
1. FESTIVAL REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ
NA ZVIČINĚ
Plánujete svůj program na říjen? Rádi byste spojili návštěvu jarmar-

ku regionálních produktů s drakiádou? Pak právě pro vás je určen 

Festival regionálních produktů, který se bude konat v sobotu 10. 

října 2020 na vrchu Zvičina.

Festival regionálních produktů letos nahradí tradiční Zavírání turis-

tické sezony na Zvičině, ale o své oblíbené stánky s výrobky míst-

ních producentů ani o bohatý program pro děti nepřijdete!

Už od 11 hodin bude na třicet výrobců a prodejců nabízet své dob-

roty, hořické trubičky, miletínské modlitbičky, bělohradské preclí-

ky, langoše a klobásy, čokoládu, pivo, kávu, medovinu, keramiku, 

šperky, hračky, mýdla, bylinky a další produkty nejen z Podkrko-

noší, ale i z Českého ráje, Krkonoš a Hradecka. Pro děti připravu-

jeme ve spolupráci s DDM Jednička ze Dvora Králové nad Labem 

drakiádu, kde každý soutěžící drak obdrží cenu. Celý den nás bude 

provázet živá hudba a program s Rodinnými pasy. Děti i jejich ro-

diče se mohou těšit na vystoupení divadélka a nebudou chybět ani 

výtvarné dílničky.

Samozřejmostí bude velká nabídka turistických propagačních ma-

teriálů, letáků a map z celého Královéhradeckého kraje.

Akci zajišťuje spolek Podzvičinsko ve  spolupráci se svými členy, 

fi nančně nás podpořil Královéhradecký kraj a  Ministerstvo pro 

místní rozvoj.

Přidejte se tedy k nám a přijďte v sobotu 10. října na vrch Zvičina, 

věříme, že nebudete litovat! www.podkrkonosi.eu

2. OBEC TETÍN NABÍZÍ NENÁROČNOU
TURISTIKU I VENKOVSKOU SLAVNOST
Cestou z městečka Miletín do Lázní Bělohrad projíždíte menší ves-

ničkou Tetín. Stojí zato zde zastavit a udělat si procházku kolem 

rybníku Nadýmák, nebo si vyjít do osady Vlkánov, odkud se vám 

naskytnou krásné výhledy do celého kraje. Obcí vás provede po-

kračování naučné stezky Karla Jaromíra Erbena. 

A pokud se rádi bavíte, v sobotu 12. září se zde koná Posvícení 

v  osadě Vlkánov. Akce s  podtitulem „Zatoulané miletínské pivní 

slavnosti“ začne ve 13 hodin a kromě divadelního představení pro 

děti se připravují i hudební koncerty. Vystoupí jazzová a  funková 

kapela Little company z Hradce Králové, legendární Meteor z Lázní 

Bělohrad a v 19 hodin zahraje Drops z Hradce Králové. Občerstvení 

zajišťuje místní Spolek miletínská pivovarská zahrádka a Pivovar 

Miletín. tetin-jc.cz

3. BOROVNICE MÁ NOVÝ ZVON A VĚTRNÝ 
MLÝN
V sobotu 20. června 2020 byl v Borovnici v kostele sv. Víta po dlou-

hých 129 letech vysvěcen nový zvon. Dostal jméno sv. Vít. Nový 

zvon tak doplnil ve věži kostela stávající zvon sv. Jana Nepomuc-

kého z roku 1823. Zvon sv. Vít je ovládán elektricky, zvoní v tónině 

DIS2 a můžete ho slyšet zvonit každý den ve 12 hodin a v 19 hodin 

a v pátek navíc v 15 hodin. 

Novou dominantou obce a  turistickým cílem je od léta 2020 repli-

ka historického větrného mlýna. Mlýn vyrostl v místě nad vlakovou 

zastávkou díky spolupráci obce, spolku Větrák, řemeslníků a ně-

kolika středních škol za podpory Královehradeckého kraje. Stavba 

mlýna začala na jaře 2018, kdy bylo postaveno základové trámoví 

a byla slavnostně ukončena v sobotu 27. června 2020. Na podzim 

by měl být mlýn ofi ciálně přístupný i uvnitř.

