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Sdružení Podzvičinsko se rozšířilo o nové členy
PODKRKONOŠÍ – sdružení Podzvičinsko, které koordinuje cestovní ruch v oblasti
Podkrkonoší, se rozšířilo o další členy. Jsou jimi podnikatelské osoby: AMK Hořice a
Kemp U Věže, Hotel a restaurace U Kapra, Hotel K-Triumf a lázně Velichovky, Motel a
restaurace Charlie, Penzion Za Vodou, Podkrkonošská CA, Restaurace U Slunce.
Automoto klub Hořice je mj. provozovatelem Kempu U Věže v Hořicích. Je zastupován
panem Martinem Sodomkem. Kemp U Věže poskytuje ubytování a stravování s výhledem
na Masarykovu věž samostatnosti. Sdružení Podzvičinsko spolupracuje s kempem jako
subjektem poskytující ubytování a s AMK Hořice jako pořadatelem sportovních akcí.
www.amkhorice.cz, www.kempuveze.cz
Hotel K-Triumf je ve vlastnictví společnosti Karsit Holding podnikatele Františka Řípy, který je
nově také vlastníkem lázní Velichovky. Zástupcem je paní Andrea Horáková. Mimo
ubytování a stravování, poskytuje komplex hotelu K-Triumf také konferenční prostory a
sportovní vyžití (kurty, jezdectví, střelnice, myslivost, relaxace atd.). Lázně Velichovky jsou
na druhou stranu významným lázeňským komplexem. Sdružení Podzvičinsko dosud
spolupracovalo s lázněmi v rámci webové propagace. www.k-triumf.cz, www.velichovky.cz
Dalším novým členem je paní Libuše Kaprasová, která provozuje Penzion Lika, Penzion
Růžovka, Hotel a restaurace U Kapra. S paní Kaprasovou sdružení spolupracuje v rámci
hipoturistiky a návrhů tras pro hipoturistiku a také jsou ubytovací subjekty propagovány na
webových stránkách. http://penzion.lika.sweb.cz,
http://pony-farma.webnode.cz/ubytovani/penzion-ruzovka/, www.hotelukapra.cz
Motel a restaurace Charlie se nachází v Kovači, zástupcem je paní Renata Burdeláková.
Charlie nabízí stravování a ubytování v penzionu nebo v chatkách, je vhodný především
pro rodiny s dětmi. Sdružení s motelem Charlie spolupracuje prostřednictvím projektu
Balíček služeb, propaguje subjekt na webových stránkách a dodává pravidelně propagační
materiály z Podkrkonoší. www.motelcharlie.cz
Penzion Za Vodou s.r.o. je rovněž novým členem, kdy zástupcem je pan Bořek. Penzion
nabízí ubytování a stravování ve Dvoře Králové n/L, konferenční prostory a rovněž provozuje
Infocentrum Dvůr Králové n/L. Sdružení s penzionem spolupracuje jako se subjektem
poskytujícím ubytování a stravování – propagace na webových stránkách. Sdružení také
dodává do Infocentra propagační materiály z Podkrkonoší. www.penzionzavodou.cz

Dalším novým členem, který do sdružení Podzvičinsko přistoupil, je Podkrkonošská CA,
zástupce paní Dana Malinová. Cestovní agentura nabízí široký výběr chat a chalup
k pronájmu v regionech Český ráj, Krkonoše, Podkrkonoší, Jizerské hory, Orlické hory,
Českomoravská vysočina, Jižní Čechy, Střední Čechy i v dalších oblastech České republiky.
Z Podkrkonoší jsou nabídky chat a chalup z Kalu u Pecky, Mostku, z Lázní Bělohrad.
www.chatachalupa.cz
A v neposlední řadě byla jako nový člen přijata Restaurace U Slunce ze Dvora Králové n/L.
Zástupcem je pan Libor Pacák (manažer). Restaurace je zaměřena především na italské
speciality. Sdružení spolupracuje s restaurací prostřednictvím propagace na webových
stránkách. www.restauraceuslunce.cz
Sdružení Podzvičinsko je velice rádo za nové členy a těší se na budoucí spolupráci!
Členské podmínky sdružení Podzvičinsko
Členské příspěvky jsou stále stejné, tj. roční poplatek 6,- Kč na osobu pro obce, města a
městysy a 2000,- Kč pro podnikatelské subjekty. Sdružení poskytuje svým členům propagaci
a prezentaci v rámci cestovního ruchu, vypomáhá s vytvářením a podáváním grantových
žádostí, poskytuje prezentaci kulturních, sportovních i společenských akcí, dále informuje
o dění v rámci cestovního ruchu, vytváří nové propagační tiskoviny pro zkvalitnění
cestovního ruchu v Podkrkonoší a tím k prosazení podnikatelských subjektů a další.
Současní členové (38 obcí, měst, městysů a 14 PO):
Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borek, Borovnice, Borovnička, Cerekvice n/B, Červená
Třemešná, Dobrá Voda u Hořic, Dolní Brusnice, Doubravice, Dvůr Králové nad Labem,
Holovousy, Horní Brusnice, Hořice, Jeřice, Konechclumí, Kovač, Kuks, Lanžov, Lázně
Bělohrad, Lukavec u Hořic, Miletín, Milovice u Hořic, Mostek, Ostroměř, Pecka, Podhorní
Újezd a Vojice, Rohoznice, Šárovcova Lhota, Tetín, Trotina, Třebihošť, Třtěnice, Úhlejov,
Velký Vřeštov, Vidochov, Vřesník, Zdobín, AMK Hořice a Kemp U Věže, CK Hoška Tour,
Hotel a restaurace U Kapra, Hotel Pod Zvičinou, Hotel K-Triumf a lázně Velichovky, Kemp
Alegro, Lázně Bělohrad a.s., Motel a restaurace Charlie, Penzion na Faře, Penzion
Za Vodou, Podkrkonošská CA, Restaurace U Slunce, Revitalizace Kuks o.p.s., ZOO Dvůr
Králové.
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