
1. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM SLAVÍ 750 LET!
V  letošním roce si město Dvůr Králové nad Labem připomíná 750 

let od první písemné zmínky o městě a zároveň 620 let od ustavení 

věnným městem. K výročí připravilo město řadu zajímavých spole-

čenských akcí a výstav, vydalo fotografi ckou knihu nebo představilo 

jedinečnou 3D vizualizaci Ladislava Válka. Dokument, který ukazuje 

proměny krajiny a vznik Dvora Králové nad Labem až do 17. století 

můžete zhlédnout zde:

 Výstava „Příběh jednoho města“ návštěvníky prostřednictvím arte-

faktů i moderní techniky seznámí s dějinami města od první písem-

né zmínky v  roce 1270 až po současnost. Vedle archeologických 

vykopávek budou mít návštěvníci výjimečnou příležitost prohlédnout 

si nejstarší listiny související se Dvorem Králové nad Labem. Výstava 

potrvá do 22. listopadu.

Program Městského muzea ve Dvoře Králové n. L. na měsíc říjen 

naleznete zde:

www.dvurkralove.cz

2. FESTIVAL REGIONÁLNÍCH
PRODUKTŮ NA ZVIČINĚ
V sobotu 10. října 2020 vás zveme na vrch Zvičina. Pokud nám to 

opatření státu dovolí a počasí bude aspoň trochu shovívavé, připra-

víme pro vás zábavu na celý den. Od 11 do 17 hodin zde najdete 

na třicet stánků s regionálními výrobky, ochutnáte hořické trubičky, 

miletínské modlitbičky, langoše, preclíky, pivo, kávu nebo čokoládu. 

Lokální výrobci z  Podkrkonoší, Českého ráje, Krkonoš, Hradecka 

a dalších koutů Královéhradeckého kraje budou nabízet svoje vý-

robky – keramiku, šperky, hračky, čepice, košíky, bylinky a  další 

ruční práce. 

A jaký program jsme pro naše milé návštěvníky připravili? 

Pro děti bude ve 13 hodin zahájena tradiční drakiáda, každý zare-

gistrovaný drak vyhraje odměnu! Registrace jako obvykle probíhá 

u  stánku DDM Jednička, která soutěž organizuje. Pro naše nej-

menší vystoupí loutkové divadlo Zvonek z Hořic, a to ve 12 a ve 14 

hodin. Po celý den nás budou provázet Rodinné pasy a živá hudba. 

Třešničkou na dortu bude vystoupení kapely Beat Brtewski z Lázní 

Bělohrad v  15 hodin. Restaurace v  Raisově chatě i  v  Hotelu Pod 

Zvičinou budou otevřeny.

Přijďte s námi podpořit lokální cestovní ruch, místní výrobce a pro-

dejce a užít si hezkou říjnovou sobotu.

Parkování bude možné na vyznačené travnaté ploše pod Raisovou 

chatou.

V  případě omezení ze strany státu nebo deštivého počasí 

bude akce zrušena.

www.podkrkonosi.eu

3. ZA BALADAMI KARLA JAROMÍRA ERBENA
Městečko s výhledem na Zvičinu vás překvapí
Téměř devět století uplynulo od historicky první zmínky o Miletíně, 

městečku s bohatou historií i  současností. Návštěvníky vždy pře-

kvapí, kolik zajímavostí si zde mohou prohlédnout. Přijďte sami nebo 

vezměte děti či vnoučata a vydejte se i na podzim a v zimě po sto-

pách psaných dávnými i nedávnými léty.

Dominantou města je miletínská věž. Stála na  tomto místě již 

v době, kdy Miletín vlastnil Řád německých rytířů v  letech 1241-

1423. Ve stejné době byly vybudovány základy kostela Zvěstování 

Panny Marie.

Hned za kostelem čeká miletínský zámek. Najdete v něm jedinečné 

Muzeum českého amatérského divadla se sbírkou malovaných opon 

i maket postav z vybraných inscenací.  

Pár kroků od zámku sestoupíte do podzemí a prohlédnete si stře-

dověké klášterní sklepení se studní, pozůstatek po tvrzi a klášteře. 

Další zastávkou bude rodný domek Karla Jaromíra Erbena, místního 

rodáka, dodnes obdivovaného tvůrce balad. 

Dál můžete pokračovat naučnou stezkou K. J. Erbena, necelých pět 

kilometrů dlouhou procházkou tichou podkrkonošskou krajinou. Po-

tkáte se na ní se sochou Polednice a s Králem na koni a dovede vás 

do Miletínských lázní s kapličkou. Voda ve studánce je vyhlášená 

svými léčivými účinky. 

