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Adršpach – Infocentrum

Broumov Informační centrum Broumovska

Česká Skalice Regionální informační centrum

Červený Kostelec Informační centrum

Hronov Infocentrum

Jaroměř Informační centrum

Malé Svatoňovice Informační centrum

Náchod Informační a cestovní centrum

Nové Město nad Metují Informační centra

Police nad Metují Informační centrum

Teplice nad Metují Informační centrum

Úpice – Informační centrum
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(Muzeum bratří Čapků)

(květen - září)

Dolní Adršpach 26, 549 57 Teplice nad Metují, t: +420 491 586 012,
e-mail: info@skalyadrspach.cz, www.skalyadrspach.cz, www.adrspach.cz

Mírové náměstí 56, 550 01 Broumov, t: +420 491 524 168,
e-mail: info@broumov.net, www.broumovsko.cz, www.broumov.net

Třída T. G. Masaryka, 552 03 Česká Skalice, t: +420 491 453 870,
e-mail: infocentrum@ceskaskalice.cz, www.ceskaskalice.cz

B. Němcové 127, 549 41 Červený Kostelec, t: +420 491 461 776,
e-mail: mksck@mksck.cz, www.cervenykostelec.cz

náměstí ČSA 500, 549 31 Hronov, t: +420 491 483 646,
e-mail: info@mestohronov.cz, www.mestohronov.cz

Náměstí ČSA 16, 551 01 Jaroměř, t: +420 491 847 220,
e-mail: info@jaromer-josefov.cz, www.jaromer-josefov.cz

náměstí Karla Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice, t: +420 499 886 295,
e-mail: muzeum@malesvatonovice.cz, www.malesvatonovice.cz,
www.jestrebihory.net

Kamenice 144, 547 01 Náchod,  t: +420 491 420 420,
e-mail: info@icnachod.cz, www.icnachod.cz, www.mestonachod.cz

Na Zádomí 1226 (hlavní IC),
549 01 Nové Město n. Met. , t: +420 491 472 119,
e-mail: info@muzeum-nmnm.cz, ww.novemestonm.cz

Masarykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují, t: +420 491 421 501,
e-mail: infocentrum@policko.cz, www.policko.cz

Horní 13, 549 57 Teplice nad Metují, t: +420 491 581 197,
e-mail: info@teplickeskaly.com, www.teplickeskaly.com,
www.teplicenadmetuji.cz

Dr. A. Hejny 133, 542 32 Úpice, t: +420 733 739 824,
e-mail: straka@upice.cz, www.upice.cz, www.jestrebihory.net

U Zázvorky 1210 (pobočka IC)
+420 491 470 334,
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ZIMNÍ TÁBOŘENÍ NA HVĚZDĚ V BROUMOVSKÝCH STĚNÁCH
(začátek prosince)

REGIONÁLNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA (září)

ÚPĚNÍ (červen)

Akce je určená pro všechny milovníky zimní přírody a spaní v přírodě.
Večery jsou nabitý doprovodným kulturním programem (promítání dia-
pozitivů, koncerty, výlety do okolí…).

Expozice zahrádkářských organizací z Náchodska, specializovaných orga-
nizací citrusářů, kaktusářů, bonsajistů, květinářů, organizací myslivců,
včelařů a rybářů.

Stříbrné peřeje řeky Úpy a jekot Viktorčina splavu volají odvážné řeko-
plavce a jejich nepotopitelná plavidla k plavbě do Babiččina údolí. Úpění
není závod, hodnotí se nápaditost plavidel a jejich posádek.
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www.policko.cz

www.teplicenadmetuji.cz

www.upeni.cz

BLUEGRASSOVÁ DÍLNA V MALÝCH SVATOŇOVICÍCH (říjen)

ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL (září – říjen)

Součástí bluegrassové dílny je výuka hry a zpěvu a závěrečný koncert
bluegrassové skupiny a dílny lektorů. Lektory jsou špičkoví muzikanti
na nástroje – kytara, banjo, basa, mandolína, housle, zpěv.

V roce 1997 vznikl z iniciativy varhaníka Michala Novenka Orlicko-klad-
ský varhanní festival, stále mohutnící série koncertů na pomezí východ-
ních Čech a Polska. V rámci festivalu vystupují jak čeští, tak polští umělci.
Festival je mimo jiné významnou přehlídkou varhan celého regionu.

www.malesvatonovice.cz

www.polskyinstitut.cz
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01 FESTIVALY

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL V ČERVENÉM KOSTELCI (srpen)

JIRÁSKŮV HRONOV (srpen)

MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ FILMOVÝ FESTIVAL (konec srpna)

KURONSKÉ SLAVNOSTI (září)

ZA POKLADY BROUMOVSKA (červenec a srpen)

KOLETOVA RTYNĚ (květen)

NOTA (srpen)

NOVOMĚSTSKÝ HRNEC SMÍCHU (září)

„OŽIVENÍ“ POSTAV Z BABIČKY BOŽENY NĚMCOVÉ (červen)

JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI V ČESKÉ SKALICI (září)

ROMFEST (červenec)

Jeden z nejvýznamnějších folklórních festivalů nejen v ČR, ale i v Evropě. Setká-
vají se tu soubory z celého světa.

Jirásků Hronov, nejstarší festival amatérského divadla, je skutečný unikát. Byl
založen v roce 1931, kdy se konal jeho první ročník na oslavu osmdesátých
narozenin Aloise Jiráska v Hronově.