Otevírací doba bude zveřejněna na  webu obce, větrného mlýna 

a stránkách Podkrkonoší. vetrak.borovnice.cz, borovnice.cz

4. ŠÁLENÍ SMRTKY, OPEN-AIR ÚNIKOVÁ HRA
Novou únikovou hru pod širým nebem vyzkoušejte na Kuksu! „Najít 

poklad ze všech nejvzácnější, tváří v tvář postavit se smrtce a jed-

nou provždy ji zahnat do stínů“, to je hlavní téma hry, jak se dozvíte 

na webu www.zkuskuks.cz. Hra je určena pro 2 – 5 dospělých 

osob, které čekají tři hodiny plné zážitků. Začíná se v informačním 

centru (Jeschkeho vila 72). Neváhejte a rezervujte si hru na +420 

499 422 423 nebo na info@zkuskuks.cz

5. TIPY NA DOVOLENOU
NEBO PRODLOUŽENÝ VÍKEND
Váháte, kam vyrazit v teplých podzimních dnech? Přijeďte do Pod-

krkonoší na chalupu! Oblast Podzvičinska a Podkrkonoší nabízí vel-

ké množství ubytovacích zařízení za příznivé ceny. Užijete si pohodu 

venkova, prožijete dovolenou nebo prodloužený víkend jako u ba-

bičky. Můžete si vybrat mezi stylovým ubytováním v  roubenkách 

nebo chatách s bazénem. Turistická oblast Podkrkonoší je bohatá 

na cyklotrasy a naučné stezky, naleznete zde historické a sakrální 

památky, ZOO, rozhledny, muzea, záleží tedy jen na vás, jak zde 

strávíte svůj volný čas. Více informací na www.chatachalupa.cz, 

nebo na telefonu 606 901 638.

6. PRVNÍ ART HOSTEL
VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
Penzion Za Vodou vám jistě nemusíme představovat. Ve Dvoře Krá-

lové nad Labem je známým už 20 let. Jako dárek k 20. výročí si 

jeho majitelé nadělili nový lifestylový koncept ART HOSTEL. Cílem 

bylo vytvořit bezobslužný hostel s využitím moderních technologií, 

které hostům maximálně usnadní a zpříjemní pobyt a zároveň za-

chovají komfort. Dalším cílem bylo vytvořit ubytování s  osobitou 

atmosféru a jedinečností. 

Designový hostel se skvělou polohou v historickém centru Dvora 

Králové nad Labem nabízí 32 moderních lůžek v sdílených pokojích 

a v soukromých apartmánech se spaním na komfortních dubových 
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manželských postelích a moderních palandách. Sdílené pokoje je 

možné si pronajmout jako celek, včasná rezervace je nutná, ide-

álně po telefonní rezervaci. Zázemí zde najdou baťůžkáři, páry, fi -

remní klientela, cyklisté, sportovní týmy, ale dostatečné soukromí 

si najdou i  rodiny s  dětmi. Zahrada je vybavena posezením pod 

slunečníkem, party žárovkami a je osazena zelení. Spolu se střešní 

terasou s rozlohou 50 m2, je skvělým místem pro relax nebo leno-

šení jen tak. Účelem je cítit se blaze…. 

No nezbývá, než to vyzkoušet a zažít na vlastní kůži….co myslíte?

www.arthostel.cz, 

 #arthosteldknl,  @ARTHostelbyPenzionZaVodou

7. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM SLAVÍ 750 LET
Město Dvůr Králové nad Labem si v letošním roce připomíná 750 

let od první písemné zmínky. Zúčastněte se oslav, které začínají v 

pátek 18. září. Hlavní program proběhne v sobotu 19. září na ná-

městí T. G. Masaryka pod názvem Den královny Žofi e. Nebude 

chybět příjezd královny Žofi e, šermířské vystoupení, divadelní 

představení žáků ZUŠ a Big Band Dvorský. Večer se můžete těšit 

na koncert skupiny Laura a její tygři a na koncert zpěváka Marka 

Ztraceného. Slavnost obohatí historický jarmark s ukázkami řeme-

sel, historická zastavení, ale také hry a soutěže pro děti. 

www.dvurkralove.cz

8. MUSEUM CZECH ROAD RACING
V HOŘICÍCH ZAVŘE 13. ZÁŘÍ.
 POSLEDNÍ MOŽNOST K NÁVŠTĚVĚ!
Museum Czech Road Racing na hořickém zámečku, v Mekce mo-

tocyklového sportu, bude naposledy otevřeno v letošním roce 13. 

září. Pokud jste ještě nestihli navštívit letošní výstavu s  názvem 

Nesmrtelný dvoutakt na  závodních okruzích, máte tak poslední 

možnost. Pak se brány muzea zavřou a přichystá se naprosto nová 

výstava!

