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Zimní radovánky v Kladském pomezí
Nedaleko známých zimních středisek v našich
nejvyšších horách Krkonoších naleznete zajímavý
region, který žije i v zimě. V Kladském pomezí
nenajdete mnoha kilometrové sjezdovky, lanovky
a snowboardové tratě, ale nudit se zde přesto
nebudete.
Zkoušeli jste využít udržovaných běžeckých
lyžařských tratí v okolí skalních měst nebo na
hřebenech malebných hor? Nebo sjezdovek
vhodných pro rodiče s dětmi? Seznamte se
s nabídkou zimních volnočasových aktivit
v Kladském pomezí.
Stejně jako v minulých letech, tak i v letošní zimní sezóně, bude probíhat projekt zaměřený na údržbu lyžařských běžeckých tras téměř v celém regionu. Vybírat
můžete z deseti oblastí od Náchoda po Javoří hory na
Broumovsku. V případě dobrých sněhových podmínek
pro vás bude připraveno na 300 km udržovaných tras,
které jsou upravovány pomocí sněžného skútru. Většina
tras na sebe vzájemně navazuje, proto není problém
vyrazit například vlakem na celodenní lyžařské putování.
Mezi nejzajímavější oblasti vhodné pro běžkování patří
samozřejmě hřebeny Jestřebích a Javořích hor, které svojí
nadmořskou výškou 600 – 800 metrů zaručují během
sezóny dostatek sněhu. Hřebenové túry můžete spojit
s návštěvou rozhleden (Žaltman, Ruprechtický špičák)
nebo rázovitých chat, které poskytují útočiště před
nepřízní počasí a k doplnění sil na další etapu. Neméně
zajímavé jsou výlety v okolí skalních měst v Adršpachu,
Teplicích nad Metují, Suchém Dole a Ostaši. Kdo se
vydá na zimní pěší vycházku do skalních měst, bude
překvapen krásou ledopádů a netradičním pohledem
na zasněžené vrcholky skal.
Broumovská kotlina a oblast pod Broumovskými stěnami v okolí obcí Křinice, Martínkovice a Božanov
vás překvapí pohodovým běžkováním s pohledem na
prudce se svažující hřeben Broumovských stěn. Stejně
jako pohled na skalní města je zajímavé vidět krásy
statků „broumovského typu“ v zimní přikrývce.
Velmi dobré terény naleznete i v okolí Machova,
Hronova a Náchoda. Výlety můžete spojit s návštěvou
sousedního Polska a Národního parku Stolové hory.

Pokud zrovna nejste vyznavači zimních sportů, můžete
navštívit některé historické památky, které jsou pro vás
k dispozici i v zimní sezóně. Oblast nabízí i řadu kulturních a společenských akcí nejen pro dospělé, ale i pro vaše
ratolesti. Využít můžete i krytá sportoviště nebo si v teple
domova přečíst nějakou regionální knižní novinku.

Obecně prospěšná společnost BRANKA, firma CDS
Náchod, s. r. o. a jednotlivá města a obce v Kladském
pomezí společně připravují provoz Ski busů v celém
regionu. Jejich provoz bude realizován od druhé
poloviny prosince do konce února. Více informací
o jednotlivých oblastech, udržovaných tratích

a Ski busech naleznete na webových stránkách
http://ski.kladskepomezi.cz.
Kromě výše uvedených informací se zde dozvíte o aktuálních sněhových podmínkách, frekvenci údržby a mnoho dalších důležitých informací.
Text: Daniel Denygr

Polickem na běžkách
Polická kotlina je velmi rázovitý a malebný
kraj v samém srdci Kladského pomezí. Centrem
je město Police nad Metují (4 500 obyvatel),
které nabízí pro zimní radovánky udržovanou
sjezdovku na svahu „Nebíčko“ a mnoho kilometrů strojově udržovaných tras. Místní lyžařský
oddíl a mnoho dalších nadšenců jsou zárukou
sjízdných stop i mimo oficiálně udržované trasy.
Právě velmi atraktivní krajina s krásnými výhledy
přímo vybízí k výletu na lyžích.
Lyžařský výlet můžeme zahájit v Polici nad Metují.
Některé stopy vedou souběžně s turistickým značením,
proto není problém se orientovat v terénu. Klasický je
výstup pod Ostaš. Nejlépe se na trasu dostaneme od
sjezdovky Nebíčko, kterou uvidíme z hlavní silnice
z Police nad Metují do sousední Bukovice. Před samotným výstupem si můžeme zatrénovat na tréninkovém

