských 
grantových programů? 
Zajímáte se o moderní 
technologie a jejich využití 
při poskytování služeb? 
Chcete zaujmout své hosty 
zajímavou nabídkou? Nebo 
se jen prostě chcete ve svém 
oboru posunout dál? Pak si 
nenechte ujít Seminář pro 
podnikatele působící v ob-
lasti cestovního ruchu, zdar-
ma pořádaný dne 5. 11. 2014 
Královéhradeckým krajem 
a Krajskou hospodářskou 
komorou Královéhradec-
kého kraje v prostorách 
Regiocentra Nový pivovar 
v Hradci Králové.

Více informací již brzy na 
www.kralovehradeckyregion.cz. 

Naučná stezka věnovaná miletín-
skému rodákovi a významnému 
českému spisovateli Karlu Jaro-
míru Erbenovi má nový okruh. 
Stezka má na cca 14 km celkem 
10 informačních tabulí. Návštěv-
níci se mohou těšit na další příbě-
hy ze souboru balad Kytice v noč-
ním a více strašidelnějším podání.

Cesta vede z Miletína, kde 
začíná u rodného domku 
K. J. Erbena, stejně jako prv-
ní okruh stezky. Pokračování 
ale dále vede přes Červenou 
Třemešnou, kde je zastavení 
umístěné u kostela sv. Jaku-
ba Většího a vypráví o bala-
dě Poklad. Dále se návštěvní-

ci projdou skrz Vrbiny, kde se 
blíže seznámí s baladou Sva-
tební košile. Následuje zasta-
vení u kostela sv. Petra a Pav-
la, u rybníků Hluboký, kde je 
symbolicky zmíněna balada 
Vodník, a balada Štědrý den je 
věnována rybníku Nadýmák. 
Další zastávka je v osadě Vl-
kanov, která nabízí nádhernou 
vyhlídku na Zvičinu – nejvyšší 
vrchol Podkrkonoší. Následně 
pokračuje přes Miletínek vě-
novaný Erbenovým pohádkám 
a nakonec nás cesta zavede 
zpět do Miletína, k domu čp. 
126, kde původně stával Erbe-
nův oblíbený pivovar.  PKRK

Stavba digitálního planetária 
na Novém Hradci Králové 
je dokončena. Po dovybavení 
interiérů a techniky by vesmír 
mohli začít první návštěvníci 
objevovat v lednu 2015.

Srdcem nového hradeckého 
planetária o celkové ploše přes 
800 metrů čtverečních bude 
kruhový sál s nakloněným hle-

dištěm s až stovkou sedadel. 
Speciální projekční plocha 
bude mít tvar polokoule a di-
gitální projekční systém bude 
pokrývat několika projektory 
celou její plochu. Návštěvníci 
se tak mohou těšit na prosto-
rovou projekci hvězdné oblohy 
či videofilmy z dalších vědních 
oborů lidského poznání.

„Dokončení planetária plá-
nujeme na listopad a v průbě-
hu prosince by měl proběh-
nout zkušební provoz. Pro 
veřejnost by se mohlo otevřít 
v lednu příštího roku,“ dodává 
radní Josef Dvořák.  KHK

Erbenova stezka v novém 
nočním a strašidelném podání

V novém planetáriu už brzy 
hvězdy na dosah ruky

Hradu Kost přibyl 
dřevěný ochoz

V průběhu letošní letní 
sezóny se uskutečnilo na 
posledním nádvoří hradu 
Kost slavnostní otevření 
nového ochozu. Důvodem 
jeho výstavby bylo vytvo-
ření východu z hradních 
paláců a vylepšení prohlíd-
kových tras hradu. Navíc se 
návštěvníci dočkali dlouho 
očekávaného pohledu z hra-
du Kost do údolí Plakánek.

