
Nové originální webové 
stránky

Na podzim 2010 byla spuštěna 
nová verze webu o regionálním 
značení, kterou najdete na adrese 
www.regionalni-znacky.cz. Nový 
web umožňuje vyhledávat výrob-
ce nejen podle regionu, ale i podle 
oboru jejich činnosti. Najít tak mů-
žete napříč regiony třeba několik 
certifikovaných druhů piva či po-
rovnat odlišnosti tradičních krojů 
z různých oblastí České republiky. 
Na těchto stránkách naleznete ne-
jenom kontakty na jednotlivé drži-
tele značek, ale dozvíte se zde 
i o akcích pořádaných v regionech, 
či si zde můžete stáhnout všechna 
čísla novin „Doma v …“ i z ostat-
ních regionů. 
  Zdroj: ARZ o.s.

Jesenické zvonění
JESENÍKY originální produkt® 

se staly v pořadí už 13. regionální 
značkou sdruženou v Asociaci re-
gionálních značek. Logo se styli-
zovaným zvonkem jesenickým mů-
žete od září vidět na svících ručně 
zdobených plátovými vosky, lovec-
kých a užitkových nožích, lovec-
kých zbraních, replikách starého 
skla, na roubených stavbách a sta-
roměstských máslových trubičkách. 
Jesenická značka pokrývá severní 
polovinu Olomouckého kraje, její 
působnost tedy sahá od Zábřehu až 
po nejsevernější výběžek bývalého 
jesenického okresu. Regionálním 
koordinátorem je MAS Horní Po-
moraví, o.p.s., která značení zaved-
la v rámci projektu spolupráce pod-
pořeného z Programu rozvoje 
venkova. 

Zdroj: ARZ o.s.

www.regionalni-znacky.cz
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Střípky odjinud 
Nejen Podkrkonoší ale i nový 
region Jeseníky se prezentují 
na novém webovém portálu

Výrobky, řemesla a lidé
Na straně 2-3 představujeme certifikované 
výrobky a produkty, které obdržely značku 
PODKRKONOŠÍ regionální produkt®

Region PODKRKONOŠÍ
Pověsti a záhady, významní lidé, 
zajímavá místa, lákavá současnost

Střípky odjinud

pokračování na straně 8

Co znamená „PODKRKONOŠÍ 
regionální produkt®”?

„PODKRKONOŠÍ regionální pro-
dukt®“ je značka pro podkrkonošské 
výrobky, která garantuje zejména pů-
vod výrobků v Podkrkonoší a jejich 
jedinečnost vyplývající z vazby na 
tento region (tradice, místní suroviny, 
ruční výroba apod.). Značka je udělo-
vána již od roku 2008 řemeslným vý-
robkům, potravinářským nebo země-
dělským produktům, které musí být 
dostatečně kvalitní a nesmí poško-
zovat přírodu a životní prostředí. 
Dosud značku získalo 15 podkrko-
nošských výrobků, které prošly přís-
ným procesem certifikace, kdy je vý-
robek hodnocen nezávislou certifikač-
ní komisí.

Proč nová značka vznikla?

Značení místních výrobků je jednou 
z možností, jak spojit ochranu přírod-
ního a kulturního dědictví s hospoda-
řením člověka. Značka může prospe-

rovat díky výjimečnosti Podkrkono-
ší jakožto území se svébytnou kul-
turou i zachovalou přírodou. Značka 
také pomáhá čelit nepůvodním výrob-
kům, které zneužívají názvů a sym-
bolů spojených s Podkrkonoším pro 
svou vlastní reklamu.

Značené výrobky a jejich propaga-
ce na druhou stranu pomáhají zvidi-
telnit celý region Podkrkonoší a posí-
lit jeho „image“.

Samotná značka ale není zdaleka to 
jediné, co v regionu pomáhá. Snad ješ-
tě důležitější je fakt, že díky systému 
značení dochází ke kontaktům mezi 
podnikateli, zástupci veřejné správy, 
ochrany přírody a cestovního ruchu 
a nastavují se nové formy spolupráce 
uvnitř regionu.

Jak značka „PODKRKONOŠÍ 
regionální produkt®“ pomáhá 
místním výrobcům?

Udělení značky znamená pro výro-
bek především efektivní formu rekla-

my a propagace. Značka, a s ní i vše- 
chny certifikované výrobky, je propa-
gována zejména v cestovním ruchu: 
byly připraveny katalogy značených 
výrobků, letáčky apod. – distribuo-
vané především pomocí turistických 
informačních center. Značené výrob-
ky jsou prezentovány také na vlastním 
samostatném webu: www.regionalni-
znacky.cz. Informace o systému zna-
čení je postupně šířena také prostřed-
nictvím místních i národních médií.

Protože dalším cílem značení je 
podpořit spolupráci mezi podnikate-
li v regionu, jsou pořádány společné 
schůzky s výrobci, kde se diskutuje 
o pravidlech systému značení a o mož-
nostech, jak může značka místním 
podnikatelům pomoci. Výrobci jsou 
zváni na významné veletrhy cestov-
ního ruchu, jako je např. Regiontour 
v Brně nebo Holiday World v Praze.

Jakým výrobkům 
a produktům je značka 
určena?

Značka je udělována výrobkům 
spotřebního charakteru, určeným pro 
běžné zákazníky. Pro přehlednost je 
možné tyto produkty rozdělit do tří 
skupin: 

 • Řemeslné výrobky a umělecká 
díla – např. výrobky ze dřeva, skla 

Úvodní slovo 
náměstka hejtmana 
Královéhradeckého 
kraje Helmuta 
Dohnálka

V dnešních podmínkách nasyce-
nosti trhu všemi možnými produk-
ty, kdy se téměř na celé planetě dají 
koupit stejné věci, kdy turista při ná-
vštěvě jiné země už neví, co by mo-
hl přivézt domů, aby totéž nebylo za 
rohem doma v supermarketu, roste 
poptávka po zboží, které by se nějak 
odlišovalo. Tato potřeba stojí na sa-
mém počátku zájmu o jiné, regionál-
ní nebo třeba k životnímu prostředí 
šetrné produkty. Jsem velmi rád, že 
iniciativa začít značit a podporovat 
regionální produkty získává v našem 
kraji rostoucí podporu. Jak ukazu-
jí statistiky, pro jednotlivé držitele 
toto označení má význam nejen ja-
ko označení původu, ale i jako doklad 
kvality, který přispívá jednoznačně 
k růstu odbytu takto značených vý-
robků. Všem, kteří se ať již výrobou, 
prodejem nebo samotným značením 
regionálních produktů zabývají, bych 
chtěl touto cestou poděkovat a popřát 
hodně úspěchů v této, pro nás ostat-
ní tak potřebné aktivitě. Návštěvní-
kům našeho kraje pak přeji, aby se 
k nám do kraje rádi vraceli, třeba 
právě proto, že tu seženou ten skvě-
lý regionální produkt, který jinde 
nemají.

S přáním mnoha úspěchů a sil pro 
tuto prospěšnou práci

Helmut Dohnálek
náměstek hejtmana 

Královéhradeckého kraje

PODKRKONOŠÍ regionální produkt®
Stejně jako každý region v České republice, i Podkrkonoší má svůj vlast-

ní neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a sta-
letými tradicemi jejich obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející z Pod-
krkonoší nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce zdejších 
řemeslníků a zemědělců, i část jejich duše. Zavedení značky pro výrobky, 
která garantuje jejich původ v Podkrkonoší, je jednou z cest, jak zviditelnit 
produkci místních výrobců. a to jak vůči turistům a návštěvníkům regionu, 
tak vůči jeho obyvatelům. Zákazník získá nákupem značených produktů 
kvalitní a jedinečný výrobek, podpoří konkrétního výrobce a ekonomiku 
regionu a zároveň chrání životní prostředí.
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sadu jabloní ve Vinici u Hořic. Zde 
si můžete zakoupit biojablka, mošty 
i křížaly. 

Email: bedrich.plisek@seznam.cz
Adresa: Vinice 4, 508 01 Hořice

Vladimír Kulhánek - 
KERAMIKA HOŘICE,  
Soubor keramických výrobků

Hořická keramika z dílny Vladimí-
ra Kulhánka je vyráběna společně 
s panem Aloisem Němcem převážně 
ruční technikou. Vyrábí se několik set 
druhů užitkové a ozdobné keramiky 
v mnoha barevných provedeních, včet-
ně již tradiční keramiky malované, 

kterou si můžete zakoupit přímo u vý-
robce v Hořicích!

Tel.: +420 776 182 211 
Adresa: Husova 454, 508 01 Hořice
E-mail: keramika.horice@centrum.cz
www.keramika.horice.miletin.net

Helena Soprová, Med 
medovicový

Ochutnejte med z včelí farmy pod 
Zvičinou z regionu Podkrkonoší – pří-
rodní potravina vytvořená společen-
stvím včel ze sesbíraných sladkých 
šťáv květin a stromů. Med je i pomoc-
ným lékem na mnohé nemoci. Působí 
protizánětlivě, zlepšuje trávení, posi-
luje psychiku a srdce a zlepšuje dokon-
ce i spánek. 