Noviny vycházejí v rámci projektu „Kladské pomezí – krajina příběhů“,
který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
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kolečku a poté vystoupat až k chatové osadě s restaurací. Náročnější běžkaři zvolí trasu pod Ostaší, která vede
na hranici lesa a objíždí celou stolovou horu. V údolí
Klučanka můžeme pokračovat do České Metuje a dále
do oblasti Jiráskových skal nebo Teplic nad Metují. My
se vydáme pod sousedním vrcholem Hejdou až do obce
Lachov. Tam se naše trasa otáčí a vrací podél silnice III.
třídy zpět k Pěkovu, Bukovici a do Police nad Metují.
Neméně zajímavý je výlet k osadě Slavný a pod Božanovský špičák. Stopa vede z města opačným směrem
než k Ostaši. Za budovou Správy CHKO Broumovsko
a penzionem vede po loukách v blízkosti Vambeřické cesty. Trasa není značená turistickým značením,
proto může pro někoho být na některých rozcestích
problematická. Každopádně bychom měli vystoupat
až k osadě Slavný, která je nejvýše položenou trvale
obydlenou obcí Policka.
		
pokračování na straně 2
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Polickem na běžkách
Pokračování ze strany 1
Poté, co doběžkujeme k rozcestí Nad Slavným, nás stopa
povede vpravo souběžně s červenou tur. značkou po již
zmíněné Vambeřické poutní cestě. Zároveň po rozvodí
Severního a Baltského moře jedeme až na rozcestí
u Božanovského špičáku. Většinou vede stopa dále
k Machovskému kříži a poté prudkým sjezdem k osadě
Řeřišný a dále do Machova. Naše stopa se však stočí zpět
ke Slavnému, aby se na hranici lesa stočila vlevo zpět
k Polici nad Metují.
Další oblastí Policka, kterou si představíme, jsou běžecké
stopy v okolí městyse Machova. Většina udržovaných
stop začíná u místního skokanského můstku. Budeme-li
se pohybovat pouze v okolí Machova, můžeme si vybrat
vyjížďku po loukách zvaných Vladivostok až k hranicím
s Polskem. Nad hraniční osadou Nouzín stoupáme po
státní hranici pod stolovou horu Bor. Stopa by nás měla
dovést na rozcestí tur. cest Pod Borem.

U rozcestí máme nejprudší stoupání za sebou a dále
pokračujeme lesem bez velkého výškového rozdílu. Poté,
co doběžkujeme na rozcestí Pod Bukovinou, sledujeme
žlutou tur. značku do Machova. Ta nás vyvede z lesa a po
úbočí místního kopce Bučiny sjedeme zpět ke skokanskému můstku do Machova.
Poslední možný výlet, který si popíšeme, vede z Machova do Hronova. Opět u skokanského můstku sledujeme
stopu, která vede do kopce až k rozcestí Pod Machovskými končinami. Zde se dáme vpravo a údolím potoka
Brlenky sjedeme do osady Sedmákovice. Neuděláme
chybu, když se z osady budeme držet červeného tur.
značení, které vede přes Vysokou Srbskou kolem místního hřbitova a dále odbočí ve směru na Hronov. Mírným
stoupáním se dostaneme až na Fara (farní lesy nad Hronovem). Poté nás čeká příjemný sjezd stále po červené
tur. značce až ke kostelu Všech Svatých v Hronově.
Text: Daniel Denygr

Chata a rozhledna
na Dobrošově
Pěší turisté v létě nebo běžkaři v zimě ocení
odměnu za výstup z Náchoda na vrchol kopce
Dobrošov (622 m n. m.) a návštěvu stylové
Jiráskovy turistické chaty.
První stavba chaty – útulny byla realizována v roce 1895
společně s 6 metrů vysokou krytou rozhlednou. Jelikož
časem nestačila svojí kapacitou, byla navržena přestavba
podle plánů známého architekta Dušana Jurkoviče.
Od svého znovuotevření v roce 1923 nese jméno spisovatele Aloise Jiráska a chlubí se i vyšší 24 m rozhlednou.
V letech 1950 až 1990 chatu vlastnily a užívaly různé
organizace, naposledy Jednota Hronov, která stavbu

Seriál na
pokračování

přivedla do havarijního stavu a provoz musel být
uzavřen. V restituci ani soudně KČT svoji chatu nezískal,
a proto ji musel od Jednoty Hronov zpět v roce 1995
odkoupit. Po složitém zajišťování finančních prostředků
byla chata téměř 7 let nákladně rekonstruována a v roce
2002 slavnostně znovuotevřena.
Dnes se těší značné oblibě turistů, kteří hledají občerstvení a ubytování nedaleko známé pevnostní linie
z 2. světové války. V anketě iDNES.cz byla vybrána jako
nejkrásnější rozhledna Královéhradeckého kraje a umístila se na 15. místě v celorepublikovém hodnocení.
Text: Daniel Denygr