Na stavbu ochozu dlouhé-
ho 45 m bylo použito zhruba 
40 m3 dubového dřeva. Jed-
nou ze zajímavostí je, že při 
stavbě nebylo použito žád-
ných kovových spojovacích 
prvků.  KHK, CR

Židovskou expozici 
otevřeli v Jičíně

Po třech letech oprav se 
pro veřejnost otevřel dům 
Židovská č. p. 100 v Jičíně. 
Budovu nechal vystavět 
v roce 1842 Salamon Fried 
podle plánu Josefa Opolzera 
v klasicistním slohu.

Později byla na místě zří-
zena židovská škola a byt 
rabína. Návštěvníci zde na-
jdou centrum zaměřené na 
židovské památky v regionu 
a stálou expozici „Židovští 
spisovatelé, dramatici a kri-
tici“. Samostatná místnost 
je také věnována význam-
nému jičínskému rodákovi 
Karlu Krausovi.  KHK, CR

POZVÁNKY

Mariánská a Valdštejnova 
zahrada jsou dvě území v oblasti 
Jičínska, která, byť nesou každá 
jiný odkaz, se vzájemně doplňují. 
Jejich společné největší bohat-
ství spočívá v množství sakrál-
ních památek.

Deset nejvýznamnějších je 
předmětem nově vytvořené 
turistické nabídky „Sakrální 
skvosty Jičínska“, v rámci kte-
ré byl vydán stejnojmenný 

informačně-propagační mate-
riál. Skládačku vydalo Sdru-
žení Český ráj ve spolupráci 
s Městem Jičín a Svazkem 
obcí Mariánská zahrada 
v rámci projektu „Prezentace 
kulturního dědictví Marián-
ské a Valdštejnovy zahrady“. 
Informace z vydané tiskovi-
ny budou zveřejněny také na 
stránkách všech zúčastně-
ných partnerů.  KHK, CR

Nová skládačka přiblíží turistům 
církevní památky Jičínska

POZVÁNKA

Český ráj představuje 
skutečnou geologickou 
učebnici.

V roce 2005 byl při-
jat do prestižní sítě ev-
ropských a světových 
geoparků UNESCO 
a aktuálně nabízí stov-
ky lokalit geologické-
ho, archeologického 
a kulturního významu, 
které opravdu stojí za 

pozornost návštěvníků.
V letošním roce se do-

čkal geopark nové sklá-
dací mapy formátu A3 
(měřítko cca 1:125 000). 
Návštěvníci Českého 
ráje prostřednictvím 
desítek geoturistických 
zastavení získají zá-
kladní informaci o geo-
parku a jeho turistické 
nabídce.  KHK, CR

Geopark Český ráj má novou mapu
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Mlýn Dřevíček 
opět mele

Mlýn Dřevíček nedaleko 
Hronova opět zve k návště-
vě s názornými ukázkami 
mletí mouky. Stavení v Dol-
ním Dřevíči má 90letou 
historii a nyní se v něm 
nachází malé mlynářské 
muzeum, kterým vás prove-
de hodný pan mlynář, který 
povypráví návštěvníkům 
o životě ve mlýně. Při pro-
hlídce se také dozvíte jak 
to bylo s místními vodníky 
nebo jaký byl osud medvěda 
ze Stárkova.  KP

S Toulavým 
baťohem do 
Kladského pomezí

Stejnojmenný název 
nese projekt financovaný 
z Fondu mikroprojektů 
v Euroregionu Glacensis, 
který v srpnu letošního 
roku dokončili v Kladském 
pomezí. Malí i velcí se mo-
hou těšit na nové webové 
stránky s hrami a tipy na 
výlety, magnetické mapy 
s malovanými magnety, 
pracovní sešity pro děti 
a mládež, nebo ilustrované 
mapy Kladského pomezí 
a Hrabství Kladského.  KP

POZVÁNKY

Špindlerův Mlýn má netradiční 
a nejvýše položené hřiště

U HORNÍ STANICE MEDVĚDÍNA je nově otevřeno tzv. „letteringové hřiště“, 
velký dřevěný 3D nápis MEDVĚDÍN. Každé písmo je zároveň originálním 
herním prvkem. Jde o první atrakci svého druhu v Česku. Nově vybudované 
dětské hřiště nabízí i unikátní výhled do okolí.  KRK

ZAJÍMAVOST

Nový webový portál šitý na míru 
ženám, spustili v červenci le-
tošního roku v Orlických horách 
a Podorlicku. Ten nese slogan 
Krásná díky Orlickým horám 
a zaměřený je na ženy především 
proto, že cit pro krásu je odedáv-
na jejich hlavní doménou.