Tel.: +420 603 833 625
Adresa: Zábřezí 4,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem
E-mail: vceli-farma@seznam.cz

Mgr. Martina Berdychová, 
Domácí mošt

Ochutnejte domácí jablečný mošt – 
čistá přírodní 100% jablečná šťáva 
bez přidání cukru, získaná z jablek 
vypěstovaných na jižním svahu hře-
bene chlumu v regionu Podkrkonoší. 
Jablečný mošt pozitivně působí na 
nervový systém i proti únavě. Je tra-
dičním elixírem mládí. Čerstvý mošt 
si můžete zakoupit v Ostroměři v kar-
tonovém balení o obsahu 5l. 

Tel.: +420 776 862 232
Adresa: Hradišťská 331,  
507 52 Ostroměř
E-mail: katerina@karesova-bio.eu
www.karesova-bio.eu

Ing. Jaromír Musil, Čerstvé 
syrové mléko

Máte chuť na čerstvé mléko, které 
jste kdysi ochutnali na venkově? Prá  
vě toto mléko už není nedostupné! 
Nyní si ho můžete i Vy načepovat ve 
městech Hořice a Jičín ze speciálních 
automatů – mlékomatů, které provo-
zuje zemědělec z Chlumu u Hořic Ing. 
Jaromír Musil. Jedná se o mléko, kte-
ré nebylo podrobeno žádnému tepel-
nému ošetření. Obsahuje přírodní prv-
ky, které posilují obranu imunitního 
systému a oživují střevní mikroflóru. 

Tel.: +420 731 457 987
Adresa: Holovousy 12, 508 01 Hořice
E-mail: musilholovousy@centrum.cz

Stanislav Rygl – kovovýroba, 
Kovářské výrobky

Umělecké kovářství a zámečnictví 
Rygl & synové se od r. 1999 zabývá 
ručně umělecko-kovářskou výrobou, 
náročnými zámečnickými pracemi 
(ploty, zábradlí, bytové doplňky, poš-
tovní schránky, svítidla …) a renova-
cí starých, zdánlivě nepotřebných, ale 
krásných děl. Jedná se o ruční kovář-
ské výrobky nejrůznějších stylů, typů 
a zpracování. Práce této firmy dělají 
radost na mnoha místech České re-
publiky i v zahraničí. 

Tel.: +420 736 677 976
Adresa: Milovice u Hořic 81,  
508 01 Hořice
E-mail: info@kovarstvirygl.cz
www.kovarstvirygl.cz

Tomáš Soukup, Gerbery

Jedním z mála profesionálních pěs-
titelů gerber u nás je pan Tomáš Sou-
kup, který se těmto květinám věnuje 
po mnoho let a v současné době má ve 
dvou sklenících v Chodovicích u Ho-
řic několik set rostlin. Květy gerber 
okouzlují svou dokonalostí a sytými, 
pastelovými barvami, v různých od-
stínech od žluté, přes růžovou, oran-
žovou až po temně rudou. Krásnou ky-
tici Vám pak uváží ve svém vlastním 
květ inářství Eva 
v Hořicích. 

Tel.: +420 493 623 213
Adresa: Komenského 243,  
508 01 Hořice
E-mail: tomsoukup@tiscali.cz

EPOS CZ spol s r.o., 
Královédvorské pivo TAMBOR

Přesně třicet let po zániku někdejší-
ho královédvorského pivovaru začal 
podnikatel Nasik Kiriakovský ve Dvo-
ře Králové nad Labem znovu vařit pivo. 
Jmenuje se TAMBOR a zatím se mu 
daří na výbornou! Hlavním přáním pi-
vovaru je navázat na tradiční způsob 
vaření. Kvalitní voda, moravský slad 
a žatecký chmel spolu s dostatečnou 
dobou ležení, by měly vytvořit charak-
teristickou chuť, plnou a jemně hořkou. 
Dostalo se i do americké zpravodajské 
televize CNN. Dnes pivo Tambor točí 
nejen řada hospod ve Dvoře a okolí, 
ale pivovar má i svou restauraci Am-
brozia v Praze. 

Tel.: + 420 499 621 176
E-mail: pivovar@pivo-tambor.cz
Adresa: EPOS CZ spol. s r.o., Raisova 
699, 544 01 Dvůr Králové n./L
www.pivo-tambor.cz

Petr Kareš, Jablka, švestky, 
hrušky

Firma Ovocnářství Kareš Petr a Vác-
lav vznikla v r. 1993 a zaměřuje se pře-
devším na pěstování a prodej ovoce 
(jablka, třešně, švestky a hrušky), kte-
ré je pěstováno na jižním svahu hře-
bene chlumu, kde jsou ideální podmín-
ky pro ovocnářství. Čerstvé ovoce si 
můžete zakoupit přímo u pana Kareše 
v Ostroměři. 
Recept na švestková povidla:
Suroviny: 5 kg švestek, 1 kg krystalo-
vého cukru, 3 lžíce rumu, citrónová 
kůra z 1 citrónu, 1/8 l vinného octa,  
1 lusk vanilky. 
Postup: Švestky omyjeme, vypecku-
jeme a umeleme na masovém strojku. 
Dáme do většího hrnce, přidáme cukr, 
ocet, nastříhaný lusk vanilky, kůru 
z citrónu, zamícháme a necháme 24 
hodin stát. Poté vaříme na mírném ohni 
za stálého míchání, až povidla zhoust-
nou. Přidáme rum a dáme teplé do skle-
nic, zavřeme víčkem. 

Tel.: +420 777 711 870
Adresa: Hradišťská 331,  
507 52 Ostroměř
E-mail: kares@ebfruit.com

Josef Rýdl, s.r.o., Chutný preclík

V malebném městečku Lázně Bělo-
hrad najdeme pekárnu - Josef Rýdl, 
s.r.o, která vyrábí převážně ručním 
způsobem asi 70 druhů pečiva. Vel-
kou specialitou a chloubou pekařství 
je výroba preclíků, které jsou lidmi 
označovány jako „nezapomenutelná 
pochoutka“. Preclíky jsou sypané má-
kem a solí a specifické aroma jim mimo 
jiné dodává i použité vepřové sádlo. 
Zboží je prodáváno i ve vlastní prodej-
ně v Lázních Bělohrad. 

Tel.: +420 493 792 573
Adresa: Josef Rýdl, s.r.o., Vojtíškova 
172, 507 81 Lázně Bělohrad
E-mail: pekarna@josefrydl.cz
 www.josefrydl.cz

Pravé hořické trubičky, s.r.o., 
Hořické trubičky

Firma Pravé hořické trubičky vznik-
la v roce 1999, recept na hořické tru-
bičky zde však existuje již od roku 
1812, kdy ho dle pověsti sdělil raněný 
generál a kuchař císaře Napoleona 
zdejší paní Líčkové jako odměnu za 
ošetřování při návratu po porážce 
v Rusku. Firma Pravé hořické trubič-
ky se stala jedním z nejvýznamnějších 
výrobců této známé a oblíbené cukro-
vinky a stává se významným dodava-
telem v podstatě většiny obchodních 
řetězců v České i Slovenské republice. 

Tel.: +420 493 693 194
Adresa: Lhotova 328, 507 71 Miletín
E-mail: info@horicketrubicky.cz
www.horicketrubicky.cz

Kámen Ostroměř, Ručně 
opracované kamenické výrobky 
z hořického pískovce

Podchlumí je nazýváno „krajem ka-
mene“. Firma Kámen Ostroměř s.r.o. 
se zabývá těžbou a zpracováním ho-
řického pískovce, který se používal pro 
stavební, dekorativní a sochařské úče-
ly již v dávné minulosti. Byl použit na 
dostavbu chrámu sv. Víta, Národního 
divadla, opravu stavby Karlova mostu 
(včetně několika replik soch, které ho 
lemují), apod. Firma těží pískovec ve 
vlastním lomu v Podhorním Újezdě 
a poté ho zpracovává v provozovně Os-
troměř.

Tel.: +420 493 654 341
Adresa: Nádražní ul. 414,  
507 52 Ostroměř
E-mail: odbyt@piskovce.cz
www.piskovce.cz

ZD PODCHLUMÍ Dobrá Voda, 
Dobrovodské kysané zelí bílé 
a červené

Světově známé je „Dobrovodské“ 
neboli „Pourovo“ zelí, které se stalo 
stálicí a standardem mezi kruháren-
skými odrůdami. Zelí je zpracovává-
no v místní zelárně na kysané zelí, kte-
ré se vyrábí dle klasické staročeské re-
ceptury. Získalo i řadu ocenění, např. 
1. místo v soutěži „Potravinář a potra-

vina roku 2009 Královéhradeckého 
kraje“ a 2. místo „Kysané zelí roku 
2009“ na výstavě Zahrada Čech v Li-
toměřicích. 