SERVISY A PŮJČOVNY LYŽÍ
Snowbear
Sedloňov 155
www.snowbear.cz
e: info@snowbear.cz
t: +420 721 820 921
– půjčovna a školička SKI & SNB
Provozní doba: po – ne 8:30 – 17:00
Lyžařský vlek Radvanice
www.vlekradvanice.cz
e: info@vlekradvanice.cz
t: +420 499 897 336
– půjčovna kompletního lyžařského
a snowboardového vybavení
Provozní doba: po – ne 9:00 –16:30
Ski Eskymo – půjčovna lyží
a lyžařská škola Petříkovice
www.skieskymo.com
e: info@skieskymo.com
t: +420 605 776 661, +420 776 637 713
Provozní doba: po – ne 9:00 – 21:00
Skiareál Kamenec
Teplice nad Metují
www.skikamenec.cz1.cz
e: myska.radek@iol.cz
t: +420 777 117 907
– půjčovna kompletního lyžařského
a snowboardového vybavení
Provozní doba:
po – ne 9:00 – 17:00,
út, čt, so 17:00 – 20:00

Noviny vycházejí v rámci projektu „Kladské pomezí – krajina příběhů“,
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Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00842

Radical sport
Náchod
www.radicalsport.cz; e: ski@radicalsport.cz
t: +420 491 422 585, +420 733 189 433
– půjčovna a servis lyží a snowboardů
Provozní doba: po – pá 9:00 – 18:00, so 9:00 – 12:00
Sport Hotárek s.r.o.
Náchod
www.sporthotarek.cz
t: +420 491 431 921, +420 602 310 878
– servis lyží a snowboardů
Provozní doba: po – pá 8:30 – 17:30, so 8:30 – 11:30
Sport Hotárek s.r.o.
Hronov – Velké Poříčí
www.sporthotarek.cz
t: +420 491 481 911, +420 731 690 310
– servis lyží a snowboardů
Provozní doba:
po – pá 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00, so 8:30 – 11:30
Active sport
Jaroměř
www.activesport.cz; e: prodejna@activesport.cz
t: +420 491 814 644, +420 733 644 118
– půjčovna a servis lyží a snowboardů
Provozní doba: po – ne 9:00 – 18:00
Ski servis – Zdeněk Semerák
Červený Kostelec
t: +420 491 461 526, +420 608 449 793
– kompletní servis lyží a snowboardů
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Jestřebí hory – ráj pro běžecké lyžování
Jestřebí hory tvoří 19 km dlouhý, většinou
zalesněný horský hřeben mezi údolím
Petříkovického potoka a řeky Metuje
u Hronova. Nejvyšším vrcholem je Žaltman
(739,5 m n. m.), přičemž na jeho vrcholové
skalce od roku 1967 stojí železná rozhledna
s panoramatickým výhledem na Krkonoše,
Rýchory, Vraní, Soví a Javoří hory,
Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny,
Úpicko, Hronovsko i Červenokostelecko.
Při troše štěstí pak může návštěvník Jestřebích hor
spatřit i Orlické hory, Kralický Sněžník, Zvíčinu, Kumburk
a Trosky. Prostě a jednoduše, ideální místo pro výlety
s nádhernými výhledy do okolní krajiny spojené
s pobytem na čerstvém horském vzduchu.

A pokud se k tomu přidá i krásné zimní počasí s dostatečnou vrstvou kvalitního sněhu, máme tady ráj pro
běžecké lyžování jako na dlani.
Svou polohou v centrální části Kladského pomezí,
probíhající od východu k západu, jsou pak Jestřebí hory
vhodným místem výletů z nejrůznějších směrů
a nabízejí řadu zajímavých alternativ na trávení volného
času. Zimní sportování v Jestřebích horách vždy bylo
a je především ve znamení klasického běžkování.
Pro tento druh lyžování zde najdete ideální terény
s upravenými a značenými trasami hlavně na hřebeni
Jestřebích hor. Ty jsou za ideálních sněhových podmínek
skutečnou běžkařskou lahůdkou.
Terén Jestřebích hor není žádným extrémem, proto je
ideální i pro příležitostné běžkaře. To však v žádném

