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Vítání jara v Podkrkonoší
PODKRKONOŠÍ – S příchodem jara je zvykem zahajovat i letní turistickou sezónu. Přijďte ji s námi
v sobotu 6. května 2017 otevřít a přitom se i pobavit! I letos je připraven bohatý doprovodný
program v podobě několika propojených akcí. Nabízíme Vám příjemné prožití sobotního dne, kola,
kočárky a vozíčky jsou vítány. Spojení mezi Zvičinou a Dvorem Králové nad Labem je opět zajištěno
autobusovou linkou zdarma.
Na vrchu Zvičina proběhne od 10:00 do 14:00 hod. akce Otevírání letní turistické sezóny na Zvičině.
Můžete se těšit na zábavné soutěže pro děti i dospělé, které bude zajišťovat DDM Jednička Dvůr Králové
n. Labem, dále také na živou hudbu v podání kapely Melodik z Hořic, vystoupení dětí ze ZŠ Bílá Třemešná,
výstavu výtvarné soutěže Podzvičinsko očima dětí 2017, na nabídku informačních materiálů z Podkrkonoší,
Hradecka a Královéhradeckého kraje, ale i na nabídku regionálních produktů se značkou
PODKRKONOŠÍ® regionální produkt. Bude zajištěno i občerstvení. Více informací na www.podkrkonosi.eu
Mezi jednotlivými akcemi je zajištěna speciální autobusová linka zdarma, díky které se návštěvníci budou
moci přepravit do Lázní Pod Zvičinou. Zde na Vás bude čekat akce Vítání jara v Lázních pod Zvičinou.
Zde se můžete těšit nejen na divadelní a hudební vystoupení, ale také na regionální produkty, tvořivé dílny,
ukázky starých řemesel a další zábavu pro malé i velké. Více informací na www.hotelpodzvicinou.cz
Letos proběhne již 50. ročník Běhu na Zvičinu a 13. ročník MTB/kola ze Šárovcovy Lhoty na Zvičinu. Akce
je vhodná pro všechny, kdo mají rádi dobrou zábavu, pohyb a jsou dostatečně motivováni k tomu, aby
doběhli, došli či dojeli až do cíle. Běh startuje ve 13:30 hod., start MTB v 11:00 hod., start pochodu
průběžný 8:00 – 10:00. Trasa je dlouhá 14,7 km s převýšením 393 m a vede převážně po lesních a polních
cestách. Více informací na: www.zvicina.cz
V Cerekvici nad Bystřicí se bude první květnovou sobotu konat Setkání rodáků a přátel obce Cerekvice
spojené s oslavami 660. výročí první písemné zmínky o obci Cerekvice, 115. výročí založení SDH a výročí
vysazení odnože nejstarší vinné révy na světě zvané „Stara Trta“. Program bude zahájen ve 14:00 hod. a
těšit se můžete mimo jiné na ochutnávku vín, jízdu kočárem, výstavu hasičské techniky, hudební
vystoupení či májovou taneční zábavu. Více informací na www.cerekvice.cz
V Miletíně se uskuteční akce Otevírání pivovarské zahrádky Miletín. Zahrádka se otevře ve 12:00 hodin
a návštěvníci se mohou těšit mimo ochutnávky místního piva i na zajímavý doprovodný program.
Více informací na Facebook – Pivovarská zahrádka Miletín.
DM Podzvičinsko