Tel.: +420 493 654 764
Adresa: Dobrá Voda u Hořic 210,  
508 01 Hořice
E-mail: zdpodchlumi@tiscali.cz

Ing. Bedřich Plíšek, Biojablka

Ekozemědělec, ovocnář, odborník 
s dlouholetými zkušenostmi a publi-
kační činností, nezištný rádce mno-
ha začínajících ekosadařů, tak těmito 
slovy lze charakterizovat Ing. Bedři-
cha Plíška, který hospodaří ve svém 

Seznamte se s pravými výrobky a produkty z Podkrkonoší Asociace regionálních značek, o.s. 
národní koordinátor systému  
regionálních značek

Autorem značek je Mgr. David Škodný 
z grafického studia 2123design s.r.o., 
Hradec Králové

Uzemí působnosti značek projetku v České republice Mapka území působnosti značky 
PODKRKONOŠÍ regionální produkt®
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Podchlumí je krajem, kde kámen 
ožívá a mluví, krajinou rozkvetlých 
sadů a polí úrodných v podhůří Kr-
konoš, v Královéhradeckém kraji 
a turistické oblasti Podzvičinsko. 

Jak název napovídá, rozprostírá se 
pod hřebenem chlumu, který se táhne 
v délce téměř 20 km od Vřešťova po 
Konecchlumí. Nejvyšší vrchol Maxi-
nec nad Vojicemi dosahuje výšky 456 
metrů nad mořem. Podchlumí je rájem 
archeologů. V hojnosti se zde nacháze-
jí artefakty neolitu, slovanská hradiště 
– nejrozsáhlejší je v Ostroměři. Kvalit-
ní úrodná půda je základem pro pěsto-
vání ovocných stromů a zeleniny. Zdej-
šími pěstiteli byly vyšlechtěny slavné 
odrůdy mnoha chutí, barev a tvarů. 
Sladká třešeň Karešova srdcovka ran-
ná neboli „Karšovka“, připomíná čer-
vené srdíčko, Holovouské malinové, 
s výraznou malinovou příchutí, bylo 
nejoblíbenějším jablkem císaře Františ-
ka Josefa I., i světově známé je „Dob-
rovodské“ neboli „Pourovo zelí“, vý-
znamný tradiční regionální produkt. 
Podchlumí je nejkrásnější na jaře, kdy 
rozkvetou sta a tisíce ovocných stromů. 

Podchlumí je také krajem mnoha 
drobných sakrálních památek, které po-
tkáte na každém kroku. Základem to-
hoto fenoménu, kraje slavného kame-
nem, je pískovec, který vtiskl výraznou 
tvář zdejší architektuře. Hořický písko-
vec je charakteristický svou proměnli-
vostí. Místy je tvrdý jako žula, jinde 
měkký. Láme se v lomech chlumů již 
od středověku. 

Obce Mikroregionu 
Podchlumí:

Obec Bašnice
www.podchlumi.cz/basnice

Obec leží 4km JZ od Hořic. Význam-
ným krajinným prvkem je Bašnický les, 
ve kterém jsou dochovalé slovanské mo-
hyly z 9. stol. V obci je hostinec, soko-
lovna se společenským sálem, hřiště 
s tenisovými kurty a pravidelně se zde 
pořádají soutěže hasičů. 

Obec Bílsko u Hořic
www.podchlumi.cz/bilskouhoric

Bílsko u Hořic leží 2km Z od Hořic, 
na jižním úpatí Hořického chlumu. 
Chloubou obce je fungující „OCHOT-
NICKÝ SPOLEK BLSKO“. Každý rok 
spolek nastuduje jednu pohádku a di-

vadelní frašku, které se poté hrají 
v obecní stodole. O přestávce si mů-
žete prohlédnout 100 let staré kulisy, 
které byly nalezeny na půdě obecní-
ho úřadu. 

Obec Boháňka
www.bohanka.org

Obec 8km V od Hořic, leží na hřebe-
nu Vřešťovského chlumu. Na území 
obce se nacházejí lomy kvalitního ce-
nomanského pískovce, který je nejtvrd-
ší a nejtrvanlivější typ z hořických pís-
kovců. Byl použit na řadě významných 
soch a staveb: první brána Pražského 
hradu, při výstavbě Josefovské pevnos-
ti apod. v období prázdnin obec provo-
zuje letní kino, které je umístěno v lo-
kalitě jednoho z bývalých lomů. 

Obec Bříšťany
www.podchlumi.cz/bristany/

Obec 8km J od Hořic, v úrodné rovi-
ně, s rozlehlou návsí. První zmínka 
o obci pochází z r. 1219, kdy zde býva-
la tvrz. Nalezneme tu také soukromé 
„Motoveterán Muzeum u Horáků“. 
Obec je napojena na cyklotrasu č. 4143 
Milovice – Lískovice. 

Obec Butoves
www.obcecr.cz/butoves

Obec 8km V od Jičína, uprostřed roz-
lehlých lesů. První písemná zmínka 
o obci Butoves pochází z r. 1329. Prvot-
ně se jmenovala Nová Lhota, poté Hrn-
čířova Lhota. V obci nalezneme hosti-
nec, obchod, hřiště a také rozsáhlou 
výstavbu RD. 

Obec Dobrá Voda u Hořic
www.dobravodauhoric.cz

Obec 3km JZ od Hořic, známá pěs-
továním a výrobou kysaného zelí, 
zvaného „Dobrovodské zelí“. Území, 
na kterém se obec rozkládá, patří 
k nejbohatším archeologickým loka-
litám regionu. Nálezy získané více 
než před sto lety, tvoří podstatnou 
část archeologické sbírky MěÚ v Ho-
řicích. Mezi Bašnickým lesem a Dob-
rou Vodou se rozkládají dva rybníky: 
Dobrovodský a Cukrovarský rybník, 
na kterých nalezneme mnoho zajíma-
vých živočišných druhů. Každý rok 
se v obci pořádá mnoho zajímavých 
akcí, např. vepřové hody, dřevosochá-
ní, vlaštovkolympiáda, ledosochání 
apod. 

Obec Holovousy
www.holovousy.cz

Obec 6km Z od Hořic. Dominantu 
obce tvoří barokní zámek přestavě-
ný pseudogoticky a secesně J. Vejry-
chem a kostel sv. Bartoloměje nachá-
zející se v Chodovicích. V zámeckých 
prostorách sídlí od r. 1951 Výzkum-
ný a šlechtitelský ústav ovocnářský. 
Od konce 18. století se zde pěstuje 
kvalitní odrůda jablka – „holovous-
ký malináč“. 

Obec Chomutice
www.podchlumi.cz/chomutice

Obec 10km Z od Hořic ležící při to-
cích Javorky a Lužanky. V obci se na-
chází barokní kostel sv. Diviše, ZŠ a MŠ 
Chomutice a působí zde také řada spol-
ků, např. sbor dobrovolných hasičů, 
sdružení zahrádkářů, chovatelů a TJ 
sokol. Obec protínají dvě cyklotrasy  
č. 4140 a č. 181. 

Obec Jeřice
www.podchlumi.cz/jerice/

Obec 5km v od Hořic, v údolí řeky 
Bystřice. V rámci historie se Jeřice po-
prvé připomínají v r. 1379 za vlády Vác-
lava IV. V obci je původně renesanční 
zámek, přestavěný barokně s osmibo-
kou věží. Součástí areálu zámku je park 
a zemědělská farma. Významnou pa-
mátkou je kostel sv. Máří Magdalény, 
postaven v r. 1787. 

Obec Konecchlumí 
www.podchlumi.cz/konecchlumi/

Obec 10km JV od Jičína, na rozhra-
ní malebného podhůří Krkonoš a stře-
dočeské roviny při západním okraji 
Mlázovického chlumu. Dominantou 
krajiny je barokní kostel sv. Petra a Pav-
la a nad kostelem pískovcová mohyla 
Viléma Konecchlumského, popravené-
ho r. 1621 na pražském Staroměstském 
náměstí s dalšími 26 českými pány, kte-
ří nesouhlasili s vládou Habsburků. 
v kostele je umístěný cyklus obrazů 
Křížová cesta Vladimíra Komárka. 
Součástí obce je Kamenice, které do-
minuje renesanční zámek postavený na 
místě tvrze. v r. 2008 obec získala Ze-
lenou stuhu v soutěži Vesnice roku. 

Obec Kovač
www.podchlumi.cz/kovac

Obec 9km JV od Jičína, má podobu 
návesní silnicovky. Uprostřed uprave-
né návsi jsou znatelné zbytky tvrziště. 
Ke Kovači patří i bývalá samota „Zlo-
dějský mlýn“, kde do r. 1945 stával vod-
ní mlýn. Na území katastru obce se na-
chází Kovačská bažantnice, která byla 
vyhlášena chráněnou oblastí. V okolí 
jsou rybníky – Nákladní, Strašidlo 
a Hluboký, ve kterém se vyskytují 
„modré žáby“. 

Obec Lískovice
www.liskovice.estranky.cz

Obec 7km JZ od Hořic, s rozlehlou, 
upravenou návsí s kaštanovou alejí, čí-
tající téměř stovku vzrostlých jírovců. 
Unikátem je kostel sv. Mikuláše, který 
je nejlépe dochovaným venkovským 
gotickým kostelem v Pocidliní. V lese 
u obce najdete torzo loveckého zámeč-
ku. K obci patří Tereziny Dary. 

Obec Milovice u Hořic
www.camp-milovice.cz

Obec 2km J od Hořic, v úrodné níži-
ně. Dominantu obce tvoří kostel sv. Pe-
tra a Pavla barokně upravený. Obec je 
známá kempem s koupalištěm, spor-
tovním areálem a rehabilitačním zaří-
zením. V obci je škola, kulturní dům, 
motorest a kamenné památky.