případě neznamená, že se při výstupu na nejvyšší vrchol
Žaltman pořádně nezapotíte. Jak již bylo zmíněno výše
v tomto článku, odměnou vám bude nádherný výhled
do okolní krajiny z místní rozhledny.
Dominantními vrchy hor jsou také zalesněný Zaječí kopec (623 m n. m.), Kolčárka (611 m n. m.) a Švédský vrch
(660 m n. m.). Severním směrem se horský hřbet svažuje
do radvanického údolí a na jih pak do široké, ve směru
severozápad-jihovýchod protáhlé, Svatoňovicko-rtyňské kotliny. Většina běžkařských tras vede přes osadu
Paseka, kde se můžete o víkendu občerstvit na Jestřebí
boudě, kterou zde provozuje KČT z Úpice.
Zima v Jestřebích horách nabízí návštěvníkům celou
řadu aktivního vyžití počínaje běžeckým lyžováním
a v neposlední řadě konče využíváním nejrůznějších

sportovních, ale i kulturních zařízení v přilehlých
městech a obcích. Běžecké trasy jsou dlouhodobě
průběžně udržovány a projížděny tak, aby jejich kvalita
zaručovala pohodový požitek z pobytu na horách.
Úprava běžeckých stop se provádí vždy dvěma sněžnými
skůtry v pátek a sobotu ráno. Běžecké trasy jsou tak na
víkendové návštěvníky dostatečně připraveny. V úseku
Odolov – Bílý kůl je trasa upravena také pro bruslení
a hlavní hřebenová trasa v úseku Krkavčina – Petříkovice
pak nabízí dokonce dvě stopy pro klasiku.
Kromě běžeckého lyžování zde v případě dobrých sněhových podmínek naleznete i několik míst pro sjezdové
lyžování. Dobrou dojezdovou vzdálenost k těmto menším vlekům ocení zejména rodiny s dětmi. Zájemci si tak
mohou zajet do Ski areálů v Petříkovicích, na lyžařský vlek
Verpán v Batňovicích, vlek v Radvanicích nebo v Chlívci.

Upravované trasy pro běžecké lyžování
na Jestřebích horách:
Trasa č. 1
Odolov – Paseky
Hřebenovka Jestřebích hor nabízí kromě klasiky
i část upravenou pro bruslení – délka 8 km.
Trasa č. 2
Paseky – Petříkovice
Nenáročný úsek pro klasiku – délka 4 km.
Trasa č. 3
Krkavčina – Odolov
Nenáročná trasa, která navazuje na hřebenovku Jestřebích hor Odolov-Paseky – délka 8 km.
Trasa č. 4
Úpice – Paseky
Náročnější trasa, která stoupá z Batňovic
(cca 360 m n. m.) až na hřeben Jestřebích hor
(700 m n. m.) – délka 13 km.
Trasa č. 5
Batňovice – Horní Rtyně
Nenáročná trasa, sjízdná jen za dobrých sněhových
podmínek – délka 7 km.
Trasa č. 6
Červený Kostelec – Švédský vrch
Krátká trasa, která může sloužit jako nástup na stopy
Jestřebích hor – délka 4 km.
Text: Ing. Roman Kejzlar

SKIAREÁLY V KLADSKÉM POMEZÍ
Skiareál Kamenec Teplice nad Metují

Skiareál Kamenec se nachází v městské části
Kamenec. Skiareál s rolbou a sněžnými děly.
Celková délka sjezdovky je 500 m, od poloviny se
rozvětvuje do dvou různě náročných úseků, na své
si zde přijdou i „snowboarďáci“, příznivci překážek
a různých skoků.
V areálu je parkoviště, půjčovna lyží, stánek s občerstvením, možnost lyžařské školy a večerního
lyžování.
Provozní doba: po – ne 9:00 – 17:00
večerní lyžování: út, čt, so 17:00 – 20:00
Kontakt:
www.skikamenec.cz1.cz
e: myska.radek@iol.cz
t: +420 777 117 907

Skiareál Radvanice

Lyžařský areál se nachází v osadě Studénka spadající
pod obec Radvanice na severní straně Jestřebích
hor v nadmořské výšce cca 550 – 650 m n. m.
Nabízí tratě o délce 900 m s modrou a červenou
sjezdovkou, které jsou uměle zasněžovány
a tři vleky.
V areálu je parkoviště, občerstvení, skiservis, půjčovna lyží, lyžařská škola a možnost večerního lyžování.
Provozní doba: po – ne 9:00 –16:30
večerní lyžování: st, pá, so 17:00 – 20:00
Kontakt:
www.vlekradvanice.cz
e: info@vlekradvanice.cz
t: +420 499 897 336