Putování ukončíte na náměstí v Erbenově cukrárně, kde si pochut-

náte na miletínských modlitbičkách. Vyrábějí se podle originálního 

receptu už 200 let. Nebo si v restauraci Sousedský dům dáte pivo 

Pytlák z místního pivovaru.

www.miletin.cz

4. PODKRKONOŠÍ regionální produkt®

Držitelé značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®, ale i  ostatní 

regionální výrobci z Podkrkonoší se postupně zapojují do celostátní 

kampaně na podporu lokální ekonomiky s názvem „Regiony sobě“. 

Neváhejte navštívit web www.REGIONYSOBE.cz, jehož cílem je 

propojit lokální nabídku podnikatelů s místními konzumenty a turisty. 

Cílem není jen propagovat tisíce drobných regionálních producen-

tů, ale vytvořit i  unikátní databázi toho nejkvalitnějšího, co české 

regiony nabízí. Kampaň je pod záštitou místních akčních skupin ne-

boli MAS, které pomáhají, aby venkovské regiony byly více odolné 

a soběstačné.

www.maspodchlumi.cz, www.masdk.cz

5. CO NOVÉHO V SAFARI PARKU?
Safariběh ČSOB 2020, 17. 10. 2020
Milovníci sportu mohou letos podpořit záchranu ohrožené antilopy 

Derbyho v Senegalu. Na tradiční a stále oblíbenější akci zbývá po-

sledních pár míst, registrovat se jde do  10. října na  webu safari 

parku. Připraveny jsou trasy na 5 či 10 kilometrů, pro rodiny je navíc 

připravena speciální trasa na 2 km.

Týden duchů, 24. 10. – 1. 11. 2020
Dlabání dýní, výroba strašáků nebo strašidelná stezka mezi výběhy 

jsou asi největší lákadla populárního Týdne duchů. Z všudypřítom-

ných dýní budou mít radost i africká zvířata, protože ošetřovatelé jim 

v nich naservírují jejich oblíbené pochoutky. Na dýňové překvapení 

se mohou těšit třeba sloni, surikaty, lemuři nebo psi ušatí.

Novinky z Podkrkonoší
říijen 2020



Lvíčata už chodí ven
Trojice malých lvic, narozených v safari parku 5. července, už s mat-

kou Khalilou objevuje dvorky jejich pavilonu. Za hezkého počasí se 

čtveřice ven vydává krátce po deváté hodině a zůstává tak dlouho, 

jak jen chce. I v případě nepříznivého počasí je možné šelmy obdi-

vovat ve vnitřní expozici. 

Překvapivá želva
Kriticky ohrožená želva paprsčitá se ve Dvoře Králové rozmnožila 

úplně poprvé. Mládě se hned stalo doslova senzací. Vajíčko se to-

tiž inkubovalo bez vědomí chovatelů přímo v expozici s rodiči, kde 

se taky vylíhlo. Odchov želv paprsčitých je velmi náročný a mládě 

ve vajíčku potřebuje střídání horka a chladu, vlhka i sucha, aby se 

v pořádku vylíhlo. To se díky vynikajícímu prostředí povedlo a nyní je 

malá želva k vidění v předsálí expozice Jedovatá Afrika.

www.safaripark.cz

6. CESTOU NA ZVIČINU OCHUTNEJTE
REGIONÁLNÍ VÝROBKY PODKRKONOŠÍ
Pojďte s námi ochutnat něco z regionálních produktů značky POD-

KRKONOŠÍ, které naše území nabízí a to právě pod vrchem Zvičina. 

Začněte svou pouť v Miletíně a  těšte se nejen na výšlap krásnou 

přírodou. 

Před cestou je dobré se posilnit a město Miletín má v tomto ohledu 

co nabídnout. V příjemné Pivovarské zahrádce u Sousedského domu 

na náměstí K.J.Erbena točí výborné pivo z nejstaršího minipivova-

ru v České republice. Točí tu deseti i dvanácti stupňové pivo, pro 

gurmány pak i třinácti stupňové tmavé. Specialitou je pivo řezané. 

Ani tento Pivovar Miletín nezůstal stranou při výrobě speciálů, a tak 

můžete v sezóně ochutnat i pivo jahodové, třešňové či medové.