Obec Nevratice 
www.nevratice.estranky.cz

Obec v jihozápadní části Podchlumí 
na březích říčky Javorky, 13km od Ho-
řic. První zmínka o obci je z roku 1398. 
V obci je hospoda, hasičská zbrojnice 
a na návsi nově zrestaurována pískov-
cová památka s posezením. 

Obec Ostroměř 
www.ostromer.cz

Obec 6km Z od Hořic. Leží pod úbo-
čím Chlumů, podél toku řeky Javorky. 
Osídlení území Ostroměře dokládají 
archeologické nálezy již z doby kamen-
né a bronzové. V rozsáhlém slovanském 

Co je vlastně MAS a čím 
se zabývá?

Místní akční skupina (dále jen 
MAS) je uskupení vytvořené na prin-
cipu partnerství veřejné správy, pod-
nikatelské sféry a neziskového sektoru 
působící v konkrétně vymezeném re-
gionu. MAS museli zpracovat rozvo-
jovou strategii regionu a poté byly v le-
tech 2007 a 2008 vybírány k podpoře. 
Nejlépe zpracované strategie, získáva-
jí každoročně („prozatím“ do roku 
2013) finanční podporu z Programu 
rozvoje venkova. Vybrané MAS poté 
vyhlašují výzvy k předkládání projek-
tových záměrů v rámci svých strategií 
a vyberou ty, které doporučí k podpo-
ře. Konečným příjemcem podpory mo-
hou být fyzické nebo právnické oso-
by, obce, svazky obcí, neziskové or-
ganizace, podnikatelské subjekty za 
podmínky, že působí v území, pro 
které je strategie připravena. Roz-
hodování o výběru samotných projek-
tů probíhá decentralizovaně přímo v re-
gionech – místních akčních skupinách. 
MAS se nezabývají jen samotným 
„přerozdělováním“ finančních pro-
středků mezi své subjekty, ale vytváří 
mnoho dalších hodnotných aktivit při-
spívajících k rozvoji venkova v daném 
regionu i mimo něj.

Informace o 2. a 3. výzvě
Na jaře roku 2010 vyhlásila MAS  

2. výzvu na předkládání projektů pro 
zemědělce, podnikatele v cestovním  
ruchu, neziskové organizace, obce  
a další subjekty. Celková alokace k roz-
dělení mezi subjekty byla 2.866.253 Kč. 
Sešlo se celkem 11 žádostí o dotaci v cel-
kové požadované dotaci 3.613.330 Kč. 
Jeden projekt byl bohužel vyřazen na 
základě administrativní kontroly žá-
dostí, kterou provádí pracovnice MAS. 
Ty žádosti, které touto kontrolou pro-
jdou úspěšně, postupují k hodnocení 
sedmičlennou výběrovou komisí slo-
ženou z místních aktérů. Tito hodnoti-
telé bodují projekty podle předem sta-
novených preferenčních kritérií. Vý-
sledkem jejich jednání je seznam vy-
braných a nevybraných žádostí dle po-
čtu dosažených bodů. Letos bylo vy-

bráno k podpoře 8 projektů v plné výši 
a 1 částečně. Rozhodnutí výběrové ko-
mise musel ještě posvětit programový 
výbor a valná hromada MAS. Žadatelé 
již mohou od konce června realizovat 
své projekty. Financovat je musí nejdří-
ve z vlastních zdrojů, po realizaci po-
dají žádost o platbu a finance jim jsou 
zpětně proplaceny příslušnou plateb-
ní agenturou.

1. Obec Ostroměř – Obnova veřejné-
ho prostranství v obci Ostroměř – do-
tace 443.626 Kč
2. Obec Třtěnice – Revitalizace návsi 
v obci Třtěnice – dotace 239.819 Kč
3. Obec Sobčice – Komplexní revita-
lizace veřejných prostranství v obci 
Sobčice – dotace 377.065 Kč
4. Obec Podhorní Újezd a Vojice – 
Rekonstrukce chodníku u silnice 
I/35 v Podhorním Újezdě – dotace  
397.878 Kč
5. Město Vysoké Veselí – Úprava ve-
řejného prostranství „Tržiště“ – ulice 
Zahraničních hrdinů Vysoké 
 Veselí – dotace 351.084 Kč
6. Obec Dobrá Voda u Hořic – Ob-
nova chodníku u ZŠ a MŠ v Dobré 
Vodě u Hořic – 344.018 Kč
7. Obec Sukorady – Obnova chodní-
ku – Sukorady – dotace 310.363 Kč
8. AGRO Chomutice a.s. – Boudy pro 
telata – 122.400 Kč
9. ZD Podchlumí Dobrá Voda – Re-
konstrukce haly pro obiloviny – dota-
ce 280.000 Kč

Na jaro roku 2011 pro Vás připravu-
jeme 3. výzvu k předkládání projektů. 
Předpokládáme, že výzva bude vyhlá-
šena na začátku dubna, sběr projektů 
bude ukončen koncem května. Vyhlá-
šena budou opatření k rozvoji občan-
ské vybavenosti, modernizaci země-
dělství a pro podporu zakládání pod-
niků a jejich rozvoje. 

Informace o zrealizovaných 
projektech z 1. výzvy

V 1. výzvě bylo úspěšných 9 projektů, 
doposud je úspěšně zrealizováno 5 z nich. 
Rádi bychom Vám je připomněli:

AGRO Chomutice a.s., Modernizace 
stáje pro krávy, dotace 194.826 Kč

Obec Holovousy, Obnova chodníku 
v Chodovicích, dotace 255.595 Kč

Obec Dobrá Voda u Hořic, Rekonstruk-
ce obecního/kulturního domu č.p. 131, 
Dobrá Voda u Hořic, dotace 448.898 Kč

TJ Sokol Vysoké Veselí, Výstavba hřiš-
tě na plážový volejbal, dotace 438.761 Kč

Obec Volanice, Dětské zázemí, dotace 
216.846 Kč

hradišti byla nalezena legendární čer-
ná perla a poklad stříbrných mincí  
z 10.stol. V obci byla otevřena stálá ex-
pozice spisovatele E. Štorcha a režiséra 
K. Zemana. Je zde možno nahlédnout 
do filmově a knižně zpracovaných pra-
věkých scenerií. Nesmíme zapomenout 
na dalšího významného rodáka M. Ko-
peckého - tvůrce loutkového divadla. 
Známý je květnový turistický pochod 
„Krajem Eduarda Štorcha“ pořádaný 
KČT. U Domoslavic je vnitrostátní le-
tiště, které nabízí vyhlídkové lety. 

Obec Petrovičky
www.petrovicky.unas.cz

Obec 8km JZ od Hořic. Obec je zná-
má pěstováním ovoce, zejména jabloní. 
Celá obec se nalézá uprostřed ovocných 
sadů, které především v jarních měsí-
cích tvoří nezaměnitelnou atmosféru 
tohoto místa. Mezi zajímavosti Petro-
viček patří dochovalé tvrziště, zvonič-
ka a křížek na návsi.

Obec Podhorní Újezd a Vojice
www.podhorniujezd.cz

Obec 9km Z od Hořic, leží na jižním 
svahu Mlázovického chlumu a je zná-
má především těžbou a zpracováním 
pískovce. Pro obec jsou charakteris-
tické pískovcové lomy a množství ka-
menných památek a staveb lidové ar-
chitektury. Slunné jižní svahy Chlumu 
a úrodná půda v jeho úbočí jsou vyu-
žívány pro pěstování ovoce a zeleni-
ny. V obci je škola, nově vybudovaný 
sportovně rekreační areál s koupališ-
těm a možností ubytování. 

Obec Rašín
www.podchlumi.cz/rasin

Obec 5km od Hořic, pod hřebenem 
Vřešťovského Chlumu, v mírně zvlně-
né krajině s úrodnou půdou. První zmín-
ka o obci je z r. 1143. V katastrálním 
území obce Rašín byla v r. 1998 vyhlá-
šena přírodní památka „Kazatelna“. Je-
jím účelem je ochrana xerotermního 
lesa svazku Quercion s výskytem chrá-
něných a ohrožených druhů rostlin. 

Obec Sobčice
www.sobcice.net

Obec 8km Z od Hořic na březích říč-
ky Javorky. Sobčice jsou jednou z nej-
starších obcí regionu. Velkou zajíma-
vostí okolí jsou čtvrtohorní usazeniny. 
Ve vrstvách písku lze nalézt překrásné 
ukázky nerostů, např. achátů, jaspisů 
a karneolů. Dominantou obce jsou raně 
barokní zámeček postavený na místě 
tvrze a kostel sv. Prokopa ze 14. stole-
tí, barokně přestavěn. Každý rok se 
v obci pořádá mnoho zajímavých kul-
turních a sportovních akcí, např. babí 
hop, neckyáda, drakiáda, mikulášská 
zábava apod. 

Obec Staré Smrkovice
www.podchlumi.cz/staresmrkovice

Obec na jihu Podchlumí. První pí-
semná zmínka o obci je z r. 1347, kdy 
zde stávala tvrz, na jejímž místě se po-
stupně obec rozrůstala. V severní části 
obce je vrch zvaný „Horka“. V obci na-
jdeme několik pískovcových památek 
a zachovalé dřevěné stavby lidové ar-
chitektury. Dále zde aktivně působí sbor 
dobrovolných hasičů.