Skiareál Janovičky u Broumova

Menší příjemný areál rodinného typu s třemi kratšími
sjezdovými tratěmi vhodnými pro začátečníky.
Celková délka tratí je 980 m se dvěma vleky a jedním
dětským provázkovým a menší snowpark.
V areálu je parkoviště, občerstvení, skiservis, půjčovna
lyží, lyžařská škola a možnost večerního lyžování.
Provozní doba: po – pá 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
so – ne 9:00 – 17:00
večerní lyžování: út, čt, so 17:00 – 20:00
Kontakt:
www.lkbroumov.ic.cz
t: +420 603 529 799, +420 775 160 924

Lyžařský vlek „Na Nebíčku“ v Polici nad Met.

Skiareál Běloves

Areál v části Náchoda – Bělovsi tvoří dva lyžařské vleky
– Brabák (260 m) a Maliňák (380 m).
Svahy jsou ideální pro rodinné lyžování - jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. V areálu je možnost parkování,
občerstvení a večerního lyžování.
Provozní doba: so – ne 10:00 – 16:00
večerní lyžování: po – pá 16:00 – 19:00
Kontakt:
www.skibeloves.cz
e: skibeloves@seznam.cz
t: +420 775 667 130

Skiareál Machov

Vlek má délku 250 m, převýšení 32 m a horní stanice
je ve výšce 500 m n. m.
Svah je bez terénních vln a skvěle slouží nejen dětem,
ale i začínajícím lyžařům. Večerní lyžování s umělým
osvětlením.
Provozní doba: informace na níže uvedeném tel. čísle.
Kontakt:
www.policko.cz
t: +420 491 509 999

Lyžařský areál leží v nadmořské výšce 550 – 590 m n. m.
Uspokojí svými parametry jak děti a začátečníky, tak
i náročnější sjezdaře. Z horní stanice vleku je při příznivém počasí nádherný výhled na Krkonoše.
V areálu je parkoviště a občerstvení.
Provozní doba: po – pá 13:00 – 16:30 (17:00)
so – ne 9:00 – 16:30 (17:00)
Kontakt:
www.vlekmachov.wz.cz
t: +420 491 547 103, +420 602 254 123

Lyžařský vlek Verpán Batňovice

Lyžařský vlek Švédský vrch Chlívce

Vlek je v provozu za příznivých sněhových podmínek,
není zde umělé zasněžování.
Provozní doba: st, pá, so, ne
Kontakt:
www.verpan.wz.cz
t: +420 721 105 667

Lehký vlek s oběžnými kotvami s dobrými sněhovými
podmínkami v nadmořské výšce 650 m n. m., délka
400 m.
Provozní doba: po – pá 14:00 – 17:00
so – ne 9:00 – 16:00
Kontakt: t: +420 491 461 526, +420 773 141 960
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který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
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Skiareál Petříkovice

Lyžařský areál Petříkovice se nachází 8 km od
centra Trutnova ve směru na Radvanice.
Sjezdovky se rozkládají na úpatí Jestřebích hor
o celkové délce 3,6 km a v případě nedostatku
sněhu jsou zasněžovány.
Sjezdovky jsou vhodné pro lyžaře začátečníky,
zdatné lyžaře, snowboardisty, pro rodiny s dětmi
i školní výcviky.
V areálu je parkoviště, občerstvení, půjčovna lyží,
lyžařská škola, dva vleky a možnost večerního
lyžování.
Provozní doba: po – ne 9:00 – 16:00
večerní lyžování: po – ne 17:00 – 21:00
Kontakt:
www.petrikovice.cz
e: skibocek.petrikovice@tiscali.cz
t: +420 777 590 915

Nový Hrádek – Panská stráň

Lyžařský areál nabízí dvě uměle osvětlené
a strojově upravované sjezdovky o délce
460 m a 340 m.
Parkování zdarma, základní občerstvení
v areálu, teplá jídla v místní restauraci.
Provozní doba:
po – ne (od 3. 1.) 15:00 – 18:00
so – ne + prázdniny 10:00 – 18:00
Kontakt:
www.sokol.novy-hradek.cz
e: radim.holy@tiscali.cz
t: +420 491 478 145
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Kam v zimě? Skály pod sněhovou přikrývkou
MUZEA A GALERIE
Galerie výtvarného umění, Náchod
Stálá expozice ruského malířství 19. a poč. 20. stol.
a putovní výstavy.
otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17
t: +420 491 423 245