Miletínská pivovarská zahrádka je již léta tradiční zastávkou cestou 

na Zvičinu či z ní, při výletech na kolech nebo pěších procházkách. 

Sládek vaří pivo tradičním postupem za  využití českého chmele, 

pivovarských kvasnic, ječného sladu a především miletínské vody. 

Věřte, že až ochutnáte, zjistíte, že jste nepřišli jen „na jedno“.

Když už budete v Miletíně, nemůžete odejít bez toho, abyste navští-

vili místní Erbenovu cukrárnu (leží mimochodem naproti Pivovarské 

zahrádce) a  zakoupili si tradiční Miletínskou modlitbičku, která se 

vyrábí dle starého, tajného receptu již více jak 150 let a  to pouze 

zde, v Miletíně.

Posíleni na cestu se vydejte směrem na Úhlejov. Je to malá víska 

pod vrchem Zvičina obklopená loukami a  lesy. Určitě si všimne-

te stád pasoucích se krav plemene Aberdeen Angus. Tato klidná 

a krásná zvířata mají to štěstí, že mohou svůj více jak dvouletý život 

strávit na pastvě pod širým nebem v pečlivé péči svých chovatelů 

manželů Přibylových. Ti se již několik let věnují chovu tohoto skotu 

a výrobě ekologického hovězího masa. Jejich krávy na pastvinách 

rodí, telata nejsou odstavována hned po  narození, jak je běžné 

u stájového chovu dojnic, ale zůstávají první půl rok u krávy. A sám 

majitel stáda pan Přibyl přiznává, že jeho zvířata žijí krásný život.

Ač je Úhlejov malá víska, nabízí ještě jedno příjemné zastavení. 

Na kopečku se tu nachází rodinná Farma pod Zvičinou, která se za-

bývá chovem koz bílých krátkosrstých a v této souvislosti i zpracová-

ním a prodejem kozího mléka a výrobků z něj. O čerstvosti a kvalitě 

těchto produktů se můžete přesvědčit sami.

Plni dojmů a ochutnávek se vydejte na poslední část cesty k vrchu 

Zvičina, odkud můžete při dobrém počasí přehlédnout velkou část 

našeho krásného kraje.  Tak šťastnou cestu!

www.maspodchlumi.cz

7. ZAPOMENUTÁ MÍSTA V PODKRKONOŠÍ
V Podkrkonoší naleznete mnoho míst, která jsou místním i vzdále-

ným návštěvníkům notoricky známá a jejich fotografi e plní nejeden 

propagační materiál. Věděli jste ale, že se zde nachází také spousta 

méně známých až zapomenutých lokalit, které jsou však stejně za-

jímavé a často opředené tajemstvím? 

Jedním takovým místem jsou Miletínské lázně zvané také Svato-

jánské. Podkrkonošské městečko Miletín jistě všichni dobře znají. 

Aby ne, narodil se zde významný spisovatel a básník Karel Jaromír 

Erben. Málokdo už ale ví, že nedaleko městečka v lesích kdysi fun-

govaly lázně s léčivými prameny. Byly založeny v 18. století majitel-

kou panství Miletína, Marií Annou hraběnkou z Magni, provdanou 

z  Kolovrat. Areál lázní byl tvořen hostincem, lázeňským domem, 

dvěma dřevěnými mosty a  vodopádem. Na  levém břehu Bystři-

ce, dnes přejmenované na potok Bystrý, se nacházela poustevna, 

ke které se chodilo přes dřevěný most. V roce 1752 vyšlo o lázních 

první odborné pojednání, v němž se uvádí, že se zde léčila trudo-

myslnost. Zdejší voda proudící ze skály léčila i dnu. Lidé z širokého 

okolí sem přicházeli o berlích, které zde nakonec údajně mohli od-

ložit, a traduje se, že ještě na začátku minulého století bylo na půdě 

kaple mnoho berlí uloženo. Kaple pro lázeňské hosty byla postavena 

na místě, kde původně stála socha sv. Jana Nepomuckého vytesa-

ná z bludného kamene. O této soše, podle níž lázně dostali přízvisko 

Svatojánské, tvrdil Josef Petera Třebihošťský, že je nejvěrnější po-

dobou Karla Hynka Máchy. 

Lázně sice zanikly, ovšem i dnes je to místo jako stvořené pro odpo-

činek a relaxaci. Naleznete zde také jedno ze zastavení na naučné 

stezce Karla Jaromíra Erbena, která vede okolím Miletína. Dostane-

te se sem z Miletína po společné červené a modré turistické značce. 