 Obec Sukorady
www.podchlumi.cz/sukorady

Obec 6km JZ od Hořic, v úrodné ro-
vině, obklopená listnatými lesy. První 
písemná zmínka o obci je ze 14. stole-
tí, starší osídlení dokládají mohylová 
pohřebiště. Okolí Sukorad je bohaté 
na lesy, ve kterých se nachází něko-
lik rybníků a lokality vzácných rost-
lin jako vstavačů, botanických kosat-
ců a upolínů.

Obec Třebnouševes
www.podchlumi.cz/trebnouseves

Obec 3km J od Hořic, v přírodní kot-
lině, vytváří okrouhlou osadu s pro-
stornou návsí. v jižní části obce se na-
chází přírodní památka „Kazatelna“. 
První písemná zmínka je uvedena v za-
kládací listině Strahovského kláštera 
z r. 1143. V obci je koupaliště, hosti-
nec, kamenné památky a kaplička Pan-
ny Marie ve Vinici. 

Obec Třtěnice
www.trtenice.cz

Obec ležící v údolí potoka Lužanka 
12km JV od Jičína. Název obce je od-
vozen od potoka, který protéká mezi 
třtím (rákosím). Významnou památkou 
je barokní kaple sv. Anny s přístupo-
vou lipovou alejí, sousoší Nejsvětější 
Trojice a stavby lidové architektury. 
V obci funguje řada spolků: TJ Sokol 
Třtěnice, Jawa Třtěnice klub o.s. a SDH 
Třtěnice, který pořádá od r. 2008 
„Moped Tour“ – vyjížďky motocyklů 
Jawa. 

Obec Volanice
www.volanice.cz

Obec ležící v rovině 15km J od Ji-
čína a je nejzápadnější obcí Mikrore-
gionu Podchlumí. V obci se nachází 
barokní zámek, který je zapsán ve 
Státním seznamu nemovitých kultur-
ních památek. V průběhu roku obec 
pořádá mnoho zajímavých kulturních 
akcí, jako např. Setkání dříve naroze-
ných, Volanický slunovrat, Obecní 
ples, apod. 

Obec Vrbice
www.vrbice-jc.cz

Obec ležcíí v rovině 9km JV od Ji-
čína a skládá se ze dvou částí – Vrbice 
a Stříbrnice. Obec má nově upravenou 
náves, obecní hospodu, opravené pís-
kovcové památky, zvoničku. Vrbice 
žije bohatým společenským životem. 
Vyhlášené jsou mažoretky z Vrbice!

Město Vysoké Veselí
www.vysokeveseli.cz

Město Vysoké Veselí leží při toku 
Cidliny 17km JZ od Hořic. JV od měs-
ta se nachází chráněné území se vzác-
nou přírodní lokalitou Veselský háj. 
Součástí přírodní památky je i ryb-
ník, který je bohatou ornitologickou 
lokalitou.

Obec Žeretice
www.zeretice.org

Obec ležící 11km J od Jičína. V ka-
tastrálním území obce mezi osadami 
Vlhošť a Dolní Hradišťko se nachází 
neobvyklá stavebně technická památ-
ka – kamenná lávka, která je postavena 
z pískovcových, hrubě opracovaných 
kvádrů, které jsou kladeny za sebe na 
sraz (bez malty) na pískovcové pilířky. 
Celková délka lávky je 155m.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA PODCHLUMÍ o.s. Vítáme Vás v dobrovolném 
svazku obcí Mikroregion 
Podchlumí!
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MÍSTNÍ  AKČNÍ  SKUPINA

Kromě podpory projektů na svém 
území může místní akční skupina po-
dávat projekty sama za sebe, resp. ve 
spolupráci s dalšími MAS do opatře-
ní osy IV. Leader, Programu rozvo-
je venkova ČR, s názvem Realizace 
projektů spolupráce. Hlavním cílem 
tohoto opatření je povzbuzení spolu-
práce mezi místními akčními skupi-
nami a posílení místních aktivit.

Projekt spolupráce s názvem „Ven-
kovské tradice v krajině“ je zamě-
řen na realizaci vzdělávacích aktivit 
a vzájemnou spolupráci členů MAS, 
podporu spolkové činnosti spojené 
s tradicemi regionů, s občanským zu-
šlechťováním krajiny, spolupráci obcí 
se školami a spolky, zaměřuje se na 
aktivity v území využívající místního 
bohatství pro zlepšení identity regio-
nů a oživení občanských aktivit. Dal-
ším předmětem je rozvoj a vybavení 
návštěvnických míst MAS, vzdělává-
ní aktérů spolkového života a podpo-
ra šetrného turismu. Hlavním před-
mětem projektu je zlepšit situaci ve 
vybavenosti a zázemí spolků a MAS 
pro realizaci výše uvedených akti-
vit, předávání zkušeností mezi MAS 

a společné aktivity vedoucí k přenosu 
dobré praxe mezi regiony. Mezi hlav-
ní projektové aktivity patří vybave-
ní a zlepšení zázemí spolků a MAS, 
vybavení MAS pro společné aktivity, 
vybavení objektů a krajiny a prostor 
pro prezentaci tradic a venkovských 
hodnot, aktivizace venkovských ko-
munit, environmentální vzdělávání 
a dlouhodobě udržitelné plánování 
rozvoje. Cílem je zlepšení stavu pa-
mátek a objektů místního významu, 
připomenutí tradic, realizace interié-
rových i venkovních expozic. Cílem 
je nejen umožnit realizaci projektu, 
ale posílit kapacity MAS do budouc-
na a vybavit je odpovídajícími pro-
story pro jejich cíle. 

Spolupracujícími MAS jsou MAS 
Nad Orlicí, MAS Strážnicko a MAS 
Podchlumí. Výstupem projektu na 
straně MAS Podchlumí je pořízení 
vybavení pro pořádání spolkových, 
společenských a kulturních akcí – 
pódia se zastřešením, parketu, sou-
boru stánků a informačních tabulí. 
Společným výstupem projektu bude 
kuchařka tradičních receptů z Čech 
a Moravy. 

Podchlumí je kraj známý zpracová-
ním ovoce. Zdejšími pěstiteli byly vy-
šlechtěny slavné odrůdy mnoha barev, 
chutí a tvarů. Sladká třešeň „Karšovka“ 
připomíná červené srdíčko, Holovous-
ké malinové bylo nejoblíbenějším jabl-
kem císaře Františka Josefa I. Právě tyto 
atributy daly vzniknout projektu s ná-
zvem „Ovocná stezka Podchlumím“. 
Jedná se o 9 km dlouhé putování za za-
jímavostmi a zážitky, které se dotýkají 
ovoce, jeho pěstování a obyvatel, kteří 
se starají o rozsáhlé sady. Při procházce 

sady ucítíte na vlastní kůži vůni květů 
ovocných stromů či zrajícího ovoce. 
Když budete unaveni, čeká na Vás do-
statečný počet odpočinkových míst se 
zajímavostmi o tradici pěstování ovoce 
na informačních tabulích. Na trase mů-
žete navštívit ovocné sady a prodejnu 
Petra Kareše, jehož jablka, hrušky 
a švestky jsou certifikovány právě znač-
kou PODKRKONOŠÍ regionální pro-
dukt®. Pan Kareš Vám ochotně zodpo-
ví Vaše otázky, v případě Vašeho zájmu 
Vás provede ovocným sadem, dá Vám 

ochutnat místní odrůdy ovoce či moštů. 
Neváhejte navštívit náš kraj a poznat 
místní speciality a tradice!

Ovocná stezka Podchlumím
Kontakt: 
Podchlumí o.s., Holovousy 39,  
508 01 Hořice; IČ: 270 15 947 
E-mail: mas@podchlumi.cz; 
www.podchlumi.cz/mas

kontaktní osoba: 
Ing. Tereza Peterová 
(manažerka Podchlumí o.s.)  
tel.: 777 854 526 
Petra Václavíková  
(asistentka manažerky)

Kontakt: 
Mgr. Martina Berdychová 
(předsedkyně)
tel.: +420 724 164 674
info@podchlumi.cz
www.podchlumi.cz

Projekt spolupráce Venkovské tradice v krajině
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Malebná oblast Podkrkonoší ná-
leží do turistického regionu Krko-
noše a Podkrkonoší. Jak již název 
napovídá, sousedí s jednou z nejví-
ce navštěvovanou oblastí v ČR - Kr-
konošemi. Druhým významným sou-
sedem je geopark Český ráj. 

Podkrkonoší/Podzvičinsko se roz-
kládá na ploše 700 km2 a jeho nejvyš-
ším vrcholem je vrch Zvičina (671 m). 
Oblast je velice příznivá pro turisti-
ku i cykloturistiku. Své zde nalezne 
jak milovník historie, tak sportovně 
založený turista. Odpočinout si mů-
žete v Lázních Bělohrad či v ZOO 
Dvůr Králové. Milovníci literatury 
ocení památník K. V. Raise v Láz-
ních Bělohrad, Muzeum K. J. Erbe-
na v Miletíně, muzeum E. Štorcha 
v Ostroměři či naleziště Rukopisu 
královédvorského v kobce pod Kos-
telem sv. Jana Křtitele ve Dvoře Krá-
lové nad Labem. Neméně zajímavou 
zastávkou je i Muzeum českého ama-
térského divadla v Miletíně. Oblast 
Podzvičinska je bohatá i na lidovou 
architekturu a archeologické památ-
ky. Na východě tvoří dominantu ob-
lasti Hospital Kuks, kterému na se-

verozápadní straně konkuruje hrad 
Pecka. Podzvičinsko se pyšní i nej-
krásnější vodárenskou stavbou – po-
hádkovou přehradou Les Království. 