Atmosféra tohoto neokou-
kaného regionu přímo vyzývá 
k prožívání krásy v celé její 
pestré paletě a čas tu strávený 
je ideální pro regeneraci těla, 
duše a vztahů. Přesvědčte 
se samy!

„Krásná žena je žena vnitř-
ně spokojená, vyzařující ko-
lem sebe radost a rozdávající 
úsměvy.“ Právě ženy jsou jed-
ním z hlavních letošních témat 

destinace Orlické hory a Po-
dorlicko, která pro ně připra-
vila nabídku tipů pro trávení 
volného času zaměřenou na 

témata, jako jsou krása, gast-
ronomie, cestování s dítětem, 
sport, odpočinek či životní 
příběh. Na své si tak přijdou 
dámy, které potřebují dobít 
energii, touží poznat nová 
krásná místa, ale také milují 
dobré jídlo a chtějí pobavit 
své ratolesti.

Nový webový portál je sice 
zaměřen na ženy, ale díky rub-
rikám „S dítětem“ a „Kde od-
ložit muže“ je inspirací pro ce-
lou rodinu. Celá kampaň pak 
s mírnou nadsázkou, vtipem 
a netradičním způsobem pre-
zentuje tradiční, milou a roz-
manitou nabídku destinace 
Orlické hory a Podorlicko.  OH 
www.krasnadikyhoram.cz

Poznávací hra navazuje na 
tradiční šipkovanou nebo 
hledání pokladu. Start je v in-
formačním centru v Polici nad 
Metují nebo v Teplicích nad 
Metují, kde před cestou turisté 
obdrží veršovaný text s mapou. 
Ta usnadní získávání indicií 
a vyluštění tajenky, nakonec 
je zavede až k pokladu. Během 
výpravy turisté navštíví mnoho 
atraktivních míst regionu.  KP

Krásná díky Orlickým horám!

Interaktivní 
questing k pokladu

Televize amerických krajanů odvysílala 
již několik dokumentů z našeho kraje
Díky spolupráci Královéhradec-
kého kraje a česko-americké te-
levize Czech American TV byly 
v USA odvysílány již tři pořady 
z Královéhradeckého kraje.

Jednalo se o Špindlerův Mlýn 
spolu s Krkonošským národ-
ním parkem, Dvůr Králové nad 
Labem a dokument o Brou-
movsku. Pořady můžete shléd-
nout i vy na www.catvusa.com 
v sekci Video Archives – 
Complete Broadcasts.

Zmiňovaná Czech Ameri-
can TV vznikla již před dese-

ti lety v Chicagu 
jako nekomerční 
a nezisková orga-
nizace. Televiz-
ní stanici sleduje 
přes 2,5 miliónů 
domácností v USA 
a přes 100 tisíc 
diváků z celého světa prostřed-
nictvím internetu. Jejich cílem 
je zviditelňovat české regiony 
a přispívat tak k osvětě České 
republiky. Vysílány jsou ze-
jména dokumentární pořady 
v anglickém jazyce o českých 

regionech, památkách, 
české kultuře a tradi-
cích. Většina pracov-
níků jsou Američa-
né s českým původem 
s velkým nadšením pro 
práci v této televizi.

V případě zájmu o od-
vysílání dokumentů z vašeho 
regionu či města se můžete ob-
rátit na Královéhradecký kraj 
– úsek cestovního ruchu (doku-
menty však musí být buď v an-
glickém jazyce nebo bez zvuku 
jen podbarveny hudbou).  KHK

Na přípravě článků se podílely tyto destinační společnosti:

Český ráj: www.cesky-raj.info / Sdružení Český ráj (CR)
Hradecko: www.ic-hk.cz / 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 (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 Králoévhradeckém kraji“
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