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Letní turistická sezona je spojena zejména  
s prázdninovými měsíci. Měsíci, které snad nejvíce 
ze všech ostatních období každého roku vyhlížejí 
děti, protože je to jejich vysněný čas plný dobro-
družství, her, dětských táborů, ale i výletů či dovo-
lenkových pobytů s rodiči a kamarády.

Pro letošní rok tu pro Vás máme Toulavý baťoh. Ano, 
slyšíte dobře. Toulavý baťoh, který s Vámi bude během 
Vašeho pobytu v Kladském pomezí. Půjde s Vámi všude, 
kam se jen hnete, na malebný zámek do Náchoda či 
Nového Města nad Metují, do důmyslných vojenských 
pevností okolo Náchoda a v Jestřebích horách, poleze  
s Vámi do úchvatných skalních měst v okolí Adršpachu 
a Teplic nad Metují, bude s Vámi i splouvat řeku Úpu či 
Metuji nebo se koupat v červenokosteleckých rybnících 
nebo ve vlnách přehradní nádrže Rozkoš u České Skali-
ce. S radostí s Vámi bude cestovat i po dalších místech 
v našem kraji. Důležité je, že se s ním vůbec nenadřete. 
Není to totiž žádný těžký baťoh, ze kterého Vás budou 
bolet nohy. Nemá žádné popruhy, které by rozedíraly 
ramena a rozhodně Vás nebude jakkoliv omezovat  
v pohybu. Právě naopak. Jeho cílem je zpříjemnit Vám 
pobyt u nás co nejvíce. Ukázat Vám, Vaší rodině a pře-
devším Vašim dětem, že návštěva našeho kraje je takové 
trošku pohádkové, ale hlavně inspirativní cestování. 

Přehledná papírová mapa a informační materiály Vás 
budou informovat o zajímavých místech v Kladském 
pomezí, o zajímavých tipech na výlety a především Vám 
přinesou i mnoho zajímavých informací spojených  
s danými turistickými místy. Na jednotlivých místech mo-
hou navíc děti sbírat samolepky, které následně mohou 
dolepovat do papírové mapy a vytvářet si tak svou vlastní 
cestu naším Kladským pomezím, podhorským krajem pl-
ným nádherných horských úbočí, řek a říček, hlubokých 
lesů a stříbrných rybníků, ale i tajuplných skalních měst 
a zámků. Navíc v každém z informačních center pro Vás 
máme připravenu magnetickou mapu, kde si děti mohou 
natrénovat svou orientaci v našem kraji, a rodičům zase 
v jednotlivých informačních centrech jistě rádi poradí, 
kam na výlet, kde se dobře vykoupat či jakou turistickou 
zajímavost navštívit. A takových aktivit a zajímavostí  

u nás v Kladském pomezí je skutečně spousta. Tak na-
příklad můžete navštívit Brodíkův ráj, který se nachází 
u Červeného Kostelce na břehu malebného rybníka 
Brodský v areálu místního autokempu. Brodíkův ráj - to 
je úchvatná galerie dřevěných soch. A nejen to, je to i 
zábavná Pohádková stezka, takže Vás čeká putování 
kolem barevných dřevěných soch s večerníčkovými 
postavami a mnoho záludných i méně záludných háda-
nek. To ale není zdaleka všechno. 

Po celém areálu autokempu jsou ucelené skupinky soch, 
a tak zde najdete indiánské totemy, sochy z Polynésie, 
pravěké příšery a sochy nejrůznějších obyvatel vodní 
říše. Místní rybník samozřejmě hlídá vodník Brodík, 
který pravidelně láká i hledače oblíbených geokešek.  
V areálu naleznete i dětské hřiště, dětský lanový park, 
půjčovnu koloběžek a k tomu všemu ještě báječné kou-
pání a hraní si na břehu rybníka - co víc si o prázdninách 
přát. Můžete také navštívit některý ze zámků  
v Kladském pomezí. Každý z nich má většinou připra-
ven zajímavý program pro rodiny s dětmi. Například  

v Novém Městě nad Metují mají nově spuštěn inter-
aktivní prohlídkový okruh, který pomáhá návštěvníky 
(především školní děti a rodiny s dětmi) provést celým 
novoměstským zámkem od tajemné půdy zámku až 
po jeho sklepení. Na tomto interaktivním okruhu musí 
návštěvníci navíc projevit i svoji zručnost a důvtip  
a dobrat se tak správné odpovědi na otázku v dopro-
vodném pracovním listu. A u toho bývá nejvíce zábavy.

Netradiční formou trávení času v Kladském pomezí 
může být i noc strávená na hvězdárně při pozorování 
hvězdné oblohy. A to není rozhodně jediná nabídka  
z programu, který nabízí hvězdárna v Úpici, kde svůj 
pobyt v našem kraji můžete spojit s pestrým progra-
mem této hvězdárny, řadou přednášek i zajímavých 
informací. 

Tolik oblíbené Babiččino údolí v Ratibořicích zase nabízí 
v nově rekonstruovaném kuželníku mobilní výstavu 
„Báchorky a pohádky Boženy Němcové“. V rámci této 
výstavní expozice jsou představeny závěsné edukační 

magnetické tabule, které přemění běžnou expozici  
v atraktivní a naučnou hru, která bude nejen děti  
a mládež, ale i celé rodiny dobře bavit. Návštěvníkům 
se tak nabízí netradiční a zábavnou formou pozvání do 
světa pohádek, báchorek a pověstí Boženy Němcové.  
Mobilní výstava bude přístupná v ratibořickém kuželní-
ku v období od července do září 2014.

V Polici nad Metují Vás zase očekává hravé muzeum 
populární stavebnice Merkur. Kromě ukázek nejrůzněj-
ších nápadů sestrojených z této stavebnice si můžete 
prohlédnout i unikátní podobu Ocelového města 
sestrojeného ze stavebnice Merkur a zapsaného do Gui-
nessovy knihy rekordů. A samozřejmě si sami můžete 
zkusit něco postavit. Podle místního hesla platí: „Kdo 
šroubuje, nezlobí“. Obdobně hravým místem je  
i sousední Muzeum papírových modelů, kde se můžete 
projít historií papírového modelářství od nejstarší 
podoby ze 16. století přes oblíbené vystřihovánky  
z časopisu ABC až po současnou tvorbu. Uprostřed této 
úchvatné expozice je i dílna, kde si každý návštěvník 
může sám vyzkoušet vystřihnout a slepit vlastní model 
jako suvenýr ze své návštěvy tohoto kouzelného místa.

Nebo navštivte unikátní výstavu s názvem Play Brou-
movsko. Přijďte se podívat do areálu textilních závodů 
Veba, a. s. a prozkoumejte úchvatný labyrint. Rozvíjejte 
svou fantazii i představivost a objevujte zvukové, 
optické i kinetické nástroje výstavy. Bádejte, hrajte nebo 
malujte - všech objektů se můžete dotýkat.

Jak asi tušíte, podobných nabídek pro Vás máme  
v celém Kladském pomezí přichystáno mnoho. Ať již se 
rozhodnete pro některý z našich tipů, nebo využijete 
pro plánování Vašeho pobytu u nás některý z jiných 
zdrojů (www.kladskepomezi.cz, weby jednotlivých 
měst a informačních center, tištěné průvodce či pouhé 
doporučení přátel), vždy ale platí jedno jediné - rádi Vás 
u nás uvidíme. 

Text: Ing. Roman Kejzlar
Foto: Jan Záliš

Hurá na 
prázdniny

www.kladskepomezi . c z www. facebook .com/kladskepomezi
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Tel. recepce: +420 773 777 773, Restaurace:  +420 778 424 450
E-mail: recepce@hotelrajskazahrada.cz

www.hotelrajskazahrada.cz

ZÁŽITEK 
                  PRO VŠECHNY  
     SMYSLY

HOTEL | RESTAURACE | FITNESS | WELLNESS

RESTAURACE zažijete báječné kulinářské zážitky okořeněné luxusním výhledem na historické 
centrum města a údolí řeky Metuje.
KONFERENČNÍ SÁL je vybaven audiovizuální technikou, barem a terasou s nádherným výhledem.
FITNESS moderně vybavené studio nabízí cvičení, masáže a relaxaci, služby certifi kovaných osobních 
trenérů, fi tness instruktorů a výživového poradce ...
WELLNESS nechte se hýčkat v bazénu s protiproudem a chrličem, vířivce, parní sauně nebo zážitko-
vými sprchami. Specialitou jsou relaxační a léčebné koupele a Kneippův chodník.
POBYTOVÉ BALÍČKY ideální dárek, který potěší každého.

Hotel Rajská zahrada se nachází 200 m od historického centra města na 
skalním ostrohu nad údolím řeky Metuje. Poskytuje malebný výhled na klenot 
Východních Čech, náměstí Nového Města nad Metují.
Načerpejte nové síly, odpočiňte si od každodenního spěchu v malebném prostředí luxusního 
hotelu, který Vám nabízí komfortní ubytování, wellness a fi tness centrum, masážní studio 
a spa procedury.

Hotelová restaurace s terasou Vás naláká nejen skvělou a originální architekturou a de-
signem spojené s nádherným výhledem, ale především špičkovou gastronomií. Čeká Vás 
příjemný personál, jehož cílem je uspokojit i ta nejnáročnější přání klientů. Pro oslavy nebo 
školení je připraven moderně vybavený hotelový salonek s terasou.

Tým profesionálů hotelu se postará o Vaše pohodlí, abyste se cítili jako v ráji.

I N Z E R C E

Mezinárodní 
folklorní festival

Ano, je tomu skutečně tak. V letošním roce se 
uskuteční v Červeném Kostelci již šedesátý ročník 
tohoto velkého folklorního svátku. Událost, která 
si ve své dlouholeté historii vybudovala silné mís-
to mezi mezinárodními festivaly v České repub-
lice i v celé Evropě a je pravidelně organizována 
pod patronací mezinárodní organizace lidového 
umění (I.O.V.) patřící pod statutem  
B do UNESCO. 

Potěšujícím zjištěním je fakt, že lidová tvořivost, 
tance i lidové slavnosti dokáží každoročně přilákat 
do Červeného Kostelce tisíce návštěvníků a připravit 
návštěvníkům i samotným účastníkům nezapo-
menutelnou festivalovou atmosféru. Pestrá paleta 
zahraničních folklorních souborů pocházejících z 
nejrůznějších koutů světa v kombinaci se zástupci 
českých, moravských a slezských souborů pak vytváří 
úchvatný obraz. A co je důležité, jedná se o obraz, 
který je živý, plný akce a zábavy. Festival se vyznačuje 
hravostí , která umožňuje divákům a návštěvníkům 
města blízký kontakt se soutěžícími soubory, a tato 
skutečnost pak dále umocňuje celkový dojem  
z festivalových dnů.

Historie festivalu je spojena se Závodním klubem 
Grafických tiskáren a Osvětovou besedou Žernov, 
kdy se v roce 1952 uskutečnila u příležitosti 100. 
výročí prvého vydání „Babičky“  Boženy Němcové 
slavnost, která se konala v prostoru kolem zříceniny 
hradu Rýzmburk v Babiččině údolí. Pódium pro vlast-
ní program bylo vybudováno na dně tehdy vyschlého 
rybníka, jehož břehy se staly pro diváky přírodním 
hledištěm. Svou premiéru si zde odbyl soubor Hadař, 
dále byl pozván soubor Furiant z Chlumce nad 
Cidlinou, početný polský soubor z Kladska a skupina 
Lužických Srbů z Budyšína. Nikdo z tehdejších 
pořadatelů netušil, jak velký zájem veřejnosti vyvolá 
taková akce. Návštěva přes 5000 diváků zaskočila jak 
pořadatele, tak účinkující, nicméně vydařený pro-
gram vše vynahradil. Vznikla nová tradice – slavnost 
písní a tanců spojená s dožínkovou tématikou.
Za zlatá léta folkloru a celého festivalu „U nás na 
Náchodsku“ lze však označit ročníky šedesátých  
a sedmdesátých let. Festival měl ve své dlouhé historii 
vždy štěstí na umělecké patrony či režiséry, což také 
přispělo k tomu, že se z původní místní slavnosti písní 
a tanců stal skutečným folklorním svátkem a jako 
festival byl zařazen do celorepublikového kalendáře 
významných akcí. Od roku 1960 byl pak program 
rozšířen o sobotní večerní představení v Červeném 
Kostelci, která se konala nejprve v sále Grafoklubu, 
později pak v Divadle J. K. Tyla. Další ročníky byly 
příležitostně obohacovány doplňkovými pořady jako 
např. v letech 1967, 1969 a 1970 světskými koncerty 
v kostelíku na Boušíně nebo vyhraněným pořadem 
věnovaném roku České hudby v Muzeu B. Němcové 
v České Skalici v roce 1974. V důsledku restitucí však 
přišli pořadatelé festivalu o areál Rýzmburk – Žernov 
v malebném Babiččině údolí. Městské kulturní stře-
disko v Červeném Kostelci společně s městem Čer-

vený Kostelec a dalšími institucemi a dobrovolníky se ujalo naplno záchrany této tradiční a nejen v kraji oblíbené 
slavnosti. 39. ročník festivalu „U nás na Náchodsku” v roce 1993 se již konal v podmínkách nově vybudovaného 
červenokosteleckého přírodního areálu u Divadla J. K. Tyla a úspěšně navázal na předchozí ročníky. Od roku 2000 
nese festival nový název – Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec. 

Jubilejní 60. ročník se uskuteční ve dnech 20. – 24. srpna letošního roku a rozhodně se návštěvníci mají na co těšit. 
Již tradičně bohatý hlavní program spojený s řadou doprovodných akcí, nejlepší tuzemské i zahraniční soubo-
ry, samotné město Červený Kostelec i široká možnost občerstvení v průběhu celého festivalu jistě nabídnou 
návštěvníkům festivalu bohaté zážitky a příjemný prožitek z dobré zábavy. V pěti festivalových dnech si může 
návštěvník užít kromě hlavního programu také doprovodné akce, jako je podvečerní country zábava, večer  
u cimbálu, mše svatá apod. 

Proto přijměte pozvání na tuto významnou akci.  
Neváhejte a přijďte si v srpnu zatančit a zazpívat do Červeného Kostelce.

Text: Ing. Roman Kejzlar 
Foto: Jan Záliš
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Historický kuželník v sousedství Panské hospody 
v Ratibořicích, který patří do majetku státu a je 
pod správou národního památkového ústavu, byl 
několik let v havarijním stavu. Ze státních zdrojů se 
však nedostávaly peníze, a tak nakonec s generální 
opravou pomohly neziskové organizace.  

Zrekonstruovaný prostor dřevěného kuželníku slouží 
od roku 2013 více účelům. Pro návštěvníky Babiččina 
údolí je v turistické sezoně otevřen informační bod, 
který je součástí Regionálního informačního centra 
v České Skalici. Obě tato zařízení jsou „prodlouženou 
rukou“ obecně prospěšné společnosti Centrum rozvoje 
Česká Skalice. 