U cesty se nachází první pramen se studánkou a o pár metrů dál 

po proudu říčky je studánka, která je pozůstatkem starých koupelí.

Dalším takovým místem jsou Zátlucké rybníky. Soustava tří ryb-

níčků se nachází v  lese mezi městem Dvůr Králové nad Labem 

a Miletínem poblíž zeleně značené turistické cesty. Prostřední z nich 

s vodním příkopem při západní straně tvořil opevnění tvrze Zátlu-

ky, která zde kdysi stávala. Z tvrze se dochovalo okrouhlé tvrziště 

s částečně zachovalým kamenným obezděním. První zmínka o tvrzi 

pochází z roku 1396, kdy je uváděn jako majitel Čeněk ze Zátluk. 

V roce 1496 se v zemských deskách uvádějí Zátluky, jako pustá tvrz 

se dvorem. Zánik tvrze je datován do bouřlivého období vlády Jiřího 

z Poděbrad. Údajně do většího Zátluckého rybníka umístil Karel Ja-

romír Erben Vodníka ze slavné sbírky Kytice.

 V první polovině 20. století byl na místě tvrziště postaven altánek, 

který se nedochoval. Altánek byl opět obnoven a nabízí návštěvní-

kům klidné místo k odpočinku. 

www.podkrkonosi.eu

8. INTERIÉR HOŘICKÉHO KOSTELA
SE SKVÍ V NOVÝCH BARVÁCH
Interiéru hořického kostela Narození Panny Marie se dostalo nové 

výmalby, díky převažujícím hnědým a okrovým odstínům má dnes 

zcela nový nádech. Slavnostní bohoslužba v nově vymalovaném in-

teriéru proběhla poprvé v  neděli 6. září 2020 u  výročí vysvěcení 

této stavby. 

Kostel prošel vloni náročnou rekonstrukcí elektroinstalace a dosta-

lo se mu také nového osvětlení, v letošním roce proběhla výmalba 

stěn. Zvolená kombinace světlých odstínů hnědé, okrové, olivové 

a šedé barvy vhodně ladí se stropními freskami novobydžovského 



malíře Ludvíka Nejedlého z konce 19. století. Zároveň došlo k očis-

tění cenných obrazů a  hodnotných rámů křížové cesty od  Karla 

a Petra Maixnerových. 

V říjnu se mohou všichni milovníci hudby těšit na dva koncerty vážné 

hudby. Kromě vystoupení Hořického komorního orchestru proběhne 

v neděli 4. října v hořickém chrámu Narození Panny Marie varhanní 

koncert prof. Uhlíře.

Pokud si chcete prohlédnout hořický kostel, obraťte se telefonicky 

či e-mailem na pracovníky Městského informačního centra v Hoři-

cích, kteří s vámi domluví vše potřebné (infocentrum@horice.org,

tel. 492 105 432). Pokud chcete přispět na další opravy, pak může 

každý libovolnou částkou na účet č. 1161009369/0800, var. sym-

bol 234. Děkujeme! 

9. HOŘICE MAJÍ NOVOU ODBAVOVACÍ HALU 
NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ
V  září byla slavnostně otevřena nová odbavovací hala na autobu-

sovém nádraží. Cestování přes Hořice bude tak příjemnější a kom-

fortnější.

Budova s typickým pískovcovým obložením, kterému dominuje znak 

města a velký světelný nápis HOŘICE, má vstupní halu s čekárnou, 

toaletami a  informačními panely. Venkovní prostor doplňuje pak 

úložna na kola. Součástí projektu byla i výstavba přilehlého chod-

níků a prostranství před budovou, které  doplnila lavička a výsadba 

červeného javoru. Hala bude otevřena denně od  7 do  20 hodin, 

informační kancelář uvnitř bude provozovat dopravní společnost 

BusLine, a.s.

www.horice.org

10. POZVÁNKA DO HOŘICKÉHO
MUZEA A GALERIE
Znovuobjevený poklad Lovci mamuta je vystaven v ho-
řickém muzeu
Výstava Dobrodružství pravěku, která je přístupná veřejnosti až 

do 20. prosince v hořickém Městském muzeu, je rozšířena o dílo, 

které ještě nebylo představeno veřejnosti. Jedná se o obraz Lov-

ci mamuta (známý též jako Mamutí jáma), který je skutečným 

znovuobjeveným pokladem. Zdeněk Burian ho maloval na  za-

kázku Ministerstva zemědělství v  roce 1951, následujícího roku 

byl součástí malířovy výstavy Na  příkopě, ale od  té doby tento 

skvost, ukryt v  útrobách Roithovy neoklasicistní budovy minister-

stva na pražském Těšnově, neměla veřejnost šanci vidět. Až tedy 

nyní po  téměř 70 letech. Vernisáž výstavy proběhla ve  čtvrtek

17. září ve Štorchově síni hořického muzea od 19 hodin.

