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Dne 2. dubna 2012

Otevírání turistické sezóny na Zvičině
PODKRKONoší
- dne 5. května 2012 od 10:00 hod. proběhne Otvírání turistické
sezóny na Zvičině. Promoakce je jako každý rok pořádána sdružením Podzvlčinsko,
které spravuje cestovní ruch na území Podkrkonoší.
Tato kulturně - sportovní akce je pořádána v rámci projektu "Propagace
je financován z ROP NUTS II Severovýchod.

Podkrkonoší", který

Již tradičně je akce pořádána ve spolupráci s MAS Podchlumí a akcí "Běh na Zvičinu", nově
také s akcí Vítání jara na Kuksu a s akcí hotelu Pod Zvičinou. Akce budou propojeny
autobusovou linkou, kterou bude zdarma zajišťovat firma OSNADO.
Pro otvírání sezóny na Zvičině připravuje DM Podzvičinska ve spolupráci s DDM Jedničkou
ze Dvora Králové nad Labem bohatý program nejen pro děti. Přijďte si zasoutěžit v malování
nebo "sochání" z modelíny, posedět při poslechu živé hudby, okusit kostelní atmosféru při
flétnovém vystoupení souboru Pifferaios, ochutnat PODKRKONoší
regionální produkt®
nebo si prohlédnout informační materiály Podkrkonoší. Cyklisté jistě ocení možnost přepravy
kol v autobusu, který bude zajišťovat dopravu k hotelu Pod Zvičinou a do barokního areálu
Kuks. Občerstvení zajišťuje Raisova chata. Přijďte se v sobotu 5. 5. 2012 pobavit na Zvičinu,
dorazí i dráček Zvičiňáček!
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Otevírání sezony na Zvičině
5. května 2012 vrchal Zvlčlny
10:00 - 13:30 hod.

Vóžené paní starostky o póni starostové. srdečně Vós zveme no již trodiční okcí. při které symbolicky zohójíme
letní turislickou sezonu.
Přijctte upozornil no svou obec. město. městys a přitom předstovit svou sokrólní pamótku!
PROGRAM:
10:00

Zahójení. představení projektu •.Propagace

Podkrkonoší"

10:30- 11:30

Koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého·

flétnový soubor Pifferaios

10:30- 13:00

Soutěže nejen pro ty nejmenší

13:30

Vyhlóšení IV. ročníku fotosoutěže
Symbolícké odstartovóní turistické sezony 2012

Přijde i dróček Zvičiňóček!
Po celé dopoledne soutěže nejen pro ty nejmenší. živó hudba. nabídka informačních materiólů z Podkrkonoší.
občerstvení zajištěno. nabídka výrobků PODKRKONOSIregionólní produkt®.
Promoakce je pořódóna ve spolupróci s akcí •.8tH NA ZVIČINU" a nově také s akcí Vítóní jara na Kuksu a akcí
v hotelu Pod Zvičinou. tyto akce budou propojeny autobusovou dopravou zdarma. kolo není překóžkou,
Na shledó ní se těší
DM POdzv;č;nsko