Neobvyklou, ale smysluplnou náplní kuželníku je 
pořádání dobročinných bazarů na podporu drobných 
oprav v Babiččině údolí, které jsou doplněny komorními 
kulturními pořady. V loňském roce se konaly pod sou-
hrnným názvem „Babičky nejsou k zahození“. Tento typ 
pořadů byl určen především pro rodiny s dětmi a byl 
vítanou možností, jak strávit čas netradičním způsobem 
v nádherné přírodě Babiččina údolí. Vzhledem k hojné 
účasti a pozitivním ohlasům, které jednotlivé pořady  
i bazary vyvolaly, počítáme s podobnými akcemi 
i v dalších letech.  Na začátku letošní letní sezony chys-
táme pro dětské návštěvníky velké překvapení. V neděli 
29. června 2014 od 14 hodin proběhne v prostorách 
ratibořického kuželníku slavnostní otevření interaktivní 
výstavy „Báchorky a pohádky Boženy Němcové“.  
Výstavu realizuje Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. 
za finanční podpory MAS Mezi Úpou a Metují z evrop-
ského programu LEADER. 

Expozice obsahuje osm hravých edukačních panelů, 
které jsou výsledkem diplomové práce studentek vý-
tvarného oboru Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 
Králové pod vedením profesorky Márii Hromadové. 
Návrhy panelů, technika provedení i použité materiály 
jsou různorodé. Děti pomocí her a úkolů budou netra-
diční formou poznávat tvorbu Boženy Němcové. Další 
část výstavy sestává z patnácti textilních pohádkových 

postav, umístěných v dřevěném krovu stavby. Na jejich 
tvorbě se vedle výtvarnice Markéty Kejzlarové podílí 
i studentky Střední školy oděvní, služeb a ekonomi-
ky z Červeného Kostelce pod vedením paní Hany 
Košutové. Expozice zahrnuje i dřevěné lavice a stoly, 
které dětem poslouží jako zázemí pro výtvarnou dílnu. 
Připraveny budou omalovánky, tiskátka, pexesa i další 
drobné pomůcky potřebné k výrobě suvenýru z Babič-
čina údolí. Výstava bude v době prázdnin otevřena od 
10 do 16 hodin denně, kromě pondělí. V září můžete 
výstavu navštívit ve stejném čase o víkendech. Věříme, 
že nová expozice zaujme a potěší malé i velké návštěv-
níky Babiččina údolí.  

Text: Květa Ležovičová
Foto: Helena Skořepová 

Báchorky a pohádky Boženy Němcové

Hejtmánkovice 193, 550 01 Broumov
 tel: +420 777 762 312, email: info@jizdarna-hejtmankovice.cz

GPS: 50°36'13.536"N, 16°17'21.085"E

www.jizdarna-hejtmankovice.cz

stylové ubytování v penzionu 

 chov Fríských koní a poníků

 malá domácí ZOO

 relaxační vyjížďky do přírody

 víkendové a prázdninové pobyty

Pohoda a příjemné prostředí 
uprostřed květinového ráje

Farma Wenet

www.wenet.cz

Máte rádi přírodu, zvířátka?  
Chtěli byste s dětmi a celou 

rodinou zažít něco neobyčejného? 

Vhodné pro děti, 
dospělé i celou rodinu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pak navštivte naši farmu, kde každý 
návštěvník má možnost se setkat 
s různými druhy zvířátek, odpočinout 
si a nabít se novou energií. Farma 
Wenet je obklopena malebnou 
krajinou Broumovska, která skýtá 
mnohé vyžití v každém ročním 
období, od romantických procházek, 
po celodenní výlety, ale i oddech 
a relax se zvířátky na naší farmě.

 

tel: +420 777 762 305    e-mail: wenet@wenet.cz

Jízdárna
Hejtmánkovice

Jízdárna

0

5

25

75

95

100

inzerce-2014-komplet-04

2. dubna 2014 9:52:57

I N Z E R C E



s t r a n a  42 0 1 4  L É T O  -  T U R I S T I C K É  N O V I N Y

www.kladskepomezi . c z www. facebook .com/kladskepomezi

Josefov za světové války 
1914 - 1918
Mohlo to být vůbec jinak? Světová válka se tak či onak dotkla 
každého člověka a každého místa. Pevnostní město Josefov bylo 
vždy zvláštní a vlastně je jím doposud. Kontakt s válkou zde byl 
mnohem intenzivnější a vlastně se stal každodenní rutinou, která 
byla den ode dne nesnesitelnější.

Již v prvních dnech války byly do Josefova soustředěny pluky, kterými 
byly průběžně doplňovány stavy vojsk na bojištích. Největším vykole-
jením normálního života bylo zřízení zajateckého tábora na tehdejším 
vojenském cvičišti na jižní straně pevnosti. Toto vskutku další město 
dokázalo pojmout mnohonásobně víc obyvatel - zajatců, než měl 
Josefov i s vojenskou posádkou dohromady. 

Stavba zajateckého tábora probíhala hekticky a tuto událost nám při-
bližuje Antonín Hofmeister ve své knize „Josefov za světové války 1914 - 
1918“ vydané v roce 1938: "Typy všech baráků až na některé úchylky ve-
směs stejné. Dvojité šalování, jakož i střecha pokryty lepenkou. Uvnitř 
pryčnová lůžka, po obou stěnách jednoduchá, uprostřed pak dvojí nad 
sebou. Otop kamny. Následkem tohoto podniku byl Josefov v tyto dny 
jevištěm nevídaného ruchu. Na sta povozů dováželo dřevěný, lepen-
kový a jiný materiál z nádraží a opět v jednom nepřetržitém řetězci se 
vracelo zpět.  A co za celý boží den tato nepřehledná kolona navozila, 
zrovna jakoby mizelo v rukou lidských. Na pět set dělníků pracovalo po 
celý den i v noci při elektrickém světle, aby v dané lhůtě, totiž do 8 dnů 
mohlo býti celé toto nové město odevzdáno svému účelu."

V místě, kde se nacházely zajatecké tábory, dnes najdeme jen zoraná 
pole. Avšak na josefovském vojenském hřbitově se nachází pomník od 
Nikolaje A. Suškina, který byl postaven v roce 1916 k uctění památky 
zajatců, kteří zde nalezli svůj poslední odpočinek. Připomínkou těchto 
válečných událostí jsou stálé expozice muzeí v pevnostním městě Jo-
sefově, v Prvním vojensko-historickém muzeu M. Frosta a v městském 
muzeu.  Městské muzeum v Jaroměři připravuje od 21. června do 14. 
září 2014 historickou expozici, která přibližuje nejen dění na frontě, ale 
též život civilního obyvatelstva v městech Jaroměři a Josefově. Dále bu-
dou vystavena výtvarná díla vzniklá pod dojmem prožitků tragického 
období v dějinách lidstva.

Text: Miroslav Vašata, Foto: archiv Městského muzea v Jaroměři

Pivofest
T R U T N O V

KRAKONOŠOVO NÁMĚSTÍ
www.pivofest.cz
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Při poznávání krás Kladského pomezí určitě ne-
vynechejte unikátní Muzeum papírových modelů, 
které Vás vtáhne do papírového světa. Muzeum je 
otevřeno denně včetně pondělí a čeká na Vás nová 
expozice s bohatým doprovodným programem.

Tato instituce se zabývá výstavní činností, ochranou 
a propagací specifického uměleckého a technického 
oboru. Tvorba papírových modelů má výrazné přesahy 
z oblasti výtvarna do technických, historických a dalších 
kulturně sociálních antropologických oborů. 

Papír je jeden z nejstarších a nejpoužívanějších materiá-
lů. Lidstvu trvalo celá staletí, než byla zdokonalena jeho 
výroba. Výborný materiál se skvělými vlastnostmi je 
převeden do poutavých modelů architektury, techniky, 
ale i prvků přírody a také produktů fantazie. V muzeu 
můžete vše nejen obdivovat, ale také prožít a mnohé si 
vyzkoušet. 

Přeměna pouhého listu papíru v jednoduchý model, ale 
i v dokonalou maketu, je magickou záležitostí. To vše 
bez drahých strojů a speciálních znalostí a dovedností, 
pomocí nejjednodušších nástrojů a vlastníma rukama. 

Expozice v letošním roce začne procházet postupnou 
proměnou. Pro návštěvníky je připravována řada 
novinek. Zatím nejvýraznější změnou bude zahájení 
cyklu krátkodobých výstav. Postupně za využití nových 
technologií projde změnou osvětlení expozice. Nově 
připravujeme zvukový systém a způsob prezentace vy-
stavených objektů. Je připravována projekce a minikino.  

První symbolická výstava s vernisáží se uskuteční  
31. května 2014 k životnímu jubileu architekta Richarda 
Vyškovského (* 1929), zakladatele oboru. Tato osobnost 
papírového světa má na svém kontě řadu vystřihovánek 
a modelů.  Bez nadsázky lze říct, že právě na jeho tvorbě, 
spojené především s časopisem ABC, vyrostlo několik 
generací. Výstava potrvá celé léto.

Návštěvníci v nové expozici muzea najdou unikátní 
exponáty a interaktivní formou se dozvědí mnoho 
nového jak z historie, tak ze současnosti oboru.  Nudit 
se zde opravdu nebudete, každá návštěva tohoto 
unikátního místa, které nemá v České republice, ale ani 
ve východní Evropě obdoby, Vám přinese nové zážitky 
i poučení. V tomto muzeu se všem bez rozdílu věku 
otevírá prostor pro vlastní fantazii. Muzeum je otevřeno 
denně od 9 do 17 hodin (www.mpmpm.cz).

Text: Milan Weiner, Martina Váňová
Foto: Jan Záliš

Muzeum papírových modelů 

Muzeum papírových modelů 
v Polici nad Metují

Jediná stálá expozice papírových modelů v ČR

otevřeno denně včetně pondělí
    9.00 – 17.00 hod.

 www.mpmpm.cz

Adršpašsko-teplické skály
Turisté a milovníci přírody dobře znají kout našeho regionu na horním toku říčky Metuje, kterému 
vévodí Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. Mnozí z nich se sem vracejí stále znovu  
a s nimi přicházejí další, kteří zdejší krásu teprve objevují. Labyrint soutěsek a skal, propletený 
rozlitými jezírky, potůčky průzračné vody, drobnými peřejemi a vodopády, připomíná zkamenělé 
město, jehož věžovité domy jako by byly zaklety do roztodivných útvarů – jakýchsi „skalních měst“. 

Každý milovník přírody zde kromě mnoha nezapomenutelných okamžiků může nalézt i bohatý zdroj poučení. 
Seznamuje se s rušivým působením geologických činitelů, které se pojí s romantickými a estetickými dojmy 
z téměř neporušené přírody. Každá skála, kterou zde míjíme, má své jméno, jež se více či méně vhodně 
přirovnává k různým předmětům či bájným postavám. Dosvědčuje bujnou fantazii prvních návštěvníků  
a horolezců.  Pro svůj přírodovědný a naučný význam, velkolepou přírodu obklopenou půvabnými scenériemi 
a rázovitými podhorskými obcemi severovýchodních Čech, jsou Adršpašsko-teplické skály a jejich okolí jedním 
z nejzajímavějších koutů naší země.  

Členitost, mnohotvárnost a nadmořská výška skal má také vliv na vegetaci. Průměrná výška dosahuje  
cca 600 m n. m. a nejvyšším bodem v terénu je Čapí vrch, vysoký 785 m n. m. Hluboké a stinné rokle poskytují 
dobré podmínky pro výskyt chladno a vlhkomilného rostlinstva, které je jinak typické pro vysokohorské 
polohy. Původně byly skály pokryty jedlovými a bukovými pralesy se smrky a reliktním borem, dnes převládá 
smrk a bor. Přesto však na některých místech nalézáme překrásné zbytky přirozených porostů, jako např. 
v okolí zříceniny hradu Skály. Z fauny zde můžeme zahlédnout lišku, hranostaje, jezevce, divočáka, zvěř srnčí  
a jelení, káně lesní, sovu, výra velkého, čápa černého a v neposlední řadě sokola stěhovavého, který se za 
poslední roky stal stálým obyvatelem těchto skal.

Skály však nejsou jen přírodní zajímavostí. Je s nimi spojována i řadou 
záhad opředená historie. V dobách dávno minulých se tu často ukrývali 
lidé. Někteří před nespravedlností vrchnosti a jiní před zákonem.  
Ti všichni zde zanechali řadu stop, které dnes stále více přitahují 
pozornost návštěvníků. Adršpašsko-teplické skály jsou jednolitý celek, 
který se v jádru dělí na tři části – Adršpašské skály, Teplické skály  
a Jiráskovy skály, přičemž každá z částí má zříceniny kdysi významných 
skalních hradů, o nichž jsou zmínky již v raném středověku: Střmen na 
prohlídkovém okruhu Teplickými skalami; hrad Skály nad zámečkem 
Bischofstein na Jiráskových skalách, patřícím kdysi hradecké kapitule,  
a hrad Adršpach na Starozámeckém vrchu na okraji Adršpašských skal. 
Zříceniny i celé skály lákají návštěvníky na řadu turistických tras, které jim 
nabízejí procházku kouzelnou přírodou a těm vnímavějším také výlet do 
historie a možnost vžít se alespoň na chvíli do života lidí, kteří po stejných 
cestách procházeli již mnoho let před námi. 

Text: Martina Tauchmanová, Foto: Jan Záliš

Nové Město nad Metují je právem pyšné na to, že 
je pokládáno za jedno z nejkrásnějších historických 
měst Královéhradeckého kraje. Unikátní atmosfé-
ru více než 500 let starého města však netvoří jen 
stavby a památky. Atraktivitu města zvyšují také 
výlety do půvabného okolí. 

V rámci letošního 15. ročníku Šmajdu Novoměstskem 
se uskutečnila procházka s Nordic Walking holemi pod 
vedením zkušené instruktorky. Tato trasa je vhodná jak 
pro rodiny s dětmi, tak pro seniory. Berte následující 
text jako inspiraci pro zajímavý výlet.

Na pochod se vydáme od sokolovny směrem do obce 
Spy. Odtud už cesta vede nádhernou divokou přírodou. 
Za prvním domem odbočíme na polní cestu doleva  
a ta nás zavede na kraj lesa. Pokračujeme po této cestě 
do údolí Janovského potoka, kde procházíme překrás-
ným klidným údolím, to v nedávné minulosti sloužilo 
místní vojenské posádce jako střelnice. Dál proti proudu 
narazíme na nově opravenou studánku Na Husím krku. 
Cesta pokračuje lesem, soutěskou Janovského potoka 
přes pět přechodových lávek, po pěšinách ve stráni  
až k jednomu z nejromantičtějších míst regionu. Je jím 
Zákravská přehrada, ráj rybářů a milovníků relaxace.