Na  výstavě jsou kromě obrazu k  vidění originální ilustrace Zdeň-

ka Buriana ke knihám Eduarda Štorcha. Zavzpomínat tak můžete 

i na své dětství, kdy jste četli například Lovce mamutů a další známé 

knihy tohoto autora, které jsou zde i k zakoupení. 

K výstavě je připravený i tematický doprovodný program v podobě 

přednášek, komentovaných prohlídek a dílen pro děti a školní ko-

lektivy. 

https://muzeum.horice.org

Pozvánka na výstavu Ladislava Jezbery
Galerie plastik Hořice tímto zve na výstavu Ladislava Jezbery Tady, 

teď... nic. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 1. října v 16 hodin. Těšíme 

se na vaši návštěvu.

Ladislav Jezbera (1976) studoval nejprve na sochařské škole v Ho-

řicích, posléze v Ateliéru sochařství u Vladimíra Preclíka na FaVU 

VUT v Brně, kde i absolvoval v Ateliéru socha – prostor – instalace 

u  Jana Ambrůze. V  současné době působí jako vedoucí sochař-

ského oboru  a garant uměleckého směru na SUPŠSK v Hořicích. 

Ladislav Jezbera vstupuje na půdu současného sochařství se znač-

nou dávkou autenticity. Výstavou v  hořické Galerii plastik rozvíjí 

dříve zkoumané tvůrčí přístupy založené na  fyzikálních a chemic-

kých vlastnostech materiálů, jež uplatňuje v  neobvyklých kontex-

tech. V řadě procesuálně pojatých děl vystupuje více jako iniciátor 

než jako aktivní tvůrce. V případě drobných mramorových objektů, 

do  jejichž organismů takřka nitrožilně vpravuje barvící tekutinu, je 

započatý děj dále nekontrolovatelný a závislý pouze na vlastnostech 

materiálu a množství použitých substancí.  S  vědeckou přesností 

přepisuje strukturu lidského genomu do podoby objektů z dutinko-

vých polykarbonátových desek a barevných roztoků, které mají vi-

zuální kvality téměř sklářské práce. Za radostí z vědeckých objevů, 

stejně jako za harmonickým vzhledem Jezberových děl, však tušíme 

jisté napětí a možná rizika ztráty pomyslné rovnováhy. Výjimečným 

intelektuálním vkladem, důslednou přípravou i  poctivým tvůrčím 

přístupem Ladislav Jezbera dosahuje vizuálně čistých a  esteticky 

působivých děl a instalací. 

Hořická výstava představí práce Ladislava Jezbery z  let 2019 

a 2020.

https://galerie.horice.org/

11. CESTA KAMENE - BOHÁŇKA
Cesta kamene vede převážně rovinatou krajinou, lesem, sem tam 

do kopce, někdy bývá klikatá, ale určitě ne nudná! A tentokrát vás 

říjnové putování po Cestě kamene zavede na Boháňku, obce ležící 

na úpatí chlumského vrchu.

V blízkém okolí Boháňky, v lokalitě Skála, byl dříve těžen jeden z nej-

tvrdších a  nejtrvanlivějších typů z  hořických pískovců. Není proto 

divu, že na území obce, resp. v jejich místních částech, se nachází 

celá řada sochařských a kamenických děl zhotovených ze zdejšího 

pískovce. K  nejstarším z  nich patří dva hrubě opracované smírčí 

kříže. Jeden se nachází v osadě Chloumek, druhý v  lese severo-

východním směrem od  Boháňky. Na  křižovatce cest spojujících 

Chloumek, Maňovice a Skálu se tyčí pilířová boží muka, jež bývají 

datována do 16. století. 

Řada kamenných památek na území obce pochází z druhé poloviny 

19. století a počátku století dvacátého. V osadě Chloumek můžeme 

zhlédnout sochu sv. Václava, kamenný kříž s reliéfem Panny Marie 

Bolestné, kamenný kříž se také nalézá v osadě Skála. Další kamen-

ný kříž z roku 1914 se tyčí na hřbitově v Boháňce. Nachází se zde 

rovněž pomník mistra Jana Husa, jenž byl vystavěn roku 1915 k pě-

tistému výročí Husova upálení v Kostnici a v osadě Skála byl roku 

1935 postaven pískovcový pomník padlým v první světové válce.

Pozoruhodná je především přírodní sochařská expozice poblíž vo-

dovodního Aqvarelu mezi Boháňkou a  místní částí Skála. Vznikla 

v letech 1968–1969 činností skupiny sochařů, jež se pojmenovala 

příznačně „Boháňka“. Nalézají se zde díla od významných akade-

mických sochařů, jako je Ellen Jilemnická, Ivan Jilemnický, Pavel 

Ježek, Jiří Dostál, Jan Měšťan, Petr Keil, Michael Bílek, Pavel Jar-

kovský či Pavel Mizera. Umístění soch mělo svůj hlubší význam 

vzhledem k názvu obce Boháňka, kamenické minulosti a především 

vzhledem ke keltskému hradišti kruhového tvaru, které se nachází 

zhruba 300 metrů odtud. Z prostoru přírodního rozmístění soch se 

rozprostírá výhled na vrcholky Krkonoš i vrch Zvičina. 

www.cestakamene.eu/zastavka/bohanka/?trasa=3



ÚNIKOVÉ HRY NA KUKSU
1.6.2020 až 31.12.2020 
Hospitál Kuks
www.zkuskuks.cz/unikova-hra

ZDENĚK BURIAN/DOBRODRUŽSTVÍ PRAVĚKU
26.6.2020 až 20.12.2020
Městské muzeum Hořice
Výstava věnovaná Zdeňku Burianovi.

www.muzeum.horice.org

SKAUTSKÁ VÝSTAVA
12.9.2020 až 10.10.2020 
Stará radnice, Dvůr Králové n. L.
Skautská výstava ke 100 letům založení střediska Zvičina.

www.dvurkralove.cz

PŘÍBĚH JEDNOHO MĚSTA: 750 LET
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
19.9.2020 až 22.11.2020 
Výstavní sál budovy Špýcharu, Dvůr Králové n. L.
www.muzeumdk.cz

SEVERSKÉ FRAGMENTY
26.9.2020 až 25.10.2020 
Expozice textilního tisku, Dvůr Králové n. L.
Výstava fotografi í Jana Marušky.

www.muzeumdk.cz

LADISLAV JEZBERA: TADY, TEĎ...NIC
2.10.2020 až 1.11.2020 
Galerie plastik, Hořice
galerie.horice.org

SPORTEM PRO CHARITU
3.10.2020 
DDM Jednička, Dvůr Králové nad Labem
Akce je přesunuta z 27.9. na 3. 10. Jde již o 6. ročník pochodu, 

který se koná na podporu onkologicky nemocným dětem. 

www.dvurkralove.cz

HOŘICKÁ GALERIJNÍ NOC
10.10.2020 
Galerie plastik, Hořice
galerie.horice.org

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
10. 10. 2020 od 8:00 do 13:00 hodin

Vánoční ozdoby, DUV – družstvo Dvůr Králové n. L.
Prohlídka provozu ruční výroby skleněných vánočních ozdob.

www.vanocniozdoby.cz

FESTIVAL REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ

NA ZVIČINĚ 2. ROČNÍK
10.10.2020 od 11:00 do 17:00 hodin 

Vrch Zvičina

www.podkrkonosi.eu

PUTOVÁNÍ S PIVOVARSKOU CHASOU 
10.10.2020 od 7:00 hodin 

Minipivovar a pivovarská zahrádka Miletín
Tradiční akce pro pěší i cyklo turisty. 

www.miletin.cz

DNY R. A. DVORSKÉHO
15.10.2020 od 19:00 hodin 

Hankův dům, Dvůr Králové n. L.
26. ročník festivalu.

www.hankuv-dum.cz

TÝDEN DUCHŮ V SAFARI PARKU
24.10.2020 až 1.11.2020 

Safari Park Dvůr Králové
Dlabání dýní, výroba strašáků nebo strašidelná stezka mezi výběhy.

www.safaripark.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 září 2020.

DM Podkrkonoší, Holovousy 39

tel. 608 906 142

www.podkrkonosi.eu,  #podkrkonosi,  @podkrkonosi

Spolufi nancováno z dotace Královéhradeckého kraje.

Výběr akcí z Podkrkonoší na říjen 2020