Oblast nabízí nejen přírodní a his-
torické památky. Podkrkonoší je zná-
mé zpracováním pískovce. Snad nej-
známější je město Hořice přezdívané 
též město kamenné krásy. Naleznete 
tu sochařskou galerii pod širým ne-
bem na vrchu Gothard nebo jedinou 
kamenicko–sochařskou školu ve střed-
ní Evropě.

Oblast se může pyšnit i místními 
specialitami. Vyrábějí se tu výborné 
Hořické trubičky, Miletínské modlit-
bičky aj. 

Zavítejte do Podkrkonoší 
v čase vánočním

Chcete-li vidět africká zvířata pobí-
hající na sněhu, zavítejte do ZOO Dvůr 
Králové. Po celý prosinec a leden je 
zahrada vánočně vyzdobena (www.zo-
odvurkralove.cz). Jistě nezapomenu-
telný zážitek na Vás čeká v bývalých 
lázních Pod Zvičinou. v krásném pro-
středí zde 25. 12. oživne betlém (www.

hotelpodzvicinou.cz). Nezapomeňte, 
krásné Podkrkonoší je ideální pro zim-
ní sporty a poznávací turistiku. Více 
na www.podzvicinsko.cz.

Na co se můžete těšit v roce 
2011 v Podkrkonoší?

Nastávající rok 2011 by měl Pod-
zvičinsku přinést několik změn a to 
především k lepšímu. Koncem roku 
2010 byly dokončeny 3 naučné stez-
ky financované z Programu rozvoje 
venkova ČR: první je naučná stezka 
K.J.Erbena realizovaná ve spoluprá-
ci s Divadelním souborem Erben Mi-
letín, městem Miletín a dalšími sub-
jekty, druhá má název Zvičinské vy-
hlídky, jedná se o vyhlídkový okruh 
na Zvičině, který vznikl ve spoluprá-
ci s obcí Třebihošť a do třetice I. eta-
pa Ovocné stezky Podchlumím vzni-
kající ve spolupráci s místní akční sku-
pinou Podchlumí o.s. Na další rok plá-
nujeme realizaci Holovousovy stezky 
v Holovousích a podání žádostí na dal-
ší tématické trasy. Do léta by měla být 
hotova další část projektu infrastruk-
tury cyklotras Podkrkonoší, která 

zahrnuje vyznačení několika cyklotras 
a doplnění odpočinkových míst s pře-
hlednými mapami. Na základě pod-
kladů z marketingové skupiny vznik-
nou elektronické tipy na výlety, té-
matické sekce na webu a kalendář 
akcí, připravujeme i zajímavý mate-
riál přesahující naše území a posky-
tující slevy či výhody. v Podkrkono-
ší nám začne panovat pohádková po-
stavička dráčka. Nejdůležitějším bo-
dem však bude počátek realizace pro-
jektu Propagace Podkrkonoší finan-
covaného z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod, 
která se z důvodu administrativních 
procesů zpozdila a bude realizována 
od ledna 2011 do června 2013. Ve 
zkratce řečeno, projekt je zaměřen na 
propagaci a prezentaci území pod ná-
zvem Podkrkonoší. Výstupem projek-
tu bude tisk propagačních materiálů 
na různá témata pro specifické skupi-
ny (senioři, děti, cyklisté…), prezen-
tační akce, mapový portál apod. Let-
ní měsíce nabídnou již po čtvrté pro-
voz cyklobusů z Hradce Králové do 
Krkonoš. 

Dráček Podkrkonoší
Jako všude i v Podkrkonoší nalez-

neme nejednu pohádkovou postavič-
ku. To u Masarykovy studánky na Zvi-
čině leží zkamenělý drak. Asi pyká za 

své zlé činy a teď se snaží vše napra-
vit svou dobrotou a pomáháním ostat-
ním. Je to tvor milý a tvořivý, ale má 
jeden veliký nedostatek. Nemá jmé-
no. Děti, rodiče, babičky a dědečkové 
nám pomáhají vymyslet jméno pro na-
šeho hodného dráčka, který bude sym-
bolem veselosti, pohybu, dobra a hlav-
ně našeho krásného Podkrkonoší!

Pexeso

Na své toulky Podkrkonoším může-
te zavzpomínat, pokud si koupíte pexe-
so Podzvičinsko. Naleznete zde obráz-
ky z tohoto nádherného kraje a jistě 
při hře se svými dětmi zažijete spous-
tu legrace. Do budoucna se můžete tě-
šit i na další skvělé materiály o Podkr-
konoší. Doufejme, že vás potěší i sle-
vový pas, který bude překračovat hra-
nice našeho území.

J. A. Komenský v Třemešné

Učitel národů zavítal do Bílé Třemeš-
né na podzim r. 1626 a pomáhal při vý-
chově tří Sádovského synů. v létě r. 1627 
vyrazil na výlet do Vlčic, aby si prohlé-
dl knihovnu Adama Zilvára ještě před 
tím, něž bude zlikvidována jako konfis-
kát. Nalezl tu např. Didaktiku habsbur-
ského pedagoga E. Bodina, která jej in-
spirovala k napsání vlastní knihy Di-
daktika velká, na které počal pracovat 
právě při pobytu v Bílé Třemešné. Při-
pravil zde i své dílo z roku 1625 Hlubi-
na bezpečnosti. Pravděpodobně se mu 
zde narodila první dcera z druhého man-
želství Dorota Kristýna. Plodné období 
bylo vyrušeno nuceným odchodem na 
počátku r. 1628. Celá jeho rodina, Sa-
dovský i početná bratrská skupina ode-
šla na základě císařského mandátu.

Šporkovo panství aneb 
barokní perla Kuks

V letech 1694–1724 vybudoval hrabě 
Špork v Kuksu unikátní soubor staveb. 
Měl to být jakýsi ideální obraz světa – 
filosofická krajina. Špitál byl umístěn 
tak, aby z okna ložnice viděl věčné svět-
lo v kryptě, kde byla rodinná hrobka. 
v okolí nechal vystavět poustevny, kde 
žili zjednaní poustevníci. Vrcholem byl 
Betlém v Novém Lese u Žirče, vytesa-
ný slavným sochařem M. B. Braunem. 
Jednotlivé části byly spojovány alejemi 
buků. Hrabě Špork považoval za svůj 
erbovní strom a symbol vytrvalosti buk. 
Latinský název Fagus tvořil současně 
i iniciály Šporkova jména Franz Anto-
nín Graf von Sporc. Možná proto, když 

v r. 1717 koupil les od města Dvůr Krá-
lové za 2900 zlatých, nechal do statných 
buků vyřezat různé výjevy a nápisy 
(znázorněni: tři králové, řečtí mudrco-
vé, evangelisté a poustevníci). Ty se po-
stupně růstem stromu deformovaly. Po-
slední z těchto stromů se dochoval do 
roku 1906. Celý komplex se začal roz-

padat již tři roky po Šporkově smrti. 
Jeho zbytky jsou dodnes unikátní pa-
mátkou světového významu. 

Rukopis královédvorský
Národní obrození připomíná osob-

nost Václava Hanky, rodáka z Hoříně-

vsi. První bibliotékář Muzea království 
českého „nalezl“ 16. září 1817 ve věžní 
kobce královédvorského kostela sv. Jana 
Křtitele tzv. Rukopis královédvorský. 
Kostel dnes můžete navštívit a vystou-
pit až na věžní ochoz, odkud je nádher-
ná vyhlídka. 

Erbenův Miletín
V Miletíně se narodil básník, archi-

vář a sběratel K. J. Erben (1811–1870). 
Má zde pomník a malou expozici v rod-
ném domku. K Erbenovu odkazu se hlá-
sí i místní velice aktivní divadelní spo-
lek, který stojí u zrodu Muzea českého 
amatérského divadla. Na jaře a na pod-
zim jsou na počest Erbena pořádány di-
vadelní festivaly. Od roku 2010 je zpří-
stupněna i nová naučná stezka mapu-
jící život a dílo tohoto slavného rodá-
ka. Stezka má 10 zastavení a je dlou-
há přes 5 km. 

Zajímavosti ze Zvičiny
První lyžaři se objevili na Zvičině 

v r. 1909, měli dřevěné lyže s ohnutými 
špičkami, namísto vázání řemínky 

a hůlky jim nahrazovala jedna dlouhá 
bambusová tyč okovaná bodcem. Tu-
risticky upraveni jezdili z vrcholu, po-
řádali závody ve sjezdu kolem překá-
žek. Zdejšímu lyžování se věnovaly 
i pražské ilustrované časopisy a po do-
končení silnice až na vrchol v letech 
1928–31 se sem sjížděli lyžaři nejen 
z širokého okolí.

Královédvorský rodák a čestný ob-
čan města Karel Jarolímek (1888 až 
1970) se proslavil nejen jako vynikající 
sportovec, ale i jako odborník na stav-
bu lyžařských můstků. Navrhl a řídil 
stavbu více než 400 lyžařských můst-
ků. První lyžařský můstek vybudoval 
právě pod Zvičinou, dále ve Špindlero-
vě Mlýně, Harrachově, Janských Láz-
ních, Štrbském plese, který byl nazván 
„Můstkem Jarolímkovým“ a mnoho 
dalších. Byl všestranným sportovcem. 
v atletice závodil v běhu na 800 a 5000 
metrů. v lyžařství startoval jako první 
z Čechů na světových lyžařských zá-
vodech v Norsku v roce 1914. Zúčast-
nil se pětkrát zimních olympijských 
her ve funkci vedoucího českosloven-
ské výpravy a vedl naše sportovce i na 
devíti mistrovstvích světa. Byl členem 
Československého olympijského vý-
boru. Věnoval se rovněž vychovatel-
ské činnosti.

Na vrcholu Zvičiny naleznete dvě 
zvláštnosti - otáčivou rozhlednu na 
Raisově chatě, která je přístupná v době 
otevírací doby restaurace a pak také 
tzv. Rozhlednu ze země, neboli 5 in-
formačních panoramatických tabulí 
s popiskami okolí. Trasa Zvičinských 
vyhlídek je dlouhá přes dva kilomet-
ry a je realizována za finanční podory 
Programu rozvoje venkova ČR.

Malebné Podkrkonoší

Jak vznikl hrad Pecka 
I. Rozezlená čarodějnice

Na kopci Tábor žila před dávnými 
časy stará čarodějnice. Byla známá 
jako kořenářka, která pomocí kou-
zel dokázala vyléčit kdejakou nedu-
hu a svým umem byla vyhlášená. Na 
druhou stranu byla velmi líná, proto 
si každou sobotu najímala na domácí 
práce ženské z nedaleké vesnice. Jednu 
sobotu jako obvykle přikázala, co vše 
mají udělat a odletěla na svém koště-
ti pryč. Ženské nespěchaly, věděly, že 
výlety staré čarodějnice končí až ko-
lem půlnoci. Sedly ke stolu a tlacha-
ly. Přitom se jedna pustila do švest-
ky, kterou si utrhla cestou a druhá si 
pochutnávala na pečené slepici, co si 
přinesla od oběda. Když tu náhle se 
rozlétly dveře a v nich stará čaroděj-
nice. Vidouc, že práce neutíká, roze-
zleně přistoupila k vystrašeným žen-
štinám, jedné vytrhla kost a zahodila 
ji a druhé pecku, kterou odhodila na 
druhou stranu. Na místech kde dopad-
ly, vyrostly hrad Kost a hrad Pecka. 
Nebo to bylo jinak?
II. Zásah vyšší moci

Jistý chalupník při výlovu rybníka 
u Ostružna v Českém ráji našel v bah-
ně lahvičku, v níž byl zaklet mocný 
duch. Za osvobození slíbil džin cha-
lupníkovi, že stonásobně zvětší první 
tři věci, kterých se jeho osvoboditel 
dotkne. a tak vznikl hrad Kost z od-
hozené kosti, hrad Pecka z třešňové 
pecky a hrad Pařez z pařezu, na který 
užaslý chalupník usedl. 

Byšička
U líce jižní zdi kostelní lodě nalez-

nete kámen s dvěma dolíky. Ty zde 
údajně vyklečela kolena zbožného 
poustevníka apoštola Petra, patrona 
svatyně, když orodoval za obyvatele 
vísky, která zde stávala. Vesničané 
nežili spořádaným životem, více času 
trávili zábavou a vysedáváním v krč-

mě, než prací a modlitbami. Vedli 
rouhavé řeči, a proto měli být potres-
táni vyšší mocí. Sv. Petr vymodlil zá-
chranu kostelíka, vesnička se však 
propadla i se svými prostopášnými 
obyvateli.

Na konci 19. století žil u kostela na 
Byšičkách poslední poustevník v Če-
chách, Augustin Hoření. Faktem je, že 
za Augustina Hořeního byla vybudo-
vána křížová cesta. Z té však na konci 
20. století zbývalo jen několik, větši-
nou vyvrácených, kamenných sloupů. 
Dnes je křížová cesta obnovena. 

Jak ochránila soška P. Marie 
s Jezulátkem město Dvůr 
Králové nad Labem

Vypráví se příběh z dob třicetileté 
války, kdy švédský generál Wittenberg 
chtěl po městě výpalné několik tisíc to-
larů. Když je však dostal, na město pře-
sto zaútočil. Soška Panny Marie s Je-
zulátkem tehdy stávala na mostě. Když 
se přiblížili vojáci a jeden z nich šavlí 
sošku zasáhl, v tu chvíli se celé město 
a okolí zasadilo do husté mlhy. Dezo-
rientovaní vojáci byli nuceni stáhnout 
se zpět do Jaroměře. Od té doby je soš-
ka umístěna v kostele sv. Jana Křtitele. 
Bohaté rodiny ji oblékly do krásného 
roucha jako dík za ochranu města.

Tajemné Černé (Hraběnčino) 
jezírko v Bažantnici

Na ostrůvku tohoto jezírka je od roku 
1787 smírčí kříž, ke kterému se váže 
romantický příběh o hraběnce, která 
zde utonula při divoké jízdě na koni. 
Pravda je ale jiná, tento kříž stával pů-
vodně mezi Javorkou a cestou do Uh-
líř. Tam při rozšiřování cesty překážel. 
Tak jej naložili na vůz a odvezli na os-
trůvek v Bažantnici. a neutopila se hra-
běnka, ale Fr. Pech z Javoří u Javoř- 
ského mlýnu, když vezl domů Janu Šul-
covi mouku. Ale to vyprávění o hra-
běnce by bylo poutavější, co myslíte?

Pověsti a záhady

Významní lidé, zajímavá místa, lákavá současnost



INfORMAČNÍ 
CeNTRA  
V PODKRKONOŠÍ
Městské informační centrum 
Hořice v Podkrkonoší
nám. Jiřího z Poděbrad 3 
508 01 Hořice 
tel./ fax: +420 493 620 121
E-mail: infocentrum@horice.org 
http://www.horice.org
Provozní doba: Po–Ne

Městské informační centrum 
Dvůr Králové nad Labem
Náměstí T.G.Masaryka 2
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel./fax.: +420 499 321 742 
E-mail: info@mudk.cz
http://www.dvurkralove.cz
Provozní doba: Po–Pá

Městské informační centrum 
Hoška Tour
Nám. K.V.Raise 160
507 81 Lázně Bělohrad
tel.: +420 493 792 520
E-mail: hoska-tour@hoska-tour.cz
http://www.lazne-belohrad.cz
Provozní doba: Po–Pá, So

Informační centrum Miletín
Nám K.J.Erbena 99a, 507 71 Miletín
tel.: +420 725 081 056
E-mail: nosek@miletin.cz
http://www.miletin.cz
Provozní doba: Po–Pá, So

TIC Pod Zvičinou
Dolní Brusnice 96,
544 72 Bílá Třemešná 
tel.: +420 499 396 381
E-mail: info@hotelpodzvicinou.cz
http://www.hotelpodzvicinou.cz

Informační centrum Bílsko
Bílsko 36, 508 01 Hořice
tel.: +420 604 27 28 28 
http://www.podchlumi.cz/bilskouhoric/
Provozní doba: Po–So 9.00–17.00 

SEZóNNÍ LETNÍ  IC

Informační centrum Milovice 
Milovice 46, 508 01 Hořice 
tel.: +420 493 698 149 
E-mail: camp-milovice@camp-milovice.cz
Provozní doba: květen–září

Informační centrum 
Sportovního areálu 
v Podhorním Újezdě 
Vojice 141, 508 01 Hořice 
Tel.: +420 493 697 161
E-mail: sportareal@podhorniujezd.cz
http://www.podhorniujezd.cz 
Provozní doba: květen–září  12.00–18.00

Křest nové knihy 
Mikroregionu Podchlumí

V létě Mikroregion Podchlumí vydal kni-
hu „DROBNÉ PAMÁTKY PODCHLU-
MÍ“. Jedná se o publikaci čítající cca 383 
stran, mapující drobné památky – sochy, 
pomníky, zvoničky, která vznikla z pod-
nětu 27 starostek a starostů malých i vět-
ších obcí sdružujících se do svazku obcí 
– Mikroregion Podchlumí. v publikaci 
naleznete více než 200 barevných foto-
grafií památek s popisky, dále přes 50 his-
torických pohledů jednotlivých obcí 
a představení každé obce, ve které jsou 
popsány zajímavosti, historie, významné 
osobnosti, vznik názvu obce apod. Jedná 
se o zajímavou knihu určenou pro milov-
níky historie nebo cyklisty, pro které může 
být pomůckou a vodítkem při jejich ces-
tách krajem. Knihu si můžete zakoupit ve 
všech obcích Mikroregionu Podchlumí 
a dále v Informačním centru Hořice za 
260,- Kč. Věříme, že se Vám nová publi-
kace bude líbit a že Vám poslouží i jako 
skvělý dárek pro své blízké. 

Režisér Karel Zeman má 
svoji poštovní známku
Filmový režisér, výtvarník, loutkář, ani-
mátor a reklamní grafik, tak těmito slo-
vy lze charakterizovat Karla Zemana, kte-
rý se narodil v domě čp. 105 v Ostromě-
ři, kde jeho otec vlastnil výrobu perleťo-
vých knoflíků. Natočil řadu světově vy-
soce ceněných celovečerních filmů s uni-
kátní výtvarnou a trikovou stránkou a po-
etikou, z nichž nejznámější jsou – Vyná-
lez zkázy, Baron Prášil, Cesta do pravě-
ku, Ukradená vzducholoď a další. K 100. 
výročí jeho narozenin byla vydána Čes-
kou poštou poštovní známka s jeho po-
dobiznou. Autorem návrhu známky je 
Vladimír Novák a rytcem Miloš Ondrá-
ček. V listopadu v Ostroměři proběhl křest 
této známky, kterého se zúčastnila dcera 
režiséra Ludmila Zeman a protagonisté 
dětských rolí z filmu Cesta do pravěku. 
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Makové peciválky  
se sirobem

1 kg polohrubé mouky
200 g cukru
200 g másla
1 vanilkový cukr
50 g kvasnic
trocha mléka
sůl
Náplň: maková 
perník na strouhání
staročeský sirob (můžeme použít  
i pampeliškový med)

Uděláme kvásek a zaděláme tuž-
ší těsto. Děláme bochánky s nápl-
ní máku o velikosti menších kob-
lih, které upečeme. 3. až 4. den 
bochánky dáme na pařák, napaří-
me a narovnáme do mísy a zasy-
peme strouhaným perníkem. Ro-
zehřejeme máslo s několika lžícemi 
sirobu nebo pampeliškového medu 
až se s tukem spojí, peciválky  
v míse zalijeme. Je to výborné, ve-
lice chutné a velmi syté. Tento re-
cept se připravoval na štědrove-
černí stůl jako dezert a pochází  
z okolí Nového Bydžova a Jičín-
ska. Nejvíce se připravoval po   
1. světové válce. Staročeský sir-
ob se vaří z cukrové řepy, kterou 
očistíme, nakrájíme na kolečka  
a vyvaříme. Slijeme a necháme na 
kamnech odpařit vodu, až zbude 
černá hmota hustá jak med.

Kuba s uzeným masem
300 g uzeného masa
300 g krup
2 lžíce sádla
2 cibule
1 hrst sušených hub
sůl
2 stroužky česneku
3 vejce na zalití
sádlo na vymazání pekáče

Ve vodě uvaříme uzené maso, 
vyjmeme a do vývaru dáme vařit 
kroupy. Scedíme a propláchneme, 
v misce smícháme kroupy a uva-
řené, na kostičky nakrájené maso, 
cibulku, ve vývaru podušené hou-
by, utřený česnek a sůl. Přendáme 
do vymazaného pekáčku a peče-
me asi 30 minut. Zalijeme mlékem 
a rozkvedlanými vejci a dopéká-
me asi 15 minut.

Vánoce v kuchyni

nebo papíru, slaměné ozdoby, kraj-
ky, šperky, keramika, nábytek, upo-
mínkové předměty, pohlednice 
apod. 

 • Potraviny a zemědělské produkty 
– např. mléko, sýry, maso, ryby, peči-
vo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, 
nápoje (šťávy a mošty), med apod. 

 • Přírodní produkty – např. lesní 
plody, léčivé byliny, čaje, extrak-
ty z rostlin pro kosmetické účely, 
kompost, minerální voda apod. 

Co musí značené výrobky 
splňovat?

Aby mohl výrobek získat značku 
„PODKRKONOŠÍ regionální pro-
dukt®“, musí projít procesem certi-
fikace. Tento proces spočívá v po-
souzení výrobku nezávislou Certifi-
kační komisí. Jestliže komise schválí 
udělení značky, výrobek získá certi-
fikát, který výrobce opravňuje k uží-
vání značky, a to po dobu 2 let. Poté 
se proces certifikace opakuje znovu. 
Komise má 10 členů, vybraných 
z řad podkrkonošských vý-
robců a jiných subjektů 
působících v regionu 
(obce, kraje, členové 
místní akční skupi-
ny Podchlumí o.s. 
a místní organiza-
ce). Schází se vět-
šinou dvakrát ročně 
a posuzuje, zda výrob-
ky splňují tzv. certifikač-
ní kritéria. Certifikační kri-
téria tvoří soubor podmínek, které 
musí být splněny, aby výrobek získal 
certifikát. Kritéria platí jak pro vý-
robek, tak pro samotného výrobce: 

 • Výrobce musí sídlit v regionu Pod-
krkonoší, musí mít pro svou výrobu 
kvalifikaci, zaručit plnění všech 
předpisů a norem ve svém provozu 
(kvalita, hygiena, finance) a vylou-
čit nežádoucí vlivy na životní pro-
středí.

 • Výrobek musí opět splňovat všech-
ny předpisy a normy, musí být kva-
litní a šetrný k životnímu prostředí 
(obě tyto vlastnosti posuzuje Certi-
fikační komise) a musí být jedineč-
ný ve svém vztahu k Podkrkonoší. 
Toto poslední kritérium může na-
plnit splněním alespoň dvou z ná-
sledujících pěti podmínek: tradice 
(výrobku, technologie, výrobce) 
v Podkrkonoší, je vyroben z míst-
ních surovin, je vyroben ručně, 
nese nějaký charakteristický motiv 
Podkrkonoší, nebo je výjimečně 
kvalitní (např. získal nějaká oceně-
ní v oboru).

Jak jsou certifikované výrobky 
označovány?

Logo značky „PODKRKONOŠÍ re-
gionální produkt®“ znázorňuje styli-
zovaný tvar zvlněné podhorské kra-
jiny s kopci a údolími. Nepravidelná 
kontura ornamentu odkazuje na ruční 
práci a jistou historickou patinu, kte-
rá je známkou dlouhodobého použí-
vání a kvality.

Nejběžnějším způsobem, jak mohou 
být výrobky označeny, je umístění vi-

sačky nebo samolepky s logem na vý-
robek nebo jeho obal. U některých vý-
robků je značka začleněna také přímo 
do etikety nebo je součástí samotné-
ho výrobku. V případech, kdy nelze 
značit každý výrobek zvlášť (např. 
pečivo), může být označen společný 
regál, box apod., ve kterém se výrob-
ky prodávají.

Kde se dají značené výrobky 
koupit?

S výrobky označenými značkou 
„PODKRKONOŠÍ regionální pro-
dukt®“ se můžete setkat prakticky 
kdekoli, protože jejich prodej není 
nikterak omezen. Připravuje se však 
síť speciálních prodejních míst, kte-
rá budou garantovat prodej několika 
druhů značených výrobků a poskyto-
vat doprovodné služby, jako je např. 
podrobnější informování o výrobcích 
a o značce. Jako prodejní místa budou 
vybírány menší obchody v regionu, 
informační centra, muzea, obchody 
na recepcích hotelů i samotní výrobci 
a budou vždy označeny samolepkou 
nebo plakátem s logem značky. Kon-
takty na prodejní místa bude možné 
nalézt na webových stránkách www.
regionalni-znacky.cz, v turistických 

informačních centrech nebo 
v dalších číslech tohoto 

bulletinu.

Jak může 
výrobek značku 
získat?

Zájemci o značku 
stačí vyplnit a zaslat 

žádost na adresu MAS 
Podchlumí o.s., Holovousy 

39, 508 01 Hořice. Ve formuláři 
žádosti výrobce popisuje svůj výro-
bek a sám ho hodnotí, toto hodno-
cení posléze přezkoumává Certifi-
kační komise. K žádosti je potřeba 
přiložit i vzorek výrobku (pokud to 
charakter výrobku umožňuje), kte-
rý je po jednání komise vrácen. Po 
schválení žádosti komisí je výrobku 
udělen certifikát a s výrobcem uza-
vřena smlouva o užívání značky. Se 
získáním certifikátu jsou spojeny 
drobné poplatky, které mají částeč-
ně zajistit fungovaní systému znače-
ní a propagaci, velká část nákladů je 
však hrazena z grantů. Veškeré po-
drobné informace včetně formulá-
ře žádosti jsou k dispozici na uve-
dených webových stránkách nebo 
u koordinátorky značky Podkrko-
noší – Petry Václavíkové (mas@
podchlumi.cz).

Kdo se o systém značení stará?

Značení podkrkonošských pro-
duktů zavedlo MAS Podchlumí o.s. 
ve spolupráci s Asociací regionál-
ních značek, o.s. (ARZ). ARZ je ne-
státní neziskovou organizací, která 
na národní úrovni spravuje síť tři-
nácti obdobných regionálních zna-
ček v České republice. Celkem bylo 
v rámci celé ARZ uděleno již více 
než 300 certifikátů. S výrobky s re-
gionální značkou se můžete kromě 
Podkrkonoší setkat i v těchto regio-
nech: Krkonoše, Šumava, Beskydy, 
Moravský kras, Orlické hory, Morav-
ské Kravařsko, Górolsko Swoboda, 
Vysočina, Polabí, Haná, Českosas-
ké Švýcarsko a Jeseníky. 
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