A ohlasy na probíhající výstavu jsou vynikající! Přijďte se přesvědčit 

sami.

Pozor! Otevřeno je v  září od pátku do neděle vždy od 10 do 17 

hodin bez polední pauzy (ve čtvrtek je zavřeno). 

www.museumcrr.cz

9. VYDEJTE SE PO STOPÁCH POKLADU 
KRÁLOVÉDVORSKÉHO!
Chcete zažít opravdové dobrodružství? Najděte poklad hraběte 

Šporka! 

Hra vás provede po nejzajímavějších místech Dvora Králové nad 

Labem, potrápí vaše mozkovny a umožní vám zažít a poznat město 

trochu jinak.

Dokážete poklad opravdu najít? Odměna vás nemine! 

www.dvurkralove.cz/poklad

10. KOUPALIŠTĚ DACHOVA V HOŘICÍCH
SE PYŠNÍ NOVOU TURISTICKOU ZNÁMKOU
Získat novou turistickou známku už není vůbec jednoduché a kou-

paliště Dachova ji, i díky veřejnosti, získalo. Děkujeme!

Od  počátku června usilovalo infocentrum Hořice o  získání nové 

turistické známky (suvenýru) i  pro prvorepublikové koupaliště 

Dachova, které je významnou památkou nejen Hořic, ale celého 

Královéhradeckého kraje.  O nových turistických známkách neroz-

hoduje jen vydávající fi rma tak říkajíc „v první instaci“, ale i hlaso-

vání veřejnosti v instanci druhé.  A protože koupaliště tím prvotním 

schválením prošlo, proběhlo na začátku srpna následné hlasování 

veřejnosti. Už o 14 dní později známka spatřila světlo světa a turis-

té si ji mohli zakoupit jak na pokladně koupaliště, tak v Městském 

informačním centru. Zde bude v prodeji celoročně, v sezóně pak 

na koupališti.

V letošním roce byla dokončena citlivá revitalizace prvorepublikové 

architektury a koupaliště získalo svůj původní ráz a kouzlo. Byli jste 

se už podívat? Pokud ne, ještě máte šanci využít babího léta!

Co jsou turistické známky?

„Jsou to kulaté, dřevěné, vypalované plakety, které jsou suvenýrem 

a  zároveň „potvrzením“ o  dosažení turisticky atraktivního místa. 

Číslovaná řada známek sleduje hřebeny hor, toky splavných řek, 

mapuje hrady, zámky, přírodní i  technické památky, historická 

města, zpřístupněné jeskyně, zoologické zahrady a mnoho dalších 

zajímavých míst. Turistické známky spolu s každoročně aktualizo-

vanými mapami jsou průvodcem po krásách naší vlasti.

 (Zdroj: https://www.turisticke-znamky.cz/)“

https://infocentrum.horice.org/o-meste/pamatky/koupaliste-dachova

11. BYLINKOBRANÍ VOL.2 V DOMOVĚ SV. JOSEFA
Chtěli byste zjistit, zda bylinky opravdu léčí? A jak je to možné? Vě-

dět, jak připravit domácí koření do kuchyně nebo voňavou koupel? 

A  slyšeli jste někdy o  Georgu Josephu Kamelovi? Pokud nevíte 

a chcete se to dozvědět, a ještě se u toho výborně pobavit, přijďte 

v neděli 20.9.2020 do Bylinkové zahrady Josepha Kamela v Do-

mově sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem.

Naše bylinková zahrada, navazující na  tradici klášterních zahrad 

s  třistaletou tradicí, nese jméno právě George Josepha Kamela, 

významného botanika, lékárníka a  jezuitského misionáře, rodáka 

z Moravy. Klášterní zahrady byly zakládány již od 13. století řádem 

benediktýnů a sloužily k pěstování bylin k léčebným účelům nebo 

k přípravě pokrmů. Celou řadu bylin používáme v dnešní kuchyni 

i domácím léčebným účelům dodnes. Určitě všichni znáte třeba ji-

trocelový sirup na odkašlávání, mateřídoušku na bolení zubů a hla-

vy nebo třeba meduňku na lepší spaní. Mnoho z kdysi pěstovaných 

bylin a  rostlin však již dnes běžný zahrádkář nepěstuje k osobní 

spotřebě, protože se jedná o  jedovaté rostliny, např. vlaštovičník, 

pivoňka, lupina, petrklíč a další. 

V naší bylinkové zahradě, která se po většinu roku halí do atmosfé-

ry klidu a odpočinku, kde se setkává svět zdravých i hendikepova-

ných, se můžete seznámit s pěstováním bylin a s údržbou zahrady. 

Tematicky laděné záhony se šetrnou úpravou zeminy, která pomá-

há v udržování vlhkosti, jsou poskládané do tvaru …. . Ne, nebu-

dume prozrazovat. Přijďte se přesvědčit sami, co znázorňují .

Při přednáškách zahradníků se dozvíte o léčivých účincích, o po-

užití v  kuchyni či v  kosmetice. Součástí bylinkobraní budou také 

workshopy, tematický minijarmark zaměřený na bylinky a bohatý 

kulturní program, který se bude konat v přilehlém parku. 

Novinkou letošního ročníku bude Prezentace řemesel od středo-

věku po 19. století, která podtrhne barokní ráz našeho zařízení. 

Přímá ukázka starých, často zapomenutých řemesel a dobově la-

děné zázemí zprostředkuje blízký kontakt s dobou dávno minulou. 

Návštěvník si tak bude moci sám vyzkoušet mnoho z umění našich 

předků a třeba si odnést i nějaký výrobek domů. 



Akce se koná na podporu a provoz Domova sv. Josefa – jediného 

lůžkového zařízení poskytující komplexní péči nemocným roztrou-

šenou sklerózou a sociálního podniku Bylinková zahrada. 

Věříme, že bylinkobraní plně nahradí letos chybějící Svatoanenské 

slavnosti, a návštěvníci se budou dobře bavit. Vždyť kde jinde spojit 

zábavu, poučení a dobročinnost než na benefi ční akci v Domově 

sv. Josefa?! Tak neváhejte a přijďte se k nám podívat. Budeme se 

těšit. www.domovsvatehojosefa.cz 

Vyzkoušejte virtuální prohlídku Domova SV. Josefa
Dronista pan Tomáš Bartůsek navštívil Domov sv. Josefa v Žirči. 

A jaký je výsledek? Zbrusu nová vyladěná virtuální prohlídka Do-

mova! Nahlédněte pod pokličku! Projděte si naše zařízení z pohodlí 

domova či kancelářského křesla. Domov sv. Josefa, jediné lůžkové 

zařízení v ČR pro nemocné s roztroušenou sklerózou, nyní nabízí 

možnost virtuální prohlídky areálu. Ta je dostupná na webové adre-

se: www.domovsvatehojosefa.cz/fotogalerie.html

12. ZÁMECKÁ SEŠLOST NA NÁDVOŘÍ 
HOŘICKÉHO ZÁMKU
Dům kultury Koruna Hořice vás zve na hudebně zábavné odpoled-

ne, které pod názvem Zámecká sešlost pořádá 5. září 2020 od 13 

hodin na nádvoří hořického zámku.

V  pestrém programu vystoupí hudební skupiny Regioband, mlá-

dežnický pop-rockový orchestr regionu Východní Čechy, znovu 

obnovený novopacký Evergreen Dixieland Band, z Lázní Bělohrad 

přijedou Beat Brtewski se svým acoustic-rock´n´rollem a na závěr 

vystoupí známá hradecká skupina The Golden Sixties, hrající velké 

hity šedesátých let, např. od Beatles, Rolling Stones nebo Cree-

dence. V  programu jsou také zařazena dvě loutková představe-

ní, Pohádka o  jablíčku loutkového souboru Zvonek a Knihadýlko, 

která proběhnou ve  tvrzi, a  také další doprovodný program pro 

děti, o který se postarají ZUŠ Havlíčkova, spolek Strozzi a Rodinné 

centrum Konvička, kteří jsou společně s MAS Podchlumí spolupo-

řadateli toho projektu. Na nádvoří zámku bude také bohaté občer-

stvení a návštěvníci si budou moci zakoupit množství regionálních 

produktů.

Pevně doufáme, že i počasí nám bude přát a že se v sobotu 5. září 

2020 na této akci spolu s vámi sejdeme. www.horice.org

13. SAFARI PARK - NOVINKY ZE SVĚTA ZVÍŘAT
Světový den nosorožců se blíží!
Světový den nosorožců neboli „World Rhino Day“ se opět po roce 

uskuteční v Safari Parku Dvůr Králové a to v sobotu 19. září 2020. 

Akce upozorňuje na fakt, že nosorožci kvůli rohovině patří k nej-

ohroženějším druhům této planety.

Mezinárodní den nosorožců byl Světovým fondem na ochranu pří-

rody (World Wildlife Fund) vyhlášen v roce 2011. Jeho úkolem je 

ukázat na  bezprostřední nebezpečí vyhubení, které nosorožcům 

hrozí, a na nutnost účinného boje s pytláky.

Neváhejte a připojte se k oslavám Světového dne nosorožců plného 

tematického „nosorožčího“ programu i vy!  www.safaripark.cz

Zažijte Safari Park jinak. V noci!
Zažijte Safari Park jinak. V  noci! A  objevte kouzlo večerní jízdy 

mezi velkými stády zvířat. Během 50 minutové cesty Safaribu-

sem s průvodcem můžete pozorovat zebry, žirafy a antilopy. V září 

jezdí Safaribusy každý pátek a sobotu v pravidelných intervalech 

ve 20:00 a 21:00 hodin od pokladny u brány do safari. 

www.safaripark.cz/cz/zazitky/s-nami-na-safari/vecerni-safari 

14. CVIČ JAKO SVIŠŤ POD ZVIČINOU!
Hotel Pod Zvičinou

V areálu Pod Zvičinou není o zážitky nouze! Necelé dva roky po vy-

budování naučné lesní stezky zde ke konci letošních prázdnin při-

bylo nové hřiště s balančními prvky a prolézačkami, které procvičí 

nejen vaši kondici, ale také smysly. Zkoušeli jste už někdy chůzi 

po smyslovém chodníku z přírodních materiálů? Zde můžete! Děti 

si zaskotačí na kladině, pneudráze, pružinovém hadovi či několi-

ka lanových mostcích. Pokud je neuvidíte, zkuste hledat v krtkově 

domečku!

Hřiště je během celého roku volně přístupné pro širokou veřej-

nost (rodiny s dětmi, školy, školky).  A proto příště, až budete mířit 

s  dětmi na  Zvičinu, počítejte s  mírným zdržením. Hřiště najdete 

přímo na  červené turistické značce asi dvě stě metrů od  hlavní 

budovy hotelu Pod Zvičinou, kde se v otevírací době (dle informací 

na webu) můžete také občerstvit nebo vyzvednout pracovní listy 

ke questu či dětským stezkám s úkoly po nejbližším okolí. A neza-

pomeňte cestou pozdravit i nové přírůstky místní minifarmy – ma-

lého oslíka a dvě prasátka, která jsou tu nováčky mezi ostatními 

zvířátky - poníky, kozami a ovečkami. www.hotelpodzvicinou.cz

15. NAVŠTIVTE KEMP V MILOVICÍCH!
Pokud hledáte ideální místo pro rodinnou dovolenou pod stanem, 

v karavanu nebo v chatce, máte rádi koupání a nekončící zábavu, 

kemp v Milovicích u Hořic je ideální volbou!  

Kemp je díky své poloze v prostředí klidné obce, ale i díky bohaté-

mu vybavení vhodný především pro rodinnou dovolenou. Ubytování 

je možné v chatkách, mobilních domech, vlastních stanech i ka-

ravanech. Posezení a občerstvení zajišťuje stánek přímo v areálu 

kempu či přilehlá restaurace Club.  Aktivní odpočinek, sportovní 

vyžití a relaxaci nabízí koupaliště s upravovanou vodou, skluzavkou, 

dětským koutkem s brouzdalištěm, skluzavkami, houpačkami, ko-

lotočem a  pískovištěm. Jeho součástí jsou i  hřiště na  minigolf, 

tenis, volejbal, plážový volejbal a  fotbal, automatická kuželna 

a venkovní relaxační kout. Večery můžete strávit u jednoho ze dvou 

ohnišť při opékání buřtů. Přijeďte a užijte si kemp s celou rodinou! 

www.miloviceuhoric.cz

16. VYUŽIJTE CYKLOBUSY I V ZÁŘÍ
Plánujete-li cyklovýlet, využít k tomu ještě stále můžete až do svá-

tečního pondělí 28. září 2020 cyklobusy. Ty vás každou sobotu 

vyvezou linkou č. 6 na trase Hradec Králové – Sadová – Milovice 

- Hořice – Miletín – Dvůr Králové nad Labem – Bílá Třemešná – 

Dolní Brusnice – Mostek – Hostinné – Vrchlabí a zpět. První ranní 

spoj vyjíždí ze Dvora Králové nad Labem přes Choustníkovo Hradi-

ště – Kuks – Heřmanice – Jaroměř – Holohlavy do Hradce Králové. 