Skály v zimě? Zdá se vám to jako podivný tip
na výlet? Nenechte se mýlit, i skály mají v zimě
co nabídnout a procházka prohlídkovým
okruhem, kde sotva potkáte živáčka, bývá
pro mnohé neopakovatelným zážitkem.
Skály v zimě bývají schované pod vysokou
čepicí sněhu, nebo jen lehce zahalené,

jakoby pocukrované, pouhým sněhovým popraškem, či pokryty třpytící se jinovatkou.
Ať tak či tak, pokaždé jsou krásné a mají jedinečnou a nezaměnitelnou atmosféru. Atmosféru
klidu a ticha, rušenou jen občasným výkřikem
ptáka, kterou byste tu v hlavní turistické sezóně
jen marně hledali.

Regionální muzeum, Náchod
Expozice přibližující dějiny Náchoda a Náchodska
je umístěna v jednom z nejstarších měšťanských
domů, postavených po požáru města r. 1663.
otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17
t: +420 491 433 722

Muzeum stavebnice MERKUR, Police n. Met.
Můžete zde shlédnout Ocelové město stavitele
Jiřího Mládka, nejstarší stavebnici z roku 1920,
velké kolejiště MERKUR „O“ v měřítku 1 : 45
a celou řadu historických i současných exponátů.
otevřeno: září – prosinec Út – Ne 9 – 12, 13 – 17
t: +420 491 541 227
e: merkur@merkurtoys.cz

Dostanete se k nim tak, že na rozcestí pod Ozvěnou
uhnete z hlavního turistického okruhu na žlutou značku,
po které budete procházet Vlčí roklí a asi po 1,5 km,
cca 50 m za rozcestím na modrou trasu, uhnete doleva
na neoznačenou lesní cestu. Ujdete ještě několik desítek
metrů a budete na místě. Krása, kterou tu spatříte je
každý rok trochu jiná, ale vždy stojí za to.

Městské muzeum a galerie
J. W. Mezerové, Úpice
Muzeum je zaměřené na rodinu Čapkovu, která
v Úpici žila v letech 1890 – 1907, shlédnete Galerii
Julie Wintrové – Mezerové, národopisnou expozici a nálezy z hradu Vízmburk.
otevřeno: Út – Pá 9 – 12 a 13 – 16; Ne 13 – 16
t: +420 499 882 143
e: muzeum.upice@tiscali.cz

Adršpach
Již několikátou sezónu je možné obdivovat krásu zasněžených skal a zamrzlých vodopádů, které se na několik
dní v roce změní v ledopády. Záleží jen na sněhových
podmínkách, jestli je přístupný celý okruh, nebo jen
jeho nejstarší část. Každoročně je cesta udržovaná až
k Velkému vodopádu, což je 1,5 km z celkové trasy. Tím
je zajištěn celoroční provoz. Jediným nepřístupným
místem je skalní jezírko, po kterém až do konce měsíce
října pluje pramice. Od listopadu až do dubna je toto
místo uzavřené. V zimě je snížené vstupné do skal a pro
větší skupiny je možnost po předchozí domluvě zajistit
průvodce.

Muzeum Boženy Němcové, Česká Skalice
Expozice o životě a díle nejznámější české
spisovatelky Boženy Němcové.
otevřeno: Po – Pá 9 – 15
t: +420 491 451 285
e: info@muzeumbn.cz

V předvánočním čase je každoročně pořádána akce
pro děti i rodiče s názvem Čertohrátky. Děti si mohou
přímo ve skalním městě ustrojit stromeček, nebo potkat
Mikuláše s čerty a další postavy, které jim pomůžou
s plněním soutěžních úkolů. Při zpáteční cestě na každého z malých účastníků čeká odměna. U ohně si mohou
opéct buřty a zahřát se teplým čajem. Kromě návštěvy
skalního města a pěší turistiky okolím Adršpachu
a přilehlých vesniček je možné aktivně se věnovat
i lyžování. Běžkařské trasy jsou upravovány a udržovány
podle sněhových podmínek a navazují na další v celém
regionu.