Horolezecký filmový festival probíhá vždy poslední srpnový víkend v Teplicích
nad Metují. Návštěvníci se mohou těšit nejen na kvalitní filmy, ale i na bohatý
doprovodný program.

První zářijový víkend ožívá náchodský zámek „přítomností“ Petra Birona
vévody Kuronského s družinou Nechybí bohatý doprovodný
program a trhy uměleckých řemesel.

Posláním festivalu je zpřístupnit obyvatelům regionu, stejně jako jeho náv-
štěvníkům, krásu klasické hudby ve všech jejích podobách. Zprostředkovat
jim hluboký hudební zážitek v podání mladých i renomovaných umělců, umoc-
něný neopakovatelnými kulisami zdejších barokních kostelů.

Tradice hudebního festivalu Koletova Rtyně, který se již tradičně koná posled-
ní květnový víkend ve Rtyni v Podkrkonoší, se zrodila v roce 1960. Od té doby
se na rtyňském pódiu vystřídaly tisíce muzikantů, vystoupila zde také celá
řada známých skladatelů, dirigentů, umělců a moderátorů.

Festival folkové, bluegrassové a country hudby, který se každoročně koná ve
Rtyni v Podkrkonoší.

Festival filmové a televizní komedie je soutěžní přehlídkou nových českých
filmových a televizních komedií dokončených v období od konání posled-
ního ročníku festivalu.

Tradiční setkání se známými postavami z díla Boženy Němcové v zámeckém
parku, Rudrově mlýně a na Starém bělidle.

Tradiční výstava jiřinek s doprovodným kulturním programem.

V Jaroměři-Josefově probíhá přehlídka romských souborů a kapel.

http://folklor.cervenykostelec.cz

www.jiraskuvhronov.cz

www.horolezeckyfestival.cz

www.zapoklady.broumovsko.cz

www.koletovka.cz

www.rtyne.cz

www.peacock.cz/databox/hrnecsmichu

www.zamekratiborice.cz

www.ceskaskalice.cz/mesto/data/kult_jirinsl.htm

www.jaromer-josefov.cz
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DIVADELNÍ FESTIVAL V ČERVENÉM KOSTELCI (březen)

MALÉ LETNÍ DIVADLENÍ V BROUMOVĚ (přelom červenec – srpen)

NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA (začátek května)

VYSOKOVSKÝ KOHOUT (listopad)

BOUČKOVA JAROMĚŘ (únor)

Východočeská přehlídka amatérského činoherního divadla.

Divadelní festivalnanádvoříBroumovskéhokláštera .

Celostátní festival studentské tvořivosti.

Celostátní přehlídka amatérských filmů s mezinárodní účastí se zemědělskou
a přírodní tematikou.

Přehlídka loutkářský souborů v Jaroměři.

http://mks.cervenykostelec.cz/festivaly/divadelni/zakladni-informace.html

www.broumovsko.cz

http://primasezona.cz

http://kohout.enachod.cz

www.sweb.cz/bodijaromer
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02 DIVADELNÍ A FILMOVÉ PŘEHLÍDKY
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03 MTB MARATONY

BIKE CHALLENGE (červenec)

TOUR SUDETY (konec května, začátek června)

RALLYE SUDETY (začátek září)

FESTIVAL CYKLISTIKY JESTŘEBÍ HORY – ÚPICE (červen)

MTB POHÁR BROUMOVSKA (duben, květen, srpen)

MEZINÁRODNÍ POLICKÝ VANDR (začátek května)

TEPLICKO-ADRŠPAŠSKÁ 33 (září)

POCHOD VÁCLAVICE HAVLOVICE (květen)

POCHOD BABIČKA (květen)

Cyklistický etapový závod MTB.

Silniční cyklo maraton na cca 170 km se startem v Teplicích nad Metují
a s cílem na nedalekém Bischofsteinu.

Jeden z prvních maratonů horských kol v ČR na cca 120 km se součtem
převýšení větším než 3000 metrů vede kolem Teplických a Adršpašských
skal, Broumovskými stěnami a přes stolové hory Bor a Ostaš.

Hlavním bodem festivalu je sobotní maratón Apache Jestřebí hory, který
je již několik let součástí Českého bajkového poháru. Vybírat můžete ze
tří délek tratí – pohárových 103 km s převýšením 2500 m doplňuje kratší,
ale také výživná 58 km trasa, při které nastoupáte 1380 m a 32 km dlouhá
„Buď fit“ jízda.

Seriál veřejných závodů horský kol v X-country (duben – Aprílová osmička
v Teplicích nad Metují, květen – Bike kostka na Janovičkách u Broumova,
srpen – Velká cena Police nad Metují).

Turistický pochod s trasami 15 a 25 km.

Obnovený tradičný pochod na 33 km nebo 16 km, který vede krásným
prostředím Teplicko-adršpašských skal.

Tradiční květnová akce pro turisty a cyklisty spojená se soutěžemi.

Všechny trasy vycházejí z Velkých Svatoňovic a vedou přes Babiččino údolí
a Českou Skalici. Pouze dětská trasa vede okolím Velkých Svatoňovic.

www.mtbchallenge.com/cz

www.redpointteam.cz

www.redpointteam.cz

www.festivalcyklistiky.cz

www.broumovsko.cz

www.policko.cz

www.teplickeskaly.com

www.modrastrelka.duha.cz/index.php?page=vaclavice-havlovice

www.babicka-dp.cz
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