Spoje jsou vybaveny bezbariérovým přístupem se stojany pro 30 

jízdních kol. Pokud však kolo nemáte či nejste milovníci cyklistiky, 

nezoufejte! Cyklobus můžete využít i k přiblížení pro pěší výlet ne-

jen s dětmi, ale i s vašimi čtyřnohými parťáky! 

Podrobné informace o odjezdech a příjezdech autobusů naleznete 

v jízdním řádu na webu 

www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy.



Výběr akcí z Podkrkonoší

na září 2020

ZDENĚK BURIAN/DOBRODRUŽSTVÍ PRAVĚKU
26.6.2020 až 20.12.2020 

Štorchova síň městského muzea v Hořicích 
Výstava věnovaná Zdeňku Burianovi.

www.muzeum.horice.org

DEN SPOLKŮ
3.9.2020 

Dvůr Králové nad Labem
Možnosti volnočasových aktivit na Královédvorsku.

www.dvurkralove.cz

POCHOD KČT, ODBOR PECKA
4.9.2020 

Pecka
Návštěva galerie akademického sochaře a malíře Františka Šorma

www.mestys-pecka.cz

TŘI SESTRY
4.9.2020 

Koupaliště a kemp Pecka
Koncert oblíbené kapely na peckovském koupališti. 

www.mestys-pecka.cz

MILETÍNSKÝ SCORELAUF
5.9.2020 

Miletín
Scorelauf dvojic - volné pořadí kontrol.

www.scorelauf.cz 

ZKUS MARATON KUKS
5.9.2020 

Hospitál Kuks
Krosový maraton Podkrkonoším.

www.zkuskuks.cz

PODZIMNÍM KRÁLOVÉDVORSKEM
5.9.2020 

Dvůr Králové nad Labem
KČT Dvoráci pořádá již 17. ročník turistické akce Podzimním Králo-

védvorskem. Start a cíl: Pivovarská restaurace Tambor.

www.dvurkralove.cz

MEMORIÁL VÁCLAVA KOPECKÉHO
5.9.2020 od 9:00 hodin 

Bílsko u Hořic
Netradiční hasičská soutěž.

www.bilskouhoric.cz

ZÁMECKÁ SEŠLOST

5.9.2020 od 13:00 hodin

Zámek Hořice
Muzika, program pro děti, občerstvení.

www.horice.org

NUDA? …NEZNÁME!!!

8.9.2020

Smetanovy sady, Hořice
Nabídka volnočasových aktivit pro děti na Hořicku.

www.maphorice.cz

SCREAMING BLUES

11.9.2020 od 19:00 hodin

Městské muzeum Hořice
Koncert bluesové kapely.

muzeum.horice.org

LOUČENÍ S LÉTEM 2020

12.9.2020 od 13:00 hodin

Hořice v Podkrkonoší
Rockový festival.

www.thelegendsrockshop.cz

VINOBRANÍ NA KUKSU

12.9.2020 

Kuks
Tradiční vinobraní, spojené s ochutnávkami českých, moravských a 

zahraničních vín, s kulturním programem a občerstvením.

www.zkuskuks.cz

NA KOLE SCHULZOVÝMI SADY

17.9.2020 

Dvůr Králové nad Labem
Cyklozávod pro děti.

www.carlakupkolo.cz

OSLAVY 750 LET

VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

18. - 19.9.2020 

Dvůr Králové nad Labem
Slavnost je pořádána k výročí založení města.

www.hankuv-dum.cz

SLAVNOSTI JABLEK A CIBULE

19. 9. 2020

Lázně Bělohrad
Městské slavnosti s trhem a celodenním programem.

www.lazne-belohrad.cz



BYLINKOBRANÍ VOL. 2

20.9.2020 od 10:00 do 17:00 hodin

Barokní areál Žireč
Bylinkové odpoledne je podruhé zpět!

www.arealzirec.cz/cs/akce/2020-04-bylinkobrani

UZAVÍRÁNÍ PIVOVARSKÉ ZAHRÁDKY

27.9.2020 

Miletín
Tradiční ukončení sezony Pivovarské zahrádky v Miletíně.

 www.miletin.cz

Jedná se o výběr z nejzajímavějších lokalit a akcí, v případě zájmu

o zveřejnění té vaší, pište, prosím, na info@podkrkonosi.eu.

Vydal spolek Podzvičinsko, v srpnu 2020.

DM Podkrkonoší, Holovousy 39

tel. 608 906 142

www.podkrkonosi.eu,  #podkrkonosi,  @podkrkonosi

Spolufi nancováno z dotace Královéhradeckého kraje.