Další půvabnou částí připravené trasy je Klopotovské 
údolí, kterému vévodí jelen Matěj, který se stal miláč-
kem turistů. Je to osm let starý jelen dvanácterák, který 
přiběhne na zavolání a žere z ruky. Ve vedlejší oboře žije 
rodinka divočáků. Kanec se nechá podrbat na hlavě  
a nejvíce si pochutná na suchém chlebu nebo sušen-
kách. Zvířata zde můžete krmit!  Tady končí desetikilo-
metrová trasa pochodu, zpět do města je to už jenom 
pár kroků. Kdo chce v cestě pokračovat, vydá se od 
obory dál lesem kolem Lesníkovy studánky až do obce 
Slavoňov. Dominantou obce je dřevěný kostelík  

z 16. století, který se pro svou jedinečnost honosí 
titulem Národní kulturní památka. Nyní už nás čeká 
jen malebná vesnička Libchyně s krásnými scenériemi, 
pískovcovým křížem z poloviny 19. stol. a kaplí z roku 
1922. Poslední úsek cesty vede údolím Libchyňského 
potoka. Míjíme četné skalní útvary novoměstských  
fylitů, kamenný splav, nedávno zalesněné paseky  
a zdravé kultury listnáčů i jehličnanů.

Na další vycházky se už můžete vypravit sami. Stačí, 
když si v našem informačním centru nebo v dalších  
IC Kladského pomezí vyzvednete propagační materiály, 
které Vás naším okolím provedou. Důraz při jejich 
tvorbě jsme kladli na popis trasy včetně jednotlivých 
orientačních bodů, každý z výletů v délce od 5,5 do 15 
km nabízí samostatnou turistickou mapku, informace  
o zajímavých místech i občerstvení na cestě. 

Vše naleznete v elektronické verzi 
na www.infocentrum-nmnm.cz.

Text: Petra Kuřátková
Foto: Jan Záliš

Kolem studánek k jelenu 
Matěji a kostelíku

I N Z E R C E
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VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA 

3 x tenisový kurt, squash, fitness,  

stolní tenis, volejbal, florbal…  

Možnost zapůjčení sportovního náčiní. 

Ceny do 100,- Kč/hod. 
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Kam v pondělí?
Adršpašské skalní město
Plavba po jezírku, zdarma možnost 
projití skal s průvodcem.
letní sezóna: po 8.30 – 17
t.: +420 491 586 012, info@skalyadrspach.cz; 
www.skalyadrspach.cz

Zámek Adršpach
letní sezóna: 10 - 18
info@zamekadrspach.cz; www.zamekadrspach.cz

Benediktinské opatství sv. Václava, Broumov
Komplex budov - klášter, kostel sv. Vojtěcha, 
bývalé gymnázium a klášterní knihovna. 
červenec – srpen: po 9 – 11, 13 – 16 
t.: +420 491 522 171, klaster@broumovsko.cz; 
www.klaster-broumov.cz

Dřevěný hřbitovní kost. Panny Marie, Broumov
Druhá nejstarší celodřevěná stavba v Evropě.
červen – září: po 9 – 12, 13 – 17

Pivovarské muzeum Broumovska, Broumov
Pivo vyráběné pod značkou Olivětínský Opat je 
představitelem tzv. piva českého typu. 
červenec – srpen: po 10 – 16
t.: +420 602 642 672, +420 721 520 555,
opat@pivovarbroumov.cz; www.pivovarbroumov.cz 

Hrad Vízmburk, Červený Kostelec
Založen před rokem 1279, později byl vypálen  
a zasypán, odkryt v letech 1972 – 1982.  
červenec – srpen: po 10 – 18
t.: +420 777 005 790, www.vizmburk.cz

Muzeum Boženy Němcové, Česká Skalice
Život a dílo B. Němcové, galerie J. Winterové 
Mezerové, J. Vondráčka, maloskalická tvrz. 
červenec – srpen: po 9 – 17
t.: +420 491 451 285, info@muzeumbn.cz; 
www.muzeumbn.cz

UPM – Muzeum textilu, Česká Skalice
Historie a vývoj rukodělní i průmyslové textilní 
výroby, tradice bavlnářství a historie textilních 
tiskáren ve východních Čechách.
červenec – srpen: po 9 – 17
t.: +420 491 452 933, textilmuz@atlas.cz; www.upm.cz

Areál Barunčiny školy, Česká Skalice
Třída z 19. století, expozice věnovaná prusko - 
rakouské válce z roku 1866.
červenec – srpen: po 9 – 17
t.: +420 491 451 285, info@muzeumbn.cz; 
www.muzeumbn.cz

Zámek Ratibořice, Česká Skalice
Podoba zámku pochází z 18. stol., 
ve stylu malých italských letohrádků.
červenec – srpen: po 10 – 16
t.:  +420 491 452 123, info@zamekratiborice.cz; 
www.zamek-ratiborice.cz

Babiččino údolí, Česká Skalice
Staré bělidlo, Viktorčin splav, mlýn, 
mandl, pomník Babičky s dětmi.
červenec – srpen: po 10 – 16 (Staré bělidlo, mlýn)
t.: +420 491 452 123, info@zamekratiborice.cz; 
www.zamek-ratiborice.cz

Rozhledna na Jiráskově chatě, Dobrošov
květen - srpen: po od 10 h
t.: +420 491 520 946, jiraskovachata@email.cz 

Pevnost Josefov, Josefov
červenec – srpen: po 9 – 12, 13 – 18
t.: +420 491 812 343, info@pevnostjosefov.cz;
www.pevnostjosefov.cz

Muzeum W. Matušky, Josefov
červenec – srpen: po 9 – 12, 13 – 18
t.: +420 491 812 343, info@pevnostjosefov.cz;
www.pevnostjosefov.cz

První vojensko – historické muzeum 
M. Frosta, Josefov
červenec – srpen: po 9 – 12, 13 – 18
t.: +420 491 812 343, info@pevnostjosefov.cz; 
www.pevnostjosefov.cz

Zámek Náchod
Původně gotický hrad ze 13. stol., 
poté přestavěn na renesanční zámek.
červenec – srpen: po 10 – 16
t.: +420 491 426 201, zamek@npu.cz;  
www.zamek-nachod.cz

Prohlídky pivovaru Primátor, Náchod 
Přihlášky v CA Markéty Machové Náchod do 13 h. 
červenec – srpen: po od 14 h 
t.: +420 491 420 420

Pěchotní srub N - S 84 VODA, Náchod
Unikátní expozice věnovaná československé armádě.  
červenec – srpen: po 10 – 18 
t.: +420 603 776 961, horak@bunkry.cz; 
www.brezinka.cz

Pěchotní srub N - S 81 LOM, Náchod
Expozice věnovaná československému opevnění. 
červenec – srpen: po 10 – 18
t.: +420 603 776 961, horak@bunkry.cz; 
www.brezinka.cz

Pěchotní srub N - S 82 Březinka, Náchod
Objekt je plně zrekonstruován 
do původní podoby z roku 1938.  
červenec – srpen: po 10 – 18
t.: +420 603 776 961, horak@bunkry.cz; 
www.brezinka.cz

Zámek Nové Město nad Metují
Založen v r. 1501 jako gotický hrad, renesančně 
přestavěn Pernštejny na zámek. 
červenec – srpen: po 9 – 17, t.: +420 491 470 523, 
zamekpokladna@zameknm.cz; www.zameknm.cz

Muzeum stavebnice Merkur, Police nad Metují
Ocelové město, nejstarší stavebnice z roku 1920, 
velké kolejiště Merkur a celá řada exponátů.
červenec – srpen: po 9 – 17
t.: +420 491 541 262, muzeum@merkurpolice.cz; 
www.merkurpolice.cz

Muzeum papírových modelů, Police nad Met.
Expozice modelového světa 
z papíru je jedinou svého druhu nejen v ČR. 
otevřeno celoročně: 9 – 17 
t.: +420 777 828 657, + 420 498 100 910, 
Info@MPMPM.cz; www.mpmpm.cz

Motogalerie v koutě, Šestajovice
České silniční i sportovní motocykly. 
Expozice „Panenky a kočárky našich babiček“.
červenec - srpen: po 10 – 17
t.: +420 774 903 530, koutasecek@seznam.cz; 
www.motogalerievkoute.wz.cz 

Poutní kostel P. Marie Pomocné s barokní 
poustevnou, Teplice nad Metují
Ivanitská poustevna je evropskou raritou. 
červenec – srpen: 10 a 17
t.: +420 776 869 379, sdruzeni@poustevnateplice.cz; 
www.poustevnateplice.cz

Teplické skalní město
Naučná stezka, dětská hra „Za pokladem Teplických 
skal“ a možnost projití části okruhu s průvodcem. 
letní sezóna: po 8 – 18
t.: +420 491 581 197, info@teplickeskaly.com; 
www.teplickeskaly.com 

Hvězdárna Úpice
Denní a noční pozorování oblohy.
duben – srpen: po 16 – 24 
září: po 16 – 23
t.: +420 499 882 289, 
www.obsupice.cz

I N Z E R C E

Přijeli jste k nám v pondělí a nevíte, kam zajít, aby nebylo zavřeno? 
Přinášíme vám souhrn všech objektů, které můžete navštívit i v pondělí během prázdnin. 
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Navštivte unikátní výstavu, za jakou se běžně 
cestuje do velkých metropolí (v minulosti se konala 
např. v Praze, New Yorku, Bruselu apod.) a staňte 
se díky své fantazii aktivním spolutvůrcem expo-
zice!

Play Broumovsko je výtvarným a kulturním počinem, 
který zaplňuje prostor téměř 5 000 m2 v areálu brou-
movské firmy Veba. Tato interaktivní výstava navazuje 
na dlouhodobý projekt Orbis Pictus Play autorů Jiřího 
a Radany Waldových a je připravena podle umělecké 
koncepce Petra Nikla ve spolupráci s českými i zahranič-
ními umělci. 

Tato jedinečná výstava je v Broumově k vidění a „pro-
žití“ po dobu jednoho roku (28. 3. 2014 - 28. 2. 2015). 
Návštěvníci se mohou exponátů nejen dotýkat, ale  
i vstupovat do nich nebo si s nimi hrát a tím je dotvářet 
a navazovat na tvůrčí dílo předchozích návštěvníků. 
Výstava rozvíjí představivost a tvořivost prostřednic-
tvím interaktivních objektů, které návštěvníka vtáhnou 
do dění, zaměřují se především na fenomén hry – tvůrčí 
poznávání světa i sebe sama prostřednictvím vlastních 
smyslů.

Projekt čerpá inspiraci z díla Jana Amose Komenského 
„Labyrint světa a ráj srdce“, vytváří prostor pro společné 
trávení volného času pro rodiny s dětmi, vzdělávání 
žáků a studentů s možností doprovodného programu 
(tvůrčí dílny pro školy i veřejnost).

Na výstavu navazuje soutěž 99 + 1 Broumovsko oSOB-
nĚ, jejímž cílem je podpora regionu. Každý návštěvník 
Play Broumovsko obdrží brožuru s herním plánem  
a informacemi o soutěži. Může získávat samolepky do 
soutěže a plnit svoji hrací kartu. Lákavou hlavní výhrou 
je osobní automobil. 

Veškeré informace jsou k dispozici na samostatných 
stránkách projektu www.playbroumovsko.cz.

Text: Jana Rutarová
Foto: Jan Záliš, Ilustrace: Jaroslav Soumar

PLAY Broumovsko I n t e r a k t i v n í  v ý s t a v a  p r o  v š e c h n y  s m y s l y

Polická Dřevěnka ožívá
Starou školu, takzvanou Dřevěnku, najdete 
v Polici nad Metují, nedaleko náměstí. 
Barokní roubená budova s mansardovou 
střechou pokrytou šindelem byla postavena 
v roce 1785.

Vyučovalo se zde až do roku 1856. V přízemí se 
nacházely dvě třídy a v patře byty učitelů. Kolem 
roku 1900 byla v přízemí bývalé školy umístěna 
truhlárna. Interiéry nejsou původní, byly 
upraveny v 90. letech 20. století (nové podlahy, 
akumulační kamna, vestavěné sociální zařízení). 
Z původního vybavení se zachovalo jen dřevěné 
schodiště ve vstupní síni.

V současné době jsou v přízemí Dřevěnky 
nainstalovány ukázky školních tříd a v patře 
replika bytu z počátku 20. století. Průchodem 
přes bývalou černou kuchyni lze projít na  malou 
zahrádku za školou, kde jsou k vidění například 
původní latríny. Výstavu přibližující život ve staré 
škole připravilo Regionální muzeum v Náchodě 
ve spolupráci s Cechem panen rukodělných. 

Expozice nezachycuje podobu školy v době, kdy 
zde reálně probíhala výuka (1785 - 1856), ale 
až mladší období. Byt v prvním patře je zařízen 
převážně nábytkem ze sbírek Regionálního 
muzea v Náchodě. Návštěvníky může zaujmout 
komplet ložnice z domácnosti pana Fajka z Police 
nad Metují či stará lednička z Hejtmánkovic. 
Vystavené nádobí, oblečení, prádlo a další 
vybavení je ze sbírek paní Šťovíčkové, paní 
Hejnové a z darů různých dobrodinců. 

Kromě těchto stálých expozic je stará škola 
místem příležitostných výstav a místem 
připomínání tradic a řemesel. V průběhu 

roku se zde konají různé akce s návazností na 
tradiční svátky a zvyky, s ukázkami starých 
technik a řemesel. Program zajišťuje Cech 
panen rukodělných ve spolupráci s Regionálním 
muzeem v Náchodě.

Cyklus letošních akcí byl zahájen 13. dubna 
výstavkou Velikonoce v Dřevěnce. V sobotu  
31. května se Cech panen rukodělných připojí 
k již tradičnímu Dni řemesel (probíhá v polickém 
klášteře) a ve staré škole zajistí program 
k tématu. Polická pouť (17. a 18. srpna) se ve 
staré škole ponese v duchu výstavy Ruční práce 
našich babiček a zlatá neděle představí Vánoce 
v Dřevěnce.  V průběhu návštěvnické sezony 
by mělo opět dojít k oživení zahrádky za starou 
školou, jak tomu bylo již v minulém roce.

Po uvolnění dalších prostor má Cech panen 
rukodělných v plánu pravidelná setkávání,  
která chce věnovat rukodělným technikám  
a ve spolupráci s regionálním muzeem tak 
Dřevěnku otevřít nejen polické veřejnosti.

Mimo všechny uvedené akce lze o prohlídku staré 
školy požádat průvodce ve stálé expozici Muzea 
města Police nad Metují (v klášteře),  
jako o součást prohlídky muzea. 

Text: Jana Rutarová
Zdroj: web Regionálního muzea v Náchodě, 
Cech panen rukodělných
Foto: Jan Záliš
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Kulturní, společenské a sportovní akce
— Květen 2014 —

Květen – 12. 9. 2014
Rtyňské foto 2014
Rtyně v Podkrkonoší
www.rtyne.cz, kultura@mestortyne.cz, 
+420 602 619 663 

1. 5. – 31. 5. 2014
Výstava starých map a pohlednic
Teplice nad Metují, Informační centrum
www.teplickeskaly.com, info@teplickeskaly.com, 
+420 491 581 197

2. – 27. 5. 2014
Smetanovské dny
Nové Město nad Metují
www.mestskyklub.cz

7. 5. 2014 / 17:30 h
Náchodské Májování s ohňostrojem
Náchod, Masarykovo náměstí
www.mestonachod.cz 

8. 5. 2014 / 14 h
Promenádní koncert 
Broumov, Alejka
www.broumov-mesto.cz 

10. 5. 2014 / 7 h
Pochod Babička
Velké Svatoňovice, hřiště 
www.babicka-dp.cz, lspetlova@seznam.cz,  
+420 776 012 531 

11. 5. 2014
Odhalení lavičky J. Škvoreckého 
Náchod, Masarykovo náměstí
www.mestonachod.cz

11. 5.  – 1. 6. 2014
Fotoklub Jaroměř
Jaroměř, Městské muzeum
www.muzeumjaromer.cz,  
+420 491 812 731, +420 608 976 498

12. – 18. 5. 2014       
Náchodská Prima sezóna 
Náchod
www.primasezona.cz 

13. 5. – 29. 9. / 9 – 17 h (kromě pondělí)
Škola za starých časů
Nové Město nad Metují, Městské muzeum
www.muzeum-nmnm.cz

15. – 18. 5. 2014
Mezinárodní závody koňských spřežení
Police nad Metují, areál u čerpací stanice
www.skfagone.cz

16. 5. – 28. 8. 2014 / 9 – 17 h
Výstava O Četnických humoreskách
Nové Město nad Metují, zámek
www.zameknm.cz

17. 5. 2014
XXXII. Boučkova Jaroměř
Jaroměř, Boučkovo loutkové divadlo
www.bodi.cz

17. 5. 2014 / 13 h
Cesta broumovskými památkami a parky
Broumov
www.broumov-mesto.cz 

17. 5. 2014 / 18 h
Česko – polský půlmaratón 
Hronov – Kudowa Zdrój
KymrMiroslav@seznam.cz, +420 604 245 156

17. 5. 2014 / 10 h
Májový jarmark
Teplice nad Metují, náměstí 
www.teplicenadmetuji.cz, mhff@teplicenadmetuji.cz, 
+420 491 581 201

17. 5. 2014
38. Mezinárodní polický vandr
Police nad Metují,  fotbalové hřiště
www.policko.cz 

17. 5. 2014 / 7 - 11 h 
Pochod Václavice–Havlovice
start Václavice, 
cíl Havlovice 
www.havlovice.cz, +420 777 005 790

19. – 28. 5. 2014 
Camerata Nova Náchod 
Náchod
www.primasezona.cz 

22. 5. 2014
Hronovský skřivánek 
Hronov, Sál Josefa Čapka
kis@mestohronov.cz, www.mestohronov.cz,
+420 491 483 314

23. 5. 2014
Noc kostelů
Jaroměř - Chrám sv. Mikuláše, Josefov - kostel
Kostel Nanebevstoupení Páně
www.nockostelu.cz 

23. 5. 2014 / 19 h
Noc kostelů 
Broumov, Kostel sv. Ducha
www.broumov-mesto.cz 

23. – 25. 5. 2014 
17. Moto víkend na Broďáku  
Červený Kostelec, Kemp Brodský 
www.vecnajizda.cz, www.campbrodsky.cz

24. 5. 2014 / 13 h
Pohádkový les aneb Řemesla v království
Česká Skalice, Bažantnice
www.dsmaska.cz 

24. 5. 2014 / 10 – 16 h
Den dětí na zámku v Expozici  
„Na dvoře vévodském“
Náchod, Zámek Náchod
www.zamek-nachod.cz 

24. 5. 2014 / 15 h
Pevnost Fest IV.
Josefov, autopark Josefov
www.divadlojaromer.cz,
+420 491 812 806  

24. 5. 2014
MTB Maraton Jestřebí Hory Č. spořitelna
Havlovice, Sportovní areál
www.kolopro.cz, maraton@bplumen.cz,
+420 605 210 428

24. – 25. 5. 2014
Koletova Rtyně 2014
Rtyně v Podkrkonoší, areál Na Rychtě
www.koletovka.cz, kultura@mestortyne.cz,
+420 602 619 663

31. 5. 2014 / 13 – 17 h
Oslava Dne dětí
Nové Město nad Metují, Husovo náměstí
www.novemestonm.cz

31. 5. – 28. 10. 2014 
Papírový svět Richarda Vyškovského
Police nad Metují,  Muzeum papírových modelů
www.mpmpm.cz 

31. 5. 2014
Den řemesel 
Police nad Metují,  klášterní zahrada + Stará škola
www.julinka.polickej.net  

— Červen 2014 —

4. – 8. 6. 2014 / 9 – 16 h
Za babičkou Boženy Němcové do Ratibořic

Česká Skalice, Babiččino údolí
www.zamek-ratiborice.cz

5. 6. – 20. 7. 2014 / 9 – 17 h (kromě pondělí)
Renáta Köhlerová / A uzřela oslice anděla... / fotografie
Nové Město nad Metují, Městská galerie Zázvorka
www.muzeum-nmnm.cz

6. 6. 2014
Taneční zvonění
Rtyně v Podkrkonoší, areál na Rychtě
www.bonifac.eu, +420 603 546 021 

7. 6. 2014
Barunka 
Česká Skalice, start u sokolovny
www.c-skalice.webnode.cz

7. 6. 2014
Den otevřených dveří / Dětský den
Josefov, Aeroklub Jaroměř
www.lkja.cz, + 420 702 075 020

8. 6. 2014 / 19 h
Wihanovo kvarteto
Police nad Metují, kostel Nanebevzetí Panny Marie
www.policko.cz

8. – 14. 6. 2014
Novoměstský hrnec smíchu
Nové Město nad Metují, Kino 70
www.mestskyklub.cz

12. 6. 2014 
10. Hronovské hádě
Hronov, Jiráskovo divadlo
www.mestohronov.cz, kis@mestohronov.cz,
+420 491 483 314

12. – 14. 6. 2014
MetalGate Czech Death Fest 2014 
Červený Kostelec, Kemp Brodský
www.czechdeathfest.cz 

14. 6. 2014 / 10 – 15 h
Výstava historických vozidel
Náchod, Zámek Náchod, www.zamek-nachod.cz

14. 6. 2014
Úpění na Úpě
Havlovice, Šiškovský most – Cíl: Ratibořice, 
Viktorčin splav
www.upeni.cz, upeni@seznam.cz, +420 732 227 997 

14. 6. 2014 / 13 h
Náchod slaví - výročí města
Náchod, Masarykovo náměstí
www.mestonachod.cz 

15. 6. 2014 / 10 – 16 h
Víkend otevřených zahrad
Česká Skalice, Vila Čerych
www.centrumrozvoje.eu

20. 6. – 14. 9. 2014
Jaroměř a Josefov 1914 – 1918
Jaroměř, Městské muzeum
www.muzeumjaromer.cz

21. 6. 2014 / 13 h
Broumovská kytara
Broumov, Dětské hřiště, www.broumov-mesto.cz 

21. 6. 2014
Romfest
Josefov, autopark (Ravelin 14)
souziti@seznam.cz, +420 731 862 542

21. 6. 2014
Běh z Police do Police a Svatojánský jarmark
Police nad Metují, Žďár nad Metují
www.policko.cz 

21. 6. 2014
Cestou Jakuba Haliny
Červený Kostelec, Sokolovna
www.kct.cervenokostelecko.cz

21. – 22. 6. 2014 
Dřevíčská lávka, Den dětí
Velký Dřevíč, koupaliště
lavka@velkydrevic.cz, www.velkydrevic.cz/lavka 

21. – 22. 6. 2014
Plážový víkend a Písečné hrátky
Náchod, Masarykovo náměstí
www.mestonachod.cz 

21. – 25. 6. 2014
Letokruhy Josefova 2014
Josefov, Bastion IV
letokruhy.josefov@bastion4.cz, +420 725 759 614

22. – 30. 6. 2014 
World Ranking Tournament 2014
Nové Město nad Metují, stadion gen. Klapálka
www.sportklub.cz

27. – 28. 6. 2014
Broumovská pouť
Broumov, Schrollův park
www.broumov-mesto.cz 

28. 6. 2014
Festival U nás na zámku
Nové Město nad Metují, zámek
www.zameknm.cz

29. 6. 2014
Finále HAPO
Havlovice, sportovní areál 
www.havlovice.cz, tohola.sport@seznam.cz, 
+420 737 141 504 

29. 6. 2014
Jiří Stivín
Nové Město nad Metují, zámek
www.zameknm.cz

— Červenec 2014 —

Červenec 2014
Tradiční Špinkovský pyžamový bál 
Červený Kostelec, Rybník Špinka 
www.taboristespinka.cz

Červenec – srpen 2014 / 19 h (každý pátek)
Varhanní léto na Teplicku
Teplice nad Metují, Kostel Panny Marie Pomocné  
a Kostel sv. Vavřince
+420 776 869 379

2. – 5. 7. 2014
Specialized MTB Trilogy Broumovsko
Teplice nad Metují, městský park
www.mtbtrilogy.cz, info@sportchallenge.cz

4. – 6. 7. 2014
Červenokostelecká 100
Červený Kostelec, Sokolovna
www.cervenokostelecka100.unas.cz

5. 7. 2014
Běh Kladským pomezím 
Hronov
KymrMiroslav@seznam.cz, +420 604 245 156

10. 7. 2014 / 19.30 – 20.30 h
Noční komentovaná prohlídka 
Muzea papírových modelů
Police nad Metují, Muzeum papírových modelů
www.mpmpm.cz 

11. 7. 2014 / 18 h
Cantarina clarinete - "Zpívající klarinety"  
Zdoňov, Kostel Nejsvětější Trojice
www.teplicenadmetuji.cz, 
mhff@teplicenadmetuji.cz, 
+420 491 581 201

11. 7. 2014 / 15 h
Velká cena Nového Města nad Metují
Nové Město nad Metují, stadion gen. Klapálka
www.sportklub.cz
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NOVÉ REGIONÁLNÍ STOLNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2015

Bližší info o vydání a prodeji na 777 620 668 nebo info@atelierduplex.cz 

(možný fi remní dotisk)

KA LE N DÁ Ř O C E STÁC H K M Ě ST U
N A  P O Z A D Í  N A Š Í  H I S TO R I E

Kalendář ve dvojjazyčném provedení !

I N Z E R C E

11. – 13. 7. 2014
VIII. Tropická charitativní pouť
Česká Skalice, u Tropicalu, www.tropical.cz 

12. 7. 2014 / 9 – 16 h
Kramaření
Česká Skalice, ulice B. Němcové
www.svcbajo.cz 

12. 7. 2014
Josefovské slavnosti a Boj o pevnost
Josefov, Pevnost Josefov – Dolík
www.pevnostjosefov.cz, +420 491 812 343 

12. 7. 2014
Běh na Hvězdu
Police nad Metují, náměstí
www.ski.polickej.net/zavody/

19. 7. 2014
Pivobraní 
Náchod, Masarykovo nám., www.pivobrani.eu 

19. 7. 2014 / 9 – 17 h
Muzejní trhy
Nové Město nad Metují, 
Hildenské atrium a Husovo náměstí
www.muzeum-nmnm.cz

19. 7. 2014 / 20:30 h 
V. Ratibořické Nocturno
Česká Skalice, zámek Ratibořice
www.zamek-ratiborice.cz

19. – 20. 7. 2014  
Hronovská pouť
Hronov, park A. Jiráska
www.mestohronov.cz, +420 736 629 643 

22. 7. – 26. 7. 2014
Malé letní divadlení
Broumov, Kostelní náměstí, www.broumov-mesto.cz 

23. 7. 2014
Večerní prohlídky zámku
Nové Město nad Metují, zámek
www.zameknm.cz

25. 7. – 2. 8. 2014
24. Akademické týdny
Nové Město nad Metují, Pavlátova louka
www.akademicketydny.info

26. 7. 2014 / 19:30 h
Country bál 
Teplice nad Metují – Zdoňov, náves
www.bukzdonov.webgarden.cz, b.u.k.zdonov@email.cz

26. – 27. 7. 2014
Pouťový jarmark - Svatojakubská pouť
Úpice, Náměstí T. G. M.
vylicil.z@seznam.cz, +420 603 856 378

— Srpen 2014 —

1. – 3. 8. 2014
Vodnické slavnosti 
Červený Kostelec, Kemp Brodský 
www.campbrodsky.cz

1. – 9. 8. 2014 
84. Jiráskův Hronov
Hronov, Jiráskovo divadlo, 
Čapkův sál, Sokolovna, park A. Jiráska
kis@mestohronov.cz, www.mestohronov.cz, 
+ 420 491 483 314 

2. 8. 2014 / 19 – 22 h
Muzejní noc s Janem Černčickým z Kácova
Nové Město nad Metují, Městské muzeum
www.muzeum-nmnm.cz

6. –  9. 8. 2014
Brutal Assault 2014
Josefov, autopark (Ravelin 14)
www.brutalassault.cz

9. 8. 2014 / 15 h
Nota 2014
Rtyně v Podkrkonoší, nádvoří staré Rychty
www.rtyne.cz, kultura@mestortyne.cz, 
+420 602 619 663

9. 8. 2014 / 13 h
Automobiloví veteráni & Dechová harmonie Náchod
Česká Skalice, zámek Ratibořice
www.zamek-ratiborice.cz

9. – 16. 8. 2014  
Hronovské orlíkovské přeháňky 
lkvp@mybox.cz, +420  607 560 957

10. 8. 2014
Vavřinecká pouť 
Náchod, za budovou Tepny
www.mestonachod.cz 

15. – 17. 8. 2014
Water-Bird Cup 2014
Červený Kostelec, Kemp Brodský – rybník Brodský
www.campbrodsky.cz
 
15. – 17. 8. 2014
Polická „kvíčerovská“ pouť 
Police nad Metují
www.policko.cz

20. – 24. 8. 2014
Mezinárodní Folklorní festival Červený Kostelec 
Červený Kostelec, přírodní areál u Divadla J. K.Tyla
www.cervenykostelec.cz

22. 8. 2014
Muž roku
Náchod, Městské divadlo Dr.  J. Čížka
www.muzroku.cz 

22. – 25. 8. 2014
Maloskalické posvícení
Česká Skalice, Hurdálkovo náměstí
www.ceskaskalice.cz 

23. 8. 2014
Bruslení v zatáčkách
Police nad Metují
www.policko.cz

23. – 24. 8. 2014 
Finálový turnaj českého poháru v hokejbale
Hronov, Zimní stadion 
www.mestohronov.cz, +420 736 629 643

28. – 31. 8. 2014  
Mezinárodní horolezecký filmový festival
Teplice nad Metují
www.horolezeckyfestival.cz, mhff@teplicenadmetuji.cz

29. 8. 2014
Rockstock
Broumov, Dětské hřiště
www.broumov-mesto.cz 

— Září 2014 —

Září 2014
Výstava – Sto let od první světové, 
Rakousko-uherské a legionářské uniformy
Nové Město nad Metují, Městská knihovna
www.knihovnanm.cz

5. 9. 2014 / 20:30 h
Slavnostní koncert k akci 
Náchodské Kuronské slavnosti
Náchod, kostel sv. Vavřince
www.mestonachod.cz 

5. – 7. 9. 2014  
Regionální zahrádkářská výstava
Teplice nad Metují, městský park
grohovi@tiscali.cz, +420 603 541 225

5. – 7. 9. 2014
Podzimní Brodský maratón 
Červený Kostelec, Kemp Brodský 
www.campbrodsky.cz

6. 9. 2014 / 9 h
Náchodské Kuronské slavnosti 
Náchod, Zámek Náchod
www.mestonachod.cz 

6. 9. 2014
Strašidelný klášter
Police nad Metují, klášter
www.policko.cz

6. 9. 2014/ 18 – 22 h
Karneval na dvoře vévodském
Česká Skalice, zámek Ratibořice
www.zamek-ratiborice.cz

6. – 7. 9. 2014
Vízmburské slavnosti
Havlovice, zřícenina hradu Vízmburk
www.havlovice.cz, obec@havlovice.cz, 
+420 777 005 790 

12. – 14. 9. 2014 / 9 – 17 h
Tradiční výstava jiřinek
Česká Skalice, maloskalická tvrz
www.muzeumbn.cz

13. 9. 2014 / 9.30 – 18 h
Dny evropského dědictví
Nové Město nad Metují, Husovo náměstí
www.mestskyklub.cz

13. 9. 2014
Dny evropského kulturního dědictví 
Úpice
www.mksu.cz, mksu@mksu.cz, +420 603 370 572 

13. 9. 2014
Za sportem na Hamra
Náchod, Stadion Hamra, www.mestonachod.cz 
 
13. 9. 2014 
Zbečnický vandr  
Zbečník
www.zbecnickyvandr.webnode.cz

14. 9. 2014 
II. ročník Atletických závodů města Náchoda
Náchod, Stadion Hamra
www.mestonachod.cz 

19. – 21. 9. 2014
8. sraz vodních modelářů 
Červený Kostelec, Kemp Brodský 
www.campbrodsky.cz

19. – 21. 9. 2014
Velký celostátní sraz koloběžkářů 
Červený Kostelec, Kemp Brodský
www.campbrodsky.cz

19. - 21. 9. 2014 / 9 - 16 h
Výstava modelové železnice
Česká Skalice, klubovna zahrádkářů
www.ceskaskalice.cz

20. 9. 2014
Memoriál Václava Bubna
Josefov, Aeroklub Jaroměř
www.lkja.cz, +420 702 075 020

20. 9. 2014 
20. ročník Specialized Rallye Sudety
Teplice nad Metují
www.redpointteam.cz, redpoint@seznam.cz, 
+420 491 581 042

20. 9. 2014 
Teplicko-adršpašská 33
Teplice nad Metují
www.spolek-radost.cz, borna@spolek-radost.cz

20. 9. 2014 / 8 h 
Cestami pošťáka Kolbaby
Úpice, Náměstí T. G. M. 
www.jestrebibouda.cz, 
kctupice@jestrebibouda.cz,  
+420 604 538 694

21. 9. 2014
Memoriál Oldřicha Máchy
Jaroměř – Josefov,  JKF Jaroměř
jkfjaromer@wz.cz, 
+420 491 810 390

26. 9.  –  26. 10. 2014
Výtvarný salon Královských věnných měst
Jaroměř, Městské muzeum
www.muzeumjaromer.cz, 
+420 491 812 731

27. 9. 2014 / 10 h
Svatováclavské slavnosti
Broumov, Mírové náměstí
www.broumov-mesto.cz 

27. 9. 2014
Garden party
Police nad Metují, 
Hvězda v Broumovských stěnách
www.policko.cz   

28. 9. 2014
Běh na Hejšovinu
Machov, Szczeliniec Wielki (PL)
www.policko.cz 

— Říjen 2014 —

Říjen 2014
Zámecké strašidlení
Nové Město nad Metují, zámek
www.zameknm.cz

Říjen 2014
Dětský filmový festival
Červený Kostelec, Kino Luník 3D
www.cervenokostelecko.cz

Říjen – listopad 2014
67. Polické divadelní hry
Police nad Metují, Kolárovo divadlo
www.policko.cz

4. – 5. 10. 2014 / 9:30 – 16 h
Barvy a tóny podzimu na zámku v Ratibořicích
Česká Skalice, zámek Ratibořice
www.zamek-ratiborice.cz

17. – 19. 10. 2014
19. ročník závodů psích spřežení
Červený Kostelec, Kemp Brodský 
www.campbrodsky.cz, www.metuje.mushing.cz

18. 10. 2014
Spadaným listím
Úpice, Náměstí T. G. M.
www.jestrebibouda.cz, kctupice@jestrebibouda.cz,  
+420 604 538 694

Akce nadregionálního významu
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Realizace výše jmenovaného projektu spěje do 
závěrečné části a většina výstupů je již připra-
vena na turistickou sezonu 2014. Jakousi po-
myslnou tečkou za tímto projektem bude česko-
-polská konference, která se uskuteční 5. června 
2014 v Náchodě. Jedním z bodů programu bude 
slavnostní pokřtění tří výstupů tohoto projektu: 
magnetických map, dětského pracovního sešitu, 
papírových propagačních map a představení 
nových webových stránek.

Magnetické interaktivní mapy budou umístěny ve 
dvanácti informačních centrech Kladského pomezí. 
Součástí map o rozměru 130 x 80 cm jsou magne-
tky, které budou děti doplňovat na správná místa. 
Mapa poslouží jako zábavný a zároveň naučný 
prvek pro děti všech věkových skupin. 

Dalším výstupem projektu je dětský pracovní sešit, 
který zábavnou formou seznamuje čtenáře nejen 
s Kladským pomezím, ale i s jeho atraktivitami a 
zajímavostmi všeho druhu. Sešit je plný hádanek, 
doplňovaček a samozřejmě obsahuje i něco navíc.

V neposlední řadě představíme propagační papíro-
vou mapu  ve formátu A2, jejíž součástí bude  

16 samolepek, které obdrží návštěvník po návštěvě 
konkrétních míst. Mapa je součástí soutěže jako 
jeden z výstupů projektu. Po zkompletování mapy 
samolepkami obdrží návštěvník cenu.

Webové stránky, které vzniknou v rámci tohoto 
projektu, představíme na zmiňované konferenci  
a pevně věříme, že osloví nejen děti, ale i rodiny 
s dětmi. Všichni na nich najdou veškeré informace  
a náměty, jak plnohodnotně strávit volný čas 
v Kladském pomezí. Na závěr projektu nás ještě 
čeká zhodnocení monitoringu, který už probíhá,  
a informační centra Kladského pomezí sbírají infor-
mace požadovaného druhu.

Realizace projektu „S toulavým baťohem do 
Kladského pomezí“ končí v srpnu 2014, ale s jeho 
výstupy se budete potkávat i v sezonách příštích.
 
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Těšíme se na setkání 
s Toulavým baťohem u nás, 

v Kladském pomezí.

Text: Lenka Lembejová
Ilustrace: Petr Čuhanič

Toulavý baťoh jde do finále Přijďte pobejt 
na zámecké návrší…
Státní zámek Náchod nabízí návštěvníkům celkem 
pět prohlídkových tras. Tentokrát Vám předsta-
víme exteriérový okruh, který zahrnuje gotickou 
obrannou věž s hladomornou, středověké sklepení 
a vyhlídkovou terasu.

Tato prohlídková trasa je samostatná, bez doprovodu 
průvodce, stačí pouze zakoupit vstupenku v pokladně 
zámku. Velká věž představovala nejdůležitější obranný 
prvek středověkého hradu, její výška dosahuje cca 50 m 
a na vyhlídkový ochoz vede 171 schodů. Roku 1570 byla 
věž poškozena bleskem a při následné opravě na po-
čátku 17. století opatřena otevřeným ochozem a dvojí 
lucernou s bání. Další úder blesku poničil její horní část 
roku 1721 a tehdy byla snížena o jedno patro. Dolní 
polovinu tubusu věže zaujímá hladomorna. Vězni do ní 
byli spouštěni malým otvorem, jímž lze i dnes nahléd-
nout do tohoto ponurého tmavého prostoru. V pro-
storách středověkých sklepů vytesaných do skalního 
masivu z červeného pískovce pod jižním křídlem hlavní 
zámecké budovy je možno nahlédnout do bočních 
hlubokých sklepení, podívat se na ukázky starého zdiva 
a v neposlední řadě také na původní hradní studnu. 

Nezapomeňte také nahlédnout do zámecké kaple 
Nanebevzetí Panny Marie, Piccolominské zahrady ve 
francouzském stylu a hlavně na dva hnědé medvědy 
Ludvíka a Dášu, kteří obývají původní hradní příkop 
již téměř po dvě desetiletí. Jde o největší medvědinec 
v Čechách. Medvědům je nyní přibližně 20 let a jsou tak 
ve dvou třetinách svého medvědího života. Ale to není 
na zámeckém návrší zdaleka  všechno. Jen malý kousek 
od medvědária se nachází galerie výtvarného umění, 
která přichystala (27. 6. - 31. 8) na sezonu výstavu Lu-
bomíra Zeidlera (1931 - 2003),  již nežijícího, prakticky 
neznámého, ale velmi zajímavého umělce z regionu. 
Ta nabízí vytvořit samoobslužný interaktivní program, 
který představí dětem, mládeži i jejich rodičům jeho 

magickou, lesní přírodou inspirovanou tvorbu. Samoob-
služný interaktivní program je pro skupiny předškolních 
a školních dětí do 10 let a rodiče s dětmi. Pro děti je 
připraven pracovní list a galerijní kufřík, kde najdou 
omalovánky, skládačky, puzzle, pohádky a pracovní listy, 
které je výstavou provedou.

Při procházce po zámeckém návrší také navštivte 
oboru, která kdysi sloužila pro lovecké  kratochvíle 
zámeckého panstva. Později byla využita jako přírodní 
divadlo a nyní jí bylo navráceno její historické půso-
bení jako zámecká obora pro chov muflona a daňka 
evropského. Obora je celoročně a denně přístupná pro 
návštěvníky, kteří od brány po schodišti snadno dojdou 
až k upravené vyhlídce, odkud lze z krátké vzdálenosti 
pozorovat zvěř žijící jinde v hlubokých lesích. Nezapo-
meňte přinést tvrdý chléb nebo jablka. Krmiti zvěř je 
dovoleno! 

Text: Ivona Košková
Zdroj: Správa státního zámku, Galerie výtvarného 
umění Náchod, Lesy města Náchoda, spol. s.r.o. 
Foto: Jan Záliš

CHCETE PROŽÍT ZAJÍMAVÝ DEN?

Navštivte Havlovice
Sportovní areál
Hrad Vízmburk

Poznávací okruh U nás
– 24 infocedulí z historie

a současnosti obce

Oficiální název: Obec Havlovice
Adresa: Havlovice č.p. 146

542 38 Havlovice
Tel.: 499 784 061, 499 784 062
E-mail: obec@havlovice.cz
www: www.havlovice.cz

KDE NÁS NAJDETE? HAVLOVICE
Vesnice roku 2007 ČR

VÍZMBURK
Zřícenina středověkého hradu
Hrad Vízmburk byl založen před rokem 1279 královským pod-
komořím panem Tasem z Vízmburka jako sídlo rané koloni-
zace kraje. Hrad ovládali páni erbu třmene a poté páni z Dubé.
V roce 1447 byl hrad vypálen Slezany a opuštěn posádkou. Od
té doby chátral a byl zasypán sutí. Archeologický výzkum, který
probíhal v letech 1972–1982, hrad odkryl do nynější podoby.
V posledních letech probíhají na hradě
opravy a rekonstrukce.
Národní památkový ústav, obec
Havlovice a Sdružení pro Vízm-
burk spolupracují na záchraně to-
hoto architektonického skvostu.

Od května 2009 je hrad částečně zpřístupněn veřejnosti.
květen, září . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . víkendy 10–18 hodin
červen, červenec, srpen . . . . . . . . . . . . . . . . denně 10–18 hodin

Sdružení pro Vízmburk, o. s.
Havlovice 38, 542 32 Úpice www.vizmburk.cz

tel.: 777 005 790 Turistické známkové místo

Obec se rozkládá v Podkrkonoší po
obou březích řeky Úpy, 15 km od
města Trutnov. V obci žije přes 950
obyvatel. Naleznete zde obecní
úřad, poštu, prodejnu potravin, dvě

restaurace, kulturní dům se saunou,
sportovní areál a turistickou ubytovnu. Nově je
otevřený poznávací okruh U nás v délce 24 km.
V katastru obce leží zřícenina hradu Vízmburk
a lom Krákorka.

Poznávací okruh – U nás
24 infotabulí
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UBYTOVNA
sportovní soustředění, školní výlety, kurzy,

rodinné dovolené, firemní akce
tel. 774 622 494

VÍTEJTE VE SPORTOVNÍM AREÁLU TJ SOKOL HAVLOVICE
tráva: fotbalové hřiště 60x40 m, 90x40 m
asfalt: hokejové hřiště, házenkářské hřiště

basketbalové hřiště, 2 tenisové stěny
3 volejbalová, nohejbalová, tenisová hřiště

umělá tráva: fotbalové hřiště 33x25 m
2 tenisová, volejbalová a nohejbalová hřiště

– velká trampolína, pingpongový stůl, ozvučení areálu,
ruské kuželky a zahradní šachy

– minigolf – 14 jamek, beachvolejbalové hřiště, dětské hřiště

Turnaje a akce
– fotbalové turnaje – HAPO, HAPOSTAR, SUPERHAPOSTAR
– volejbalové, nohejbalové, streetballové turnaje
– 4 tenisové ligy, tenisový turnaj čtyřher
– Havlovická minigolfová Tour
– beachvolejbalový turnaj
– pochod Václavice–Havlovice

Sledujte aktuality na www.havlovice.cz/sokol/index.htm

Areál je přístupný všem sportovcům denně od 800 do 2200 hodin,
po dohodě i déle. Rezervace u správce p. Tohola,  tel.: 737 141 504

Zajistíme firemní akce, rodinné oslavy,
soustředění sportovních oddílů a zájmových sdružení.

UBYTOVÁNÍ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ

Při nepříznivém počasí lze využít
ke sportování tělocvičnu TJ SOKOL

HAVLOVICE JISTĚ ZNÁTE,
POKUD DOMA DĚTI MÁTE,
MÁME PRO VÁS JASNÝ TIP,

JAK SVÉ DĚTI ZABAVIT.

Prázdninové tábory Havlovice

Termíny: 1. a 2. týden v červenci, 3. a 4. týden v srpnu
nástupy: neděle 16–17 hod., odjezdy pátek 16–17 hod.

Cena zahrnuje:
stravování 5x denně, pitný režim,
ubytování v ubytovně TJ Sokol, pedagogické vedení,
používání všech sportovišť, vstupné.

Program tábora:
sportování ve sportovním areálu, kopaná,
basketbal, přehazovaná, florbal, minigolf, in-line brusle,
trampolína a dětské hřiště, sportování v tělocvičně,
seznámení s historií, prohlídka hradu Vízmburk

Přihlášky a dotazy: Mgr. Jaroslav Balcar 777 005 790
j.bekur@tiscali.cz

www.havlovice.cz/sokol/dokumenty/tabory12.pdf

Ubytování v 3–5 lůžkových
pokojích
společná kuchyňka
WC pro chlapce
WC pro děvčata
možnost využití tělocvičny
televize

Nástupní místo vodáků • veřejné WC • občerstvení
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Zámek v Novém Městě nad Metují otevírá v letošní 
turistické sezoně zcela nový interaktivní prohlídko-
vý okruh. Návštěvníci při něm nebudou procházet 
zámeckými komnatami, ale budou mít možnost 
projít zámek doslova „Od půdy po sklep“. Tento 
slogan je také názvem nového okruhu.

Prohlídka tedy bude začínat na zámecké půdě, odkud 
se půjde do přízemí do historické kuchyně, a zakončena 
bude ve sklepení.

Návštěvníci nebudou zahlceni jmény, letopočty, histo-
rickými událostmi, ale zajímavou a poutavou formou 
jim budou představeny netradiční prostory zámku. 
Navíc budou moci přiložit ruku k dílu a vyzkoušet si 
tak na půdě práci se dřevem, kterou běžně vykonávají 
truhláři či tesaři. V krásné zámecké prvorepublikové 
kuchyni, kde se připravovalo menu pro samotného prv-
ního československého prezidenta T. G. Masaryka, pak 

budou mít návštěvníci možnost přivonět k surovinám, 
z nichž se před 100 lety vařilo a dodnes vaří. Dozvědět 
se také mohou o receptech, které v této době „frčely“. 
Ve sklepení, v jehož jedné části prý ústí tajná chodba do 
novoměstského podzemí, návštěvníci nejen uvidí  
a uslyší jednu ze zajímavých novoměstských pověstí, ale 
dokonce se setkají tváří v tvář se strašidlem.
 
Lidé, kteří okruh navštíví, by měli velmi pozorně 
poslouchat výklad průvodce. Každý návštěvník totiž 
ke vstupence dostane pracovní list a průvodce mu 
svým povídáním usnadní vyplnění zajímavých otázek. 
Výsledkem správně vyplněného pracovního listu bude 
vyluštěná tajenka. Pro kontrolu její správnosti mohou 
návštěvníci hledat dobře ukryté správné řešení v areálu 
zámku.

Příležitost zavítat na novoměstský zámek mají rozhod-
ně také skupiny žáků základních škol se svými učiteli. 
Školní skupiny navíc na závěr návštěvy interaktivního 
okruhu čeká výzva v podobě fotografické soutěže.

A to z letošních zámeckých novinek není ještě všechno.
Jestli máte rádi osudy správné party četníků z brněnské 
pátrací stanice, kterou proslavil televizní seriál Četnické 
humoresky, pak si nenechte ujít výstavu „O Četnických 
humoreskách“. Ta bude ke zhlédnutí v zámecké Galerii 
Pod Žebrovkou od června do srpna v provozní době 
zámku. K vidění budou slušivé četnické uniformy i líbivé 
společenské kostýmy s množstvím módních doplňků, 
jako jsou elegantní klobouky nebo rukavičky. Nebude 
chybět vybavení četnické stanice, továrníkovy pracovny, 
jídelny a dalších dobových interiérů. Expozici výstavy 
doplní detektivní příběh „Vražda továrníka Skalského“, 
v němž si návštěvníci zahrají na asistenty štábních stráž-
mistrů s úkolem najít zákeřného vraha!
V letní sezoně se zkrátka máte na zámku v Novém 
Městě nad Metují rozhodně na co těšit!

Text: Anna Knappová
Foto: Správa zámku

Od půdy po sklep

Questuji, questuješ, questujeme
A co že to vlastně děláme? Poznáváme a přitom si hrajeme přeci. Kdo si z dětství pamatuje hru na 
stopovanou, tak již v podstatě ví, co questing znamená. Je to zábava a poučení současně. Hledačka, 
jak se questu česky říká, je trasa vedoucí po různých zastaveních, kde musíte hledat indicie pro 
vyluštění tajenky. Směr cesty je udáván zábavným veršovaným textem a přiloženou mapou, kterou 
lze získat na příslušném výchozím místě, popř. vytisknout z internetu. Po absolvování celé cesty  
a vyluštění všech indicií získáte tajenku, která Vás dovede na místo, kde je ukryt „poklad“.

Poklad, hurá! A jak ten poklad vypadá? To si přijďte sami zjistit a vyzkoušet si náš nový quest. Momentálně 
máme připravený jeden, který Vás zajímavou formou provede centrem Teplic nad Metují a ukáže Vám, že 
Teplice nejsou jen nedaleké Teplické skály, ale že se tu k objevení skrývá i mnoho dalších zajímavých míst. 

Papír s textem a mapou lze získat v turistickém informačním centru a odtud dále městečkem postupovat 
od místa k místu až k vytouženému pokladu. Cestou po Teplicích objevíte například Dolní a Horní zámek 
či ivanitskou poustevnu a kostel Panny Marie Pomocné. Zapojit se mohou místní obyvatelé, turisté, školy, 
dospělí či děti, všichni, kterým propojení zábavy a poučení přinese mnoho radosti.

A kdo tuhle hru vlastně vymyslel? Vše začalo před více než 150 lety ve Skotsku a Anglii tzv. letterboxingem, 
kdy lidé nechávali v uzavíratelných schránkách pohlednice s vyplněnou adresou, aby jim je další nálezce 
skříňky mohl poslat zpět. Odtud se pak tato hra rozšířila do Ameriky a postupně i do celého světa. Questing 
jako takový vyvinula v roce 1995 nezisková organizace Vital Communites ve Vermontu v USA. V České 
republice si questing také postupně získává své příznivce, kteří si mohou tuto hru s různou obtížností a 
zaměřením vyzkoušet již na téměř 30 místech. Seznam všech questů mohou zájemci nalézt na webových 
stránkách www.questing.cz.

Broumovsko stejně jako řada jiných regionů naší země je pro questování úplným rájem. Příprava questu 
sice zabere určitý čas, ale my doufáme, že se nám v krátké době podaří vytvořit questy i pro další zajímavé 
lokality Broumovska a že už v této sezoně Vám budeme moci nabídnout kromě teplického questu také 
questy ze skal a jiných obcí Broumovska. 

Malá ochutnávka z questu po Teplicích nad Metují:
Teplice jsou malé město, významem jsou velké přesto.

Pod povrchem je tu skrytá, voda čistá, pramenitá.
Nám tu teče z kohoutku, a ty milý holoubku,

kupuješ si vodu TOMA, určitě máš lahev doma.

Text: Klára Borůvková

Dlouholetou snahou hronovské radnice není jen 
péče o své občany, ale také o návštěvníky Jiráskova 
města. Radnice trvale rozšiřuje nabídku možnos-
tí, jak turisty do města přilákat a zajistit jim tu 
příjemný pobyt. 

V loňském roce obnovila prameník minerální vody, 
kterou od pradávna místní nazývají „prdlavka“. Jedná se 
o dva prameny, tzv. „Regnerku“ a „Hronovku“. Společně 
s prameníkem byla zrekonstruována i část parku Aloise 
Jiráska a upraven jeden z příchodů do parku, od křižo-
vatky pod hronovským kostelem Všech svatých. Právě 
tam byly umístěny naučné panely a sezení pro cyklisty 
u národní cyklotrasy č. 22. V parku byl také vybudo-
ván nový venkovní fitpark se zručnostní dráhou pro 
děti. Zde si místní, ale i Hronovem projíždějící cyklisté 
mohou protáhnout tělo. Poslední novinkou je doplnění 
naučné stezky o další informační panely. Ty se nacházejí 
na jedenácti turisticky zajímavých místech Hronova a v 
jeho místních částech. Zájemci si na nich mohou přečíst 
mnoho informací a zhlédnout poutavé fotografie. Ve 
městě ale také najdeme čtyřicet malých naučných 
cedulek, které jsou rozesety po zajímavých místech 
a historicky významných domech. Upozorňují  na 
slavné rodáky a další, pro Hronov významné osobnosti. 
V loňském roce byly ve spolupráci s Národním muzeem 
– Maticí českou nainstalovány tři naučné panely o Aloisi 

Jiráskovi, Egonu Hostovském a Josefu Čapkovi. 

Pro cyklisty Hronov připravil čtyři nová odpočinko-
vá místa, která slouží nejen cyklistům projíždějícím 
Hronovem, ale také místním občanům při procházkách. 
Odpočinková místa s lavičkami a stojany na kola jsou 
v blízkosti všech cyklotras, které Hronovem a jeho míst-
ními částmi procházejí. V hronovském infocentru na-
jdou zájemci i celou sadu brožur doplněných turistickou 
mapou a výroční turistickou známku s motivem nového 
prameníku. Zajímavým produktem je cyklomapa s do-
poručenými výlety, zákresem kilometrů a výškových 
profilů, s nabídkou doporučených míst k zastavení.  
Zavede Vás nejen do partnerských měst Kudowa Zdrój 
a Bielawa, ale provede Vás i krásným příhraničím, kde 
objevíte zapomenuté kouty české historie na dnes již 
polském území.

Na vše nové, co se podařilo v Hronově pro místní i ná-
vštěvníky vybudovat, získala hronovská radnice finanční 
prostředky z Evropské unie. Těší nás, že v tomto případě 
byly zcela jistě smysluplně využity. A tak Vás srdečně 
zveme k nám do Kladského pomezí a stavte se „U nás“ 
v Hronově.

Text: Mgr. Josef Thér
Foto: Jan Záliš

Hronov pro Vás
I N Z E R C E
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Štoly, hornická díla a Jestřebí hory
K historii Jestřebích hor neodmyslitelně patří haví-
řina, která byla ještě v nepříliš vzdálené minulosti 
velmi úzce spojována s celou řadou míst i osob 
našeho regionu. Kdo by chtěl poznat havířinu 
Jestřebích hor, měl by nejdříve navštívit Městské 
muzeum ve Rtyni v Podkrkonoší. Zdejší expozice 
mapuje více než čtyři století Jestřebohorského 
uhelného hornictví, je bohatá na místní exponáty 
a podpořená i ukázkami hornin a nejrůznějších 
nerostů, na které může každý návštěvních během 
svých cest po Jestřebích horách narazit.

Během svého putování po přilehlých svazích Jestřebích 
hor i samotném hřebenu tohoto horského masívu 
můžete spatřit celou řadu živých odkazů havířiny v této 
oblasti. Jsou jimi nejrůznější rumiště, zbytky dopravních 
tras, haldy či hloubené jámy. Nepřehlédnutelnými 
jsou pak nejrůznější portály dědičných štol. Všechny 
tyto památky se snaží pro turisty co nejlépe prezento-
vat značené naučné trasy v této oblasti. Konkrétně v 
případě Rtyňsko - bohdašínské oblasti je to pak značená 
naučná stezka „Po hornických památkách Jestřebích 
hor“, která právě začíná před Městským muzeem ve 
Rtyni v Podkrkonoší. 

Pokud se vydáte na tuto bezmála 10 km dlouhou 
naučnou stezku, rozhodně nebudete litovat. Dozvíte 
se hodně z vlastní historie hornictví v této oblasti, ale 
zejména si užijete pohybu v nádherné místní podhor-
ské krajině s přenádhernými výhledy do krajiny. Před 
muzeem budete míjet skulpturu opěrné zdi a so-
chu rychtáře Antonína Nývlta. U železniční stanice 
Rtyně v Podkrkonoší Vás čeká popis původní dopravní 
trasy od štoly Benigna na rtyňské nakladiště. Trasa Vás 
provede do místní části Pod Hájovnou a na tzv. Panskou 
cestu, vedoucí po hřebenu Jestřebích hor. Po několika 
stech metrech Vás čeká další zastavení naučné stezky 
u Hornického památníku a nedalekého Hornického 
kříže. V těchto místech - v hloubce 950 m pod úrovní 
Panské cesty - bylo v roce 1989 dosaženo nejhlubšího 
místa v nitru Jestřebích hor při dobývání černého uhlí. 

Při otevírání 6. patra odolovské jámy stanuli místní 
horníci na úrovni 365 metrů pod úrovní mořské 
hladiny. Nedaleký Hornický kříž je zase připomenutím 
poslední hornické tragédie z roku 1991. Budete míjet 
i velkou ukázku „Araukaritu“ - zkamenělého dřeva ze 
žaltmanských arkóz - jež bylo v minulosti možno nalézt 
v okolní krajině ve větším množství, nicméně v součas-
nosti již ve velmi omezeném rozsahu. Naučná stezka 
pokračuje i nadále po Panské cestě až do místní části 
„Pod Větrákem“. Nejstarší název jámy Kolektiv je Wetter 
Schacht, lidově „Větrák“, což asi nejvěrohodněji dokládá 
její účel, odvětrávání dobývek Tmavého Dolu. Šachta je 
hluboká 216,2 m, uzavřena byla v roce 1977 a zároveň 
byla stržena i dřevěná těžební věž. Ve směru dolů po 
svahu na Náměrka z Větrného dolu dolů k železniční 
trati ve Rtyni v Podkrkonoší byla vybudována lanovka 
pro dopravu uhlí v délce 2098 m a převýšení 192 m. 
Ostatně právě ve směru této bývalé lanovky vede další 
směr naučné stezky zpět k Městskému muzeu ve Rtyni 
v Podkrkonoší.

O tom, že historie hornictví je v tomto regionu velice 
živá a skutečně bohatá, dokládají i další památky na 
tyto aktivity. Pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět o 
dalších souvislostech této historie Jestřebích hor, je 
zde také další naučná stezka, tentokráte „Po stopách 
hornictví“ (cca 9 km dlouhá), která začíná v nedalekých 
Malých Svatoňovicích. Ta Vás provede historií těžby uhlí 
zase opačným směrem. Takže můžete zhlédnout nově 
rekonstruovaný portál dědičné štoly Kateřina a další 
místa jako „U Mašinky“ (expozice důlních strojů a důlní 
dopravy), Augurské jámy či oblast Nad dolem Petr. 
Zhlédnete i důl Antonín, dědičné štoly Xaver a Hugo a 
také geologický odkryv.

Stačí se jen dívat a nádherná místní příroda a zajímavá 
místa na Vás čekají skutečně na každém kroku.

Text: Ing. Roman Kejzlar
Foto: Jan Záliš a autor článku

Walzlovka 
nabírá druhý dech
Bývalá tkalcovna se proměnila ve volnočasové centrum s nabídkou zábavy, odpočinku 
a občerstvení. 

Historie objektu sahá až do roku 1852, kdy se o jeho výstavbu zasloužil Josef Walzel (1801 – 
1884). Ten byl nejprve registrován jako obchodník s plátnem. V roce 1826 založil vlastní faktorii 
(faktoři nakupovali přízi, předali ji tkalcům a proti mzdě od nich přebírali hotové zboží, které 
dál prodávali). Z faktorie vznikla následně firma Walzel a synové, která byla po několik desetiletí 
úspěšnou a prosperující firmou. Její zboží nalézalo odbyt v Rakousku, na Balkánu, ve Slezsku 
nebo i Orientu.  V roce 1850 požádal Josef Walzel o povolení provozovat manufakturu a vysta-
věl v Meziměstí vlastním nákladem 10 000 zlatých provozovnu, která byla otevřena v roce 1852. 
Firma vzkvétala a poskytovala mnoho pracovních míst lidem z Meziměstí a blízkého okolí.
Po první světové válce nastal boj o přežití závodu. V roce 1941 byl provoz zrušen a následují-
cích zhruba 60 let objekt v centru Meziměstí chátral.

V letech 2011 – 2013 prošla budova kompletní a citlivou rekonstrukcí, díky které je v součas-
né době „Walzlovka“ chloubou Meziměstí. Centrum Walzel je místem aktivního odpočinku, 
zábavy a obchodu. Můžete zde navštívit restauraci Švejk s výbornou kuchyní, relaxovat v solné 
jeskyni, vyzkoušet tři druhy střelnice nebo lezeckou a boulderingovou stěnu, využít fitness, 
cvičební sál, bowling bar s kulečníkem, fotbálkem a šipkami, víceúčelový sál, laserovou střelnici 
nebo školící místnost salon Walzel. Nakupovat lze v prodejně Coop DISKONT a ve vinotéce. 

V letních měsících slouží k odpočinku a relaxaci zahrada s dětským koutkem.

Turisty jistě potěší nově otevřené certifikované informační centrum, které je součástí objektu.

Text: Jana Rutarová, Zdroj: www.walzel.cz, Foto: walzlovka

To, že obec Adršpach koupila místní renesanční zámek, asi už ví každý. Novinkou však je, že se zámek letos v květnu 
poprvé otevře pro návštěvníky. A co na Vás čeká? Tak především horolezecké muzeum, protože horolezectví k Adršpa-
chu neodmyslitelně patří a má zde i bohatou historii.  

Kromě toho naleznete 
uvnitř i informační cent-
rum, občerstvení, výstavu 
vysokohorského lezení a 
také výstavu historických 
fotografií Broumovska 
spojenou s projektem 
PLAY Broumovsko. Co se 
týče PLAY Broumovsko, 
mezinárodní putovní 
výstavy, bude zde v rámci 
možností umístěna pou-
ze malá část, která  má za 
úkol pozvat návštěvníky 
na výstavu celou, do 
nedalekého Broumova. 
Pokud sbíráte samolepící 
etikety do soutěže, máme 
pro Vás potěšující zprávu, 
protože v Adršpachu 
jsou tři místa, kde je možné tuto samolepku získat. Prvním je Turistické informační centrum Adršpach, nacházející se hned vedle 
vstupu do skal. Projdete-li skalním městem po zelené značce k Malému vodopádu a vydáte se kousek dál po žluté značce, pak u 
vstupu ke skalnímu jezírku je další možnost získání samolepky. Jedinou podmínkou je nákup v hodnotě min. 100,- Kč a pak už nic 
nebrání v soutěžení. Posledním třetím místem, které je vybaveno samolepkou, je již zmiňovaný zámek, kde ji získáte za stejných 
podmínek. Další součástí nového projektu bude i možnost měnit samolepící etikety na internetovém portálu, který je zřízen k 
těmto účelům. Tam se také dozvíte, kdy a jakým způsobem bude probíhat slosování o ceny. Hlavní cenou a pro mnohé i motivací 
je osobní automobil.  Podrobnější informace Vám rádi sdělíme v našem TIC Adršpach. 

Srdečně Vás zveme k návštěvě našich ojedinělých památek. 

Text: Beata Radoňová 
Foto: archiv TIC Adršpach

Zámek Adršpach 
po dlouhých letech chátrání opět ožije
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Parní vlaky
Oblíbeným cílem turistů jsou jízdy tzv. muzejních 
vlaků. Naším cílem je opravovat lokomotivy a vozy 
tak, aby byly plně provozuschopné a mohly dělat 
radost malým i velkým cestovatelům.

Proto vypravujeme vlaky, v jejichž čele je kouřící a pís-
kající parní lokomotiva. Pro větší pohodlí cestujících je 
ve vlaku zařazen vůz s prodejem drobného občerstvení 
a suvenýrů. Ve služebním voze přepravujeme kočárky a 
kola. V současné době jsou muzejní vlaky provozovány 
s parní lokomotivou Kafemlejnek 310.0134 z roku 1913. 
Tuto stoletou babičku provozují kolegové v Turnově. 

Aby mohla lokomotiva na trať, musí se vzorně udržovat 
a než vyjede, musí se 12 hodin roztápět. Za celý den 
najezdí přibližně 110 km, spálí 2,5 tuny černého uhlí 
a spotřebuje cca 8 kubíků vody. Budeme rádi, pokud 
oceníte naše úsilí a přijedete se svézt.

Text: Bohuslav Škoda
Foto: Jan Záliš

Nechte se dovézt společně s Vaším kolem 
do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí, 
Krkonoš a do polských Stolových hor.

www.kladskepomezi.cz

MODRÁ LINKA

Náchod - Kudowa Zdrój - Karłów - Broumov

TA M ODKUD -  K A M ZPĚT

čas čas odjezd • zastávky • příjezd čas čas
8:15 12:15 Náchod, aut. st. 11:50 16:10

- - Náchod, Běloves, Ida - -
8:19 12:19 Náchod, CLO 11:46 16:06
8:20 12:20 Kudowa Zdrój, Slone, CLO 11:45 16:05

- - Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa - -
8:25 12:25 Kudowa Zdrój 11:40 16:00
8:38 12:38 Karlów, Bledne skaly 11:25 15:45
8:50 12:50 Karlów 11:10 15:35
9:15 13:10 Radków 10:50 15:20

( 13:13 Ratno Górne ( 15:17
( 13:16 Ratno Dolne ( 15:14
( 13:20 Wambierzyce ( 15:10
( * Scinawka Srednia, kino ( *
( ... Nowa Ruda, dw.a. ( ...
( ... Wlodowice ( ...

9:24 ... Tlumaczów, CLO 10:35 ...
9:25 ... Otovice, celnice 10:34 ...
9:35 ... Broumov, aut. st. 10:25 ...

* jede od 31. května do 28. září v sobotu, v neděli a ve svátky, 
v době letních prázdnin od 30. června do 29. srpna jede každý den

ČERVENÁ LINKA

Hradec Králové - Náchod - Adršpašsko - teplické skály - Pomezní Boudy

TA M ODKUD -  K A M ZPĚT

čas odjezd • zastávky • příjezd čas
7:15 Hradec Králové,Terminál HD …
7:35 Jaroměř, Na Špici …
7:40 Jaroměř, aut. st. …
7:55 Česká Skalice, nám. …
8:06 Náchod, Staré Město, rozc. …
8:10 Náchod, aut. st. 18:40
8:25 Velké Poříčí, pošta 18:30
8:30 Hronov, aut. st. 18:25
8:38 Bezděkov n. Met., Na Mýtě 18:18
8:45 Police n. Met., aut. st. 18:10
9:05 Teplice n. Met., nám. 17:50
9:10 Teplice n. Met., skály 17:45
9:20 Adršpach, skály 17:35
9:25 Adršpach, Horní Adršpach, žel. zast. 17:25
9:40 Chvaleč, kino 17:10

10:00 Trutnov, aut. nádr. 16:45
10:25 Svoboda n. Úpou, aut. st. 16:25
10:30 Horní Maršov, most 16:20
10:35 Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa 16:15

( Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám. 16:10
( Pec p. Sněžkou, aut. st. 16:05
( Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám. 16:00

10:35 Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa 15:55
10:50 Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn 15:45
11:00 Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy 15:35

* jede od 31. května do 28. září v sobotu, v neděli a ve svátky, 
v době letních prázdnin od 30. června do 29. srpna jede každý den

Realizace projektu provozu cyklobusů 
je podpořena dotací Královéhradeckého kraje.

Cyklobusy
Kladským pomezím

I N Z E R C E

Náchodský 
Deset Deka Festival 
Deset Deka Festival původně pouze navazoval 
a rozšiřoval akci Deset let DREDu, která pro-
běhla v listopadu 2008. Festival si svým prvním 
ročníkem jednoznačně řekl o pokračování. 
Druhý ročník potvrdil oprávněnost prvního, 
třetí i čtvrtý úspěšně navázaly a ten pátý již 
bude nastolenou tradici nadále rozvíjet.

Na začátku sezony 2008 - 2009 si divadelníci vzešlí  
z živné půdy Jiráskova gymnázia připomněli, že je-
jich divadelničení již slaví desáté narozeniny (ačkoli 
o datu zrodu divadla na náchodském gymnáziu se 
dodnes vedou vášnivé spory). Své inscenace si teh-
dy zahrály tak či onak náchodské soubory J.S.T.E. 
Artyžok a DRED, Geisslers Hofcomoedianten Kuks, 
preDreD - studentská DreDsekce a jejich spřátelené 
soubory. Zahrály si je však takříkajíc sami pro sebe. 
Již tehdy se ozývaly hlasy, že je škoda nezpřístupnit 
takovou akci veřejnosti. Deset Deka Festival toto 
volání vyslyšel a s podporou města Náchoda přišly 
na svět další ročníky. Do Náchoda zavítaly nové 
soubory.  Festival oživil i nové prostory - krčma 
Maštal, Galerie výtvarného umění Náchod, alter-
nativní čajový klub Poklop, divadlo Pod Zámkem 
náchodské ZUŠ – to všechno jsou prostory, jimž 

divadlo sluší a jež sluší divadlu. Nezřekl se však ani 
svých východisek a kořenů a představil nejnovější 
tvorbu souborů pro Deset Deka Festival z nejpří-
značnějších – D.R.E.D. a D.R.E.J.G. a Geisslers Hofco-
moedianten, nově pak uskupení Teď nádech, a leť. 

Základem 5. ročníku by měl být průřez tvorbou 
souborů vzešlých z náchodského gymnaziálního 
divadelního kvasu. Letošní podnik si ale klade za cíl 
vytáhnout dění ještě více mezi Náchoďany.  
I letos budou představení probíhat nejen v Jirás-
kově gymnáziu, ale i v náchodských plenérových 
prostorách (zahrada Déčka, parkové prostory), 
kostelech apod. Hledání nových prostorů pro diva-
dlo rozhodně nekončí! Rozšíří a zpestří se i drama-
turgie festivalu a účast souborů – k náchodským 
a skoronáchodským jsou přizváni hosté, s nimiž se 
náchodské soubory na své více než desetileté pouti 
divadelním světem rádi a často setkávají (Spolu, ale 
každý sám – Jaroměř, Vladimir Benderski a Divadlo 
Dagmar Karlovy Vary, opět Geisslers Hofcomo-
edianten – Kuks, Divadlo DNO – Hradec Králové/ 
Brno, Športniki – Praha/ Maribor (Slovinsko), 
Matija Solze – Slovinsko, Divadlo Jesličky – Hradec 
Králové, Triarius – Česká Třebová, Hana Voříšková 
– Choceň, Ojebad – Praha, …). 

Deset Deka Festival 2014 – 5. ročník proběhne po 
vzoru ročníků předchozích v měsíci červnu 2014. 
O programu se dozvíte více a podrobněji na www.
mestonachod.cz

Co více dodat. Když festival, tak DESET DEKA!

Text: Ivona Košková, Štěpán Macura
Foto: archiv IC Náchod

JÍZDNÍ ŘÁDY 2014 ŽELEZNIČNÍ VÝTOPNA JAROMĚŘ PARNÍ LOKOMOTIVA 310.0134

Jaroměř · Česká Skalice · Náchod  |  jedou v sobotu 28. 6. a 2. 8. 2014
8:52 13:52 odj. Jaroměř př. 11:59 17:03
9:03 14:03 Rychnovek 11:50 16:54 
9:37 14:40 Česká Skalice 11:36 16:39
9:56 14:59 Starkoč 10:59 16:05 

10:07 15:11 Václavice 10:50 15:56 

10:19 15:23 př. Náchod odj. 10:35 15:40

Jaroměř · Kuks · Dvůr Králové n. L. · Mostek  |  jedou v sobotu 29. 6. a 3. 8. 2014
8:45 14:19 odj. Jaroměr př. 11:02 17:12
9:06 14:37 Kuks 10:48 16:58
9:13 14:43 Žireč 10:41 16:51
9:24 14:53 Dvůr Králové n. L. 10:33 16:43
9:36 15:20 Bílá Třemešná 10:19 16:26

15:35 př. Mostek odj. 16:14



Dávná historie našeho regionu je spojována  
s několika málo šlechtickými rody, které se zaslou-
žily o úspěšnou kolonizaci této oblasti. Systema-
tické osídlování zdejší krajiny lze vysledovat už v 
období středověku přibližně od první poloviny 13. 
století. Zásluhu na těchto snahách měla zejména 
přemyslovská politika, snažící se využít příhranič-
ního hvozdu a těžko prostupných hřebenů místních 
hor jako přirozené hranice státu. Na místní koloni-
zaci se podílela šlechta, samotný král i církev. 

Nemalou část území kolonizoval tajemný rod erbu zla-
tého třmene. V polovině 13. století daroval král oblast 
kolem středního a dolního toku řeky Úpy a horního 
toku řeky Metuje neznámému příslušníkovi rodu erbu 
zlatého třmene. Tento název je užíván s ohledem na 
skutečnost, že neznáme přesný název tohoto rodu  
a jeho předchozí historii. Pro jeho označení tedy byla 
zvolena podoba jejich erbu - zlatého třmene vyobraze-
ného na modrém poli. Tento rod, obestřený tajemstvím 
svého vzniku, začal své působení v oblasti Skalice, kdy 
právě Petr ze Skalice je prvním doložitelným držitelem 
panství. Jednalo se o skutečně rozsáhlé území. Velký 
počet příslušníků - potomků tohoto rodu však měl za 
následek jeho postupné rozdělování a rozmělňování 
celistvosti území. Toto rozsáhlé území bylo záhy rozdě-
leno mezi bratry Petra, Rubína a Bohuše, a vznikla tak tři 
menší panství se svými samostatnými hrady a tržními 
městečky. 

Rubínovi připadla oblast Adršpašsko-teplických skal, 
který zde nechal vystavět hrad Střmen. V dochované 
listině z roku 1255 je Rubín uváděn jako soused majetků 
břevnovského kláštera. Hrad Střmen, který je s Rubíno-
vým působením spojován, se v písemných pramenech 
objevuje až v polovině 14. století.  Rubín i jeho potomci 
si ponechávali původní predikát ze Skalice. O strategic-
kém významu Rubínova území svědčí i následný zájem 
Jana Lucemburského, který zde nechal budovat u obce 
Adršpach hrad jako další základnu pro jeho politický 

a vojenský vliv v této oblasti na hranicích se Slezskem. 
On také získal následně i do svého držení hrad Střmen 
a o významu těchto hradů svědčí i fakt, že se objevují 
v zákoníku Majestas Carolina jako tzv. nezcizitelné 
královské hrady.