UPM – Muzeum textilu, Česká Skalice
Historie a vývoj rukodělné i průmyslové textilní
výroby, tradice bavlnářství a historie textilních
tiskáren ve východních Čechách.
otevřeno: Po – Pá 9 – 15
t: +420 491 452 933
e: textilmuz@atlas.cz

Galerie Zázvorka, Nové Město nad Metují
Kromě lapidária a vyhlídkové věže shlédnete
stálou expozici novoměstských výtvarníků
i krátkodobé výstavy.
otevřeno: Út – Pá 10 – 12:30, 13 – 16;
So – Ne 10 – 12
t: +420 491 470 331
e: zazvorka@muzeum-nmnm.cz
Zámek, Nové Město nad Metují
Založen 1501, renesančně vyzdoben Pernštejny,
v 17. stol. barokně přestavěn, interiéry ve stylu
secese, art deco a kubismu, krásné zahrady.
otevřeno: Listopad So – Ne 10 – 16
t: +420 491 470 523
www.zameknm.cz

Turistický okruh Teplickými skalami není v zimě udržovaný a cesta může být místy špatně schůdná, je
přístupná pouze na vlastní nebezpečí. Ale jistě stojí za
to se sem vydat a nechat se okouzlit krásou zimního
království. Období, kdy skály bývají nejčastěji v zimě
navštěvované, jsou vánoční svátky a Silvestr. Lidé sem
chodí na odpolední procházky a užívají si pokojnou
sváteční atmosféru, která tu panuje. V případě, že sem
zavítáte trochu později, během února a března, můžete
zahlédnout sokoly stěhovavé, kteří tu každoročně hnízdí
a právě v tomto období si vybírají svá hnízdiště.
Dalším důvodem k návštěvě zimních skal jsou barevné
kaskády ledopádů, které se sice nacházejí mimo hlavní
turistický okruh, ale není tak obtížné se k nim dostat.
Lidem svou krásu ukazují pouze v zimním období a stávají se tak opravdovým nevšedním zážitkem. Ledopády
ve skalách vznikají přepadem vody z potoka přes skalní
práh, který je v létě pouze vlhkou skalní stěnou, ale
v zimě se mění v ledový závěs neobyčejné krásy. Jejich
barva, která je ovlivněna vodou přitékající ze skal, se
pohybuje od čistě bílé, přes nažloutlou až po rezavou.
Pokud uvažujete o návštěvě zimních skal, určitě si tuto
krásu nenechte ujít.

Městské muzeum - Wenkeův dům, Jaroměř
Významná památka české moderní architektury
podle projektu J. Gočára. Expozice jaroměřských
rodáků J. Šímy, O. Španiela a J. Wagnera. Jsou zde
pořádány přechodné výstavy.
otevřeno: Út – Pá 9 – 17; So – Ne 13 – 17
t: +420 491 812 731
www.muzeumjaromer.wz.cz

Městské muzeum, Nové Město nad Metují
Čeká na vás expozice hodinek značky PRIM,
lékárenská, historická, řemeslná a přírodovědná
expozice. Dále vyřezávaný měšťanský betlém
od řezbářky Jarmily Haldové.
otevřeno: Út – Pá 10 – 12:30, 13 – 16;
So – Ne 13 – 16
t: +420 491 472 119
e: info@muzeum-nmnm.cz

Teplice nad Metují

Text: Klára Borůvková a Beata Radoňová,
Foto: Pavel Borna

Muzeum papírových modelů
Nově vznikající muzeum papírových stavebnic
a vystřihovánek bude umístěno v budově bývalého zemědělského učiliště v Polici nad Metují.
To je ve stejné budově jako Muzeum stavebnice
Merkur. Toto originální muzeum bude zpřístupněno návštěvníkům již v květnu 2012 !
Návštěvníci se mohou těšit na stálou expozici modelového světa z papíru jako polytechnické a výtvarné činnosti mládeže i dospělých v různých obdobích minulosti
a současnosti. Jako konkrétní příklady můžeme uvést
kostely, hrady, zámky, rozhledny, tovární a železniční celky, městské aglomerace, statky, chaloupky, zemědělské
stroje, vojenská vozidla, letadla, lodě, balony, automobily, roboty, rakety a další kosmická tělesa a mnohé další.

