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Účast na veletrzích a dalších akcích v srpnu
Press trip ruských novinářů,
Kuks a ZOO ve Dvoře Králové 9. – 10. 8.
Královéhradecký kraj ve spolupráci s agenturou CzechTourism uspořádal press trip do
Královéhradeckého kraje do Hospitalu Kuks a do ZOO ve Dvoře Králové. Novináři byli z ruské
TV ATN /Rossija 2 a Rossija 24 v části Uralu a Sibiře. Na Kuksu navštívili interiéry Hospitalu a
bylinkovou zahradu. V ZOO navštívili jednotlivé pavilony s exotickou zvěří a safari bus.

Cihelna, Králíky 18. – 20. 8.
Každý rok koncem srpna se koná vzpomínková akce s více jak patnáctiletou tradicí, zaměřená
na oživenou historii, vojenskou historii a vojenskou techniku z minulého století. Hlavním
bodem programu je několik bojových ukázek v režii vojenskohistorických klubů převážně
s tématem druhé světové války, dále pak prezentace AČR, integrovaného záchranného
systému, výstavy vojenské historické techniky a mnoho dalšího.
Královéhradecký kraj zde prezentoval své propagační materiály, největší zájem byl dle
předpokladů o propagační materiál týkající se zpřístupněných objektů československého
opevnění v Královéhradeckém kraji, dále byly v kurzu mapy kraje či cykloturistické mapy, a to
jak trhací tak klasické. Návštěvnost i navzdory počáteční nepřízni počasí byla velká, cílovou
skupinou byli dle očekávání příznivci vojenské historie, vojáci nebo také příslušníci aktivních
záloh.
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Horolezecký festival,
24. – 27. 8. Teplice nad Metují
Ve dnech 24. – 27. 8. 2017 se pracovníci oddělení regionálního rozvoje zúčastnili se stánkem
Královéhradeckého kraje 34. ročníku Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v
Teplicích nad Metují. Jedná se o soutěžní přehlídku profesionálních a amatérských filmů z
celého světa s horolezeckou i jinou sportovní tématikou. Tento festival se těší velké oblibě,
jak u českých tak zahraničních návštěvníků, kteří našli zalíbení v extrémních sportech, a to
zejména v těch, které se provozují ve volné přírodě. Během festivalu probíhá i bohatý
doprovodný program jako např. Mistrovství světa ve stavění, Trickline Cup, Závody v lezení,
ČP v boulderingu, High Jump Bouldering a Běh teplickými skalami.

Metrostav Handy Cyklo Maraton – bez bariér, bez
předsudků, jako jeden tým!
Ve dnech 1. - 5. srpna 2017 se pracovníci z úseku cestovního ruchu Královéhradeckého kraje
zapojili mezi členy K4 Cyklo týmu, a absolvovali s nimi nejdelší cyklistický závod v Česku
Metrostav Handy Cyklo Maraton se vzdáleností 2222 km napříč všemi 14 kraji. Letos byly
průjezdnými body barokní památky. Tuto vzdálenost bylo nutné zvládnout v limitu 111
hodin. Jelo se proto non-stop, ve dne i v noci, bez zastavení. Každý tým musel mezi sebou
mít minimálně jednoho člověka s jakýmkoliv druhem postižení a společně obstát náročným
podmínkám závodu. Závod je ale hlavně o přátelství, společném dobrodružství, radosti ze
sportu a týmové souhře mezi lidmi s handicapem a bez něj. Týmy se navíc stávají patrony
těch, kteří se po úrazech nebo nemoci s handicapem teprve učí žít.
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Tiskové a mediální prezentace
V měsíci září proběhne následující prezentace:
 Katalog CIAF, prezentace KHK
 Zpravodaj Euroregion Glacensis, prezentace KHK

Zářijové plány
Účast na veletrzích a dalších akcích
 CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové
 Tourism X games, 8. 9. Rumburk
 Výjezd za dobrou praxí, 6. – 8. 9. Královéhradecký kraj
 Dožínky, 15. – 16. 9. Hradec Králové
 Radvanský jarmok, 7. – 10. 9. Banská Bystrica
 Oslavy Ještědu – prospektový servis, 23. 9. Ještěd
 Setkání DS, 20. 9. Královéhradecký kraj