Bohušovi připadla území při toku Dřevíče a ten si za 
své panství zvolil hrad u Stárkova. Petrovo území se na-
cházelo na povodí řeky Úpy a směřovalo až po Jestřebí 
hory. První zmínky o jeho území se vztahují k roku 1260, 
kdy patrně došlo k získání území od Petra. Centrem 
kolonizace této oblasti se stává Zámecký kopec u Stár-
kova. Hrad Stárkov měl zřejmě podobu kolonizačního 
provizoria a tento Bohušův hrad ztrácí význam ve  
14. století a centrum se přesouvá na stárkovskou tvrz. 

Petr ze Skalice si ponechal území na dolním a středním 
toku Úpy. Postupem doby se však i toto území začalo 
dělit, a to když si jej rozdělili Petrovi synové Tas  
a Sezema. Tas si vystavěl hrad Vízmburk (první zmínka 
o hradu 1279), Sezema pak Červenou Horu (první 
zmínka o hradu 1291). Poslední velké dělení jejich pan-
ství pak přestavovalo dělení panství Sezemy, který jej 
rozdělil mezi své syny - část zahrnující Sezemův hrad na 
Červené Hoře si ponechal syn nám neznámého jména  
a druhý syn jménem Albert si ponechal jižní část 
panství, kde nechal vystavět Rýzmburk (první zmínka  
o hradu 1319) a založil trhovou osadu Žernov. Hrad 
Rýzmburk v současnosti představuje zříceninu hradu na 
skalnatém svahu nad řekou Úpou. Potomci Alberta  
z Rýzmburka drželi tento hrad až do husitských válek, 
během nich je pak získal Vilém z Talmberka a připojil 
celé rýzmburské panství k náchodskému. Poté hrad 
pustl a roku 1638 byl vypleněn císařskými vojsky  
a následně vyhořel. Ke konci 17. století  a počátkem 
18. století pak „sloužil“ okolnímu vesnickému lidu jako 
zdroj kamene a dalšího stavebního materiálu, a násled-
ně i na stavbu zámku v Ratibořicích. Hrad Červená Hora 
nacházející se na vysokém ostrohu poblíž stejnojmenné 
obce se dále pak zmiňuje v letech 1326 -1365, kdy jej 

držel Mikuláš Pískle z Rotenburku. Následně připadl 
pánům z Jenštejna a roku 1393 byl prodán pánům  
z Náchoda. Husitské hnutí se však stalo hradu osudné. 
Byl pobořen a vypálen.

Hrad Vízmburk je zřejmě nejvýznamnější památkou 
dokládající počátky osídlování oblasti podél řeky 
Úpy. Hrad se nachází na ostrohu nad řekou Úpou nad 
současnou obcí Havlovice. Vznik a existence hradu je 
spojována s osobou Tasa z Vízmburka, který je zřejmě  
i nejvýznamnější osobností tohoto rodu zlatého 
třmene. Z kroniky tak řečeného Dalimila se o něm 
dovídáme, že vedl urputné boje s braniborskými vojsky, 
která vtrhla do Čech pod vedením markraběte Oty Bra-
niborského po smrti českého krále Přemysla Otakara II. 
(roku 1278). Nalézáme o něm zmínku v roce 1289, kdy 
je členem družiny krále Václava II., a také víme, že před 
rokem 1295 úspěšně zastával úřad zemského hejtmana 
v Krakově a později i na dalších místech  
v Polsku. Roku 1303 se stal královským podkomořím  
v Čechách a zastával tak jednu z významných funkcí  
v českém království. Roku 1304 byl však zavražděn 
Janem Vlkem v Praze na Zbraslavi, poté co Jan Vlk 
neúspěšně žádal o napravení křivdy na jeho majetku 
panem Tasem i u samotného krále. Po smrti Tasa z 
Vízmburka v roce 1304 byl majetek převeden na jeho 
syna Jaroše, který jej ale následně odprodal. Ha hradě 
se začali střídat majitelé, kolem roku 1330 se majiteli 
stávají páni z Dubé, kteří jej následně kolem roku 1447 
odprodali (poslední majitel Jiří z Dubé) koalici slezských 
a lužických měst. Ta ho bohužel spolu s dalšími hrady 
(Adršpach, Střmen apod.) nechala zbořit v zájmu 
ochrany svého území před loupeživými výpady do 
Slezska a Lužice.

Současná historie hradu je spojována s rokem 1972, kdy 
zde byl zahájen archeologický výzkum prováděný PhDr. 
Antonínem Hejnou, CSc., který se protáhl na dlouhých 
13 let. V současnosti se o hrad Vízmburk stará Sdružení 
pro Vízmburk, o.s., které na jaře 2013 zahájilo přípravné 

práce na zahájení stavebních obnovovacích prací: vy-
čištění nádvoří a studny, zavezení východních místností 
do úrovně podlah a opětovné vytvoření kanalizačního 
systému ven z hradu. V létě 2013 pak Sdružení pro 
Vízmburk zahájilo výměnu střechy na západním paláci. 
V letošním roce bude snahou pokračovat v realizaci 
smělého plánu postupného zastřešení hradu. Cílem le-
tošních prací je i vyzdění věže hradu do výšky 2,5 – 4m 
dle projektu. I z tohoto důvodu o.s. vyhlásilo veřejnou 
sbírku „Daruj stovku“ sloužící k získání finančních pro-
středků na obnovu hradu Vízmburk.

Historii tohoto rodu nám zdárně ukazuje vytvořená 
naučná stezka "Po stopách erbu zlatého třmene", která 
Vám dá poznat zapomenutou historii, umožní pro-
zkoumat malebné údolí řeky Úpy a objevit romantické 
zříceniny a skoro zapomenutá tvrziště.

Text: Ing. Roman Kejzlar, Foto: Jaroslav Balcar

Rod erbu zlatého třmene a hrad Vízmburk
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Zemědělské a řemeslné 
muzeum
Hledáte neokoukaný cíl pro svůj výlet? Jeden tako-
vý vyrůstá v Radči u Úpice, přímo v srdci Jestřebích 
hor. „Vyrůstá“ ovšem není to pravé slovo, protože 
objekty, v nichž muzeum vzniká, byly postaveny již 
v letech 1954 a 1960. Je poměrně příhodné, že jako 
zemědělské muzeum budou sloužit bývalé kravíny. 
Některé z objektů ještě procházejí rekonstrukcí, kte-
rá do budoucna umožní rozšíření expozice. Původní 
využití prostor však zůstává přiznané – návštěvníci 
si díky tomu mohou prohlédnout např. pojezdové 
drážky na rozvoz krmiva pro krávy či dopravníky k 
odvezení hnoje.

Provozovatelem muzea je občanské sdružení Chalu-
pění, které se již několik let věnuje záchraně starých 
předmětů. Ty by možná jinak skončily „ve šrotu“ nebo 
v kamnech. Veškeré exponáty v muzeu pocházejí 
od občanů, kteří si uvědomují hodnotu těchto již 
nepotřebných věcí. I Vy můžete přispět k rozšíření 
sbírkového fondu muzea, jenž je stále obohacován o 
nové předměty. 

Největší prostor je věnován zemědělské expozici a 
strojům, s nimiž pracovali rolníci a zemědělci, kterých v 
našem regionu kdysi bylo mnoho. Víte, jak vypadá mlá-

tička, šrotovník či „fofr“? Pokud ne, v Radči se to určitě 
dozvíte. A pokud ano, přijďte třeba alespoň zavzpomí-
nat, jak Vás dědeček v dětství vozil na ráfovém voze. Své 
místo v již otevřeném objektu má i řemeslné náčiní a 
předměty denní potřeby – vybavení domácností nebo 
například hračky. Na své si přijdou i ti, kdo si rádi vše 
„osahají“ a vyzkouší na vlastní kůži. V Zemědělském 
a řemeslném muzeu Radeč si můžete zkusit naklepat 
kosu nebo vyprat prádlo na valše. Po této námaze je 
možné se občerstvit a zakoupit upomínkové předměty 
ve vstupních prostorách objektu.

Text: Radka Jansová, Bc. Pavel Melichar
Foto: archiv muzea

(seriál na pokračování)

I N Z E R C E

I N Z E R C E

sledujte nás na
www.malesvatonovice.cz

Ve dnech 

30. 5. – 31. 5. 2014 
se v Malých Svatoňovicích 

představí soutěžící 
ze základních a středních škol, 

osobnosti z oblasti kultury a sportu. 

Budeme číst, bavit se a hrát si a přitom 
prezentovat tvorbu sourozenců Čapkových. 

Přijďte podpořit českou kulturu.

Účast přislíbili Ladislav Županič, Věra Čáslavská, Jan 
Cimický, 

Adéla Gondíková, Eduard Hrubeš, Naďa Urbánková, 
Ivan Vyskočil, Eva Kantůrková

Po celý den je volný vstup do Muzea bratří Čapků, 
v parku na náměstí jsou připraveny hry, soutěže, 

loutkové divadlo a zábava pro děti.

capkiana-inzerat_novinykp.indd   1 08.04.14   10:52
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Kdo si hraje nezlobí ...

ROZLUŠTĚNÍ NAJDETE na
www.kladskepomezi.cz

nebo na
www.facebook.com/kladskepomezi

 Najdi deset rozdílů

 Rozmotávačka

Hřebenovka 

odměna za odvedenou práci

centrum obce

členitý okraj hradeb

druh vysoké zvěře

ukryté bohatství

domácí zvíře

lidové jídlo (hovorově chlapecké jméno)

pták často chovaný v zámeckých zahradách

druh sovy

historická zbraň

pohádková bytost

stupně vzhůru

vládce

majitel statku

staré řemeslo

částečně pravdivý příběh z historie
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Za změny v programech zodpovídají pořadatelé. Za změny v kontaktech a otevíracích dobách zodpovídají poskytovatelé služeb a provozovatelé objektů. 
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Chyby v tisku vyhrazeny.  

Turistické informační centrum Adršpach
Dolní Adršpach 26, pošta Teplice n/M 549 57
Otevírací doba: 
Po – Ne 8:30 – 17:00
Tel.: +420 491 586 012, +420 731 151 656
info@skalyadrspach.cz 
www.skalyadrspach.cz 

Informační centrum Broumovska
Mírové náměstí 105, Broumov 550 01
Otevírací doba:  
Po – Pá 8:00 – 17:00, So 9:00 – 14:00
Tel.: +420 491 524 168
info@broumov.net
info2@broumov.net
www.broumov-mesto.cz

Regionální informační centrum Broumovska
Klášterní 1, Broumov 550 01
Otevírací doba:
Út – Ne – 9:00 – 17:00
Tel.: +420 733 739 726, +420 733 739 728
sdmb@broumovsko.cz
www.broumovsko.cz 

Infocentrum Neumann - Reisen
Opočenského 70, Broumov 550 01
Otevírací doba: 
Po – Pá 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
Tel.: +420 491 524 635
jan.neumann@tiscali.cz
www.neumann-reisen.info

Cestovní a informační centrum 
Červený Kostelec
Havlíčkova 654, Červený Kostelec 549 41
Otevírací doba:
Zimní sezóna (15. 9. – 15. 6.): 
Po – Pá 9:00 – 17:00, So 9:00 – 11:00
Letní sezóna (16. 6. – 14. 9.): 
Po – Pá 9:00 – 18:00,  So 9:00 – 11:00, Ne 9:00 – 11:00
Tel.: + 420 498 100 657, +420 724 088 587 
info@cervenokostelecko.cz
www.cervenokostelecko.cz 

Regionální informační centrum Česká Skalice
Legionářská 33, Česká Skalice 552 03
Otevírací doba: 
Po – Pá 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Duben – červen, září – prosinec: So 8:00 – 11:00
Červenec – srpen: So 8:00 – 14:00
Tel.: +420 491 453 870
infocentrum@ceskaskalice.cz
www.ceskaskalice.cz, www.centrumrozvoje.eu

Informační bod Ratibořice
Kuželník – prostranství u Panského hostince, Ratibořice
Otevírací doba:
Červen – srpen: Út – Ne 10:00 – 16:00  
(v případě nepříznivého počasí zavřeno)
Tel.: +420 491 453 870
infocentrum@ceskaskalice.cz
www.ceskaskalice.cz, www.centrumrozvoje.eu

Informační centrum Hronov
nám. Čs. armády 500, Hronov 549  31
Otevírací doba:
Po - Pá 8:00 - 17:00, So 9:00 - 13:00
Tel.: +420 491 483 646
info@mestohronov.cz
www.mestohronov.cz

Informační centrum Jaroměř
Nám. ČSA 16, Jaroměř 551 01
Otevírací doba: 
(květen, červen a září)
Po – Pá 9:00 – 17:00  So, Ne 9:00 – 12:00  
(červenec, srpen)
Po – Pá 9:00 – 17:00  So, Ne 9:00 – 17:00  
Tel.: +420 491 847 220, +420 737 937 015
info@jaromer-josefov.cz
www.jaromer-josefov.cz

Informační centrum Malé Svatoňovice
Nám. Karla Čapka 147, Malé Svatoňovice 542 34
Otevírací doba: 
Po – Pá 8:00 – 16:00
Tel.: +420 499 886 295
muzeum@malesvatonovice.cz 
www.malesvatonovice.cz, www.jestrebihory.net

Informační centrum Meziměstí 
(Centrum Walzel)
Dlouhá 138, Meziměstí 549 81
Otevírací doba:
Po – Ne 8:00 – 15:00
Tel.: +420 702 208 528
ic@walzel.cz

Městské informační centrum Náchod
Masarykovo nám. 74, Náchod, 547 01
Otevírací doba:
Po – Pá 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00, 
So 10:00-15:00, Ne 10:00 – 13:00
Tel.: +420 491 426 060
Infocentrum@beraneknachod.cz
www.mestonachod.cz 

Městské informační centrum 
Nové Město nad Metují
Husovo náměstí 1225, Nové Město nad Metují 549 01
Otevírací doba:
Po – Ne  09:00 – 12:00, 12:30 – 17:00  
Tel.: +420 491 472 119, +420 731 627 741
info@muzeum-nmnm.cz
www.infocentrum-nmnm.cz

Městské informační centrum 
Nové Město nad Metují – pobočka
U Zázvorky 1210, Nové Město nad Metují 549 01
Otevírací doba:
Út – Ne  09:00 – 12:00, 12:30 – 17:00  
Tel.: +420 491 470 334
info@muzeum-nmnm.cz
www.infocentrum-nmnm.cz

Informační centrum Police nad Metují
Masarykovo nám. 75, Police nad Metují  549 54
Otevírací doba: 
Po - Pá 9:00 - 11:30, 12:00 - 17:00, 
So - Ne 9:00 - 11:30, 12:00 -15:00
Tel.: +420 491 421 501
infocentrum@policko.cz
www.policko.cz

Turistické informační centrum 
Teplice nad Metují
Horní 13, Teplice nad Metují  549 57
Otevírací doba:
Po – Ne 8:30 – 12:00, 13:00 -17:30
Tel.: +420 491 581 197
info@teplickeskaly.com
www.teplickeskaly.com, www.teplicenadmetuji.cz

Informační centrum Úpice
Dr. A. Hejny 133, Úpice 542 32
Otevírací doby: 
Po – Pá 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Tel.: +420 499 882 329, +420 604 863 693
info@icupice.cz
www.upice.cz, 
www.jestrebihory.net

Informační centra 
v Kladském pomezí