Tato expozice bude obohacena o nástěnné expozice zaměřené na vývoj papírového modelářství. Samozřejmě
nebude chybět ani prezentace současných trendů
(obrazová a plakátová, textový materiál o vzniku, historii
a trvání papírového modelářství, ukázky tiskových
archů, malířských originálů a dalších vystřihovacích propozic českých i zahraničních autorů) a vydavatelských
aktivit včetně drobného prodeje.
Při zahájení provozu muzea bude k vidění až 150 exponátů. To ovšem není konečný stav! Muzeum se bude
postupně vyvíjet a zvětšovat. Plány i odhodlanost jsou
nemalé a nám nezbývá, než novému muzeu popřát
hodně štěstí a spoustu spokojených návštěvníků z řad
dětí i dospělých.
Text: Martina Golová
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Novinka
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Dřevorubec roku
v Adršpachu
V části obce Dolní Adršpach se v lednu roku
2012 uskuteční již 13. ročník dřevorubeckého
setkání, na kterém své síly změří nejen místní, ale
i přespolní dřevorubci. V loňském roce se do soutěže přihlásilo 15 závodníků a z toho byl jeden
soutěžící ze sousedního Polska. Motivace byla
opravdu veliká, protože vítěz soutěže si odnesl
jako první cenu, motorovou pilu.
V loňském roce zvítězil pan Lukáš Jánský z Adršpachu.
Jeho výkonu, i výkonu dalších účastníků, tleskalo více
než 400 diváků. A věřte, že potlesk byl opravdu zasloužený, protože se soutěží v šesti nelehkých disciplínách.
Jako první je na programu výměna řetězu na motorové
pile. Druhá disciplína je spíše silového rázu a spočívá
v opakovaném zvedání polena. Dřevorubci mají za úkol,
v co nejkratším čase, desetkrát zvednout ze země na
valník a následně položit zpátky na zem syrové, čerstvě
uříznuté smrkové poleno o délce jednoho metru
a průměru 25 cm.
Ve třetí disciplíně rozhoduje pořádný švih, dobrá
technika a hlavně rychlost. To vše nám soutěžící mohou
předvést při přesekávání polena napříč. Závodníci si mohou vybrat, jestli chtějí zkusit sekeru pořadatelů, nebo
použít svou vlastní. O dřevorubci roku rozhoduje také
přesnost kácení, ve druhé části soutěže. Další disciplínou
je řezání a štípání. Účastníci mají za úkol rozřezat poleno
na tři kusy, které potom rozštípou sekerou a následně je
naloží na valník.
Divácky velmi atraktivní je i pátá disciplína – odvětvování. V položených kmenech jsou do předem navrtaných
dírek nastrkány kolíky, které mají napodobit větve a tak
dřevorubci musí kmen odvětvit. Aby vše bylo opravdu
kompletní, tak samozřejmě musí ještě změřit měrkou
a pásmem, na konci uříznout a zapsat míru. Při této
disciplíně jsou někteří borci schopni dosáhnout času
pod jednu minutu, což je opravdu obdivuhodné!

Poslední tzv. královskou disciplínou je kácení na přesnost. Je to poslední závod pro pětici nejlepších, které
vyhlásí organizátor. Soutěžící si vylosují čísla, v jakém
pořadí budou porážet devítimetrové kmeny zapuštěné
do skruží. Kácení na přesnost bylo v roce 2011 novinkou,
od které se očekávalo, že trochu zamíchá pořadím.
Ve vzdálenosti cca 8 m se do země zapíchne kolík
a porotci po pokácení klády měří vzdálenost, o kolik
se soutěžící odchýlí od cílové mety. Za každý centimetr
odchylky se odečítá jedna trestná vteřina.

Pár slov o vzniku
Jako většina akcí, tak i Dřevorubec roku povstal z nápadu několika kamarádů, nadšenců, kteří se jednoho dne
domluvili, že by třeba mohli zkusit změřit své síly nejen
při práci v lese, ale i při soutěži a vlastně se tak dozvědět,
kdo je v oboru nejlepší. Každý z přítomných tento
nápad uvítal a tak se začalo s přípravami, kterých se ujal
pan Pavel Cohla, hlavní organizátor závodu.
V malém lomečku nad Kubíkovými bylo potřeba vyhrnout sníh, rozdělat oheň, navézt dostatek teplé vody na
grog, nakoupit chlebíčky, buřtíky a závod mohl začít.
Takže místo konání bylo jiné než dnes a i soutěžní disciplíny se od těch dnešních trochu lišily. Každým rokem
se pořadatelé učí a tak se i soutěž zdokonaluje
a to až do dnešní podoby.
V současné době se závod koná v Dolním Adršpachu
za hlavním parkovištěm. Na místě je zajištěno občerstvení i hudba. S sebou je nutné si přinést jen teplé oblečení, protože lednové počasí bývá občas neúprosné.
Účastníci závodu si přinesou ještě své pracovní náčiní
a Dřevorubec roku může začít! Těšíme se na vaši účast,
ať už přijdete závodit, nebo podpořit své favority.
Více informací na www.drevorubecrokuadrspach.cz
nebo přes e-mail cohlapavel@seznam.cz.
Text: Beata Radoňová

Horolezecký klub Ostaš
Pokud si myslíte, že horolezci přes zimu zahálejí,
tak jste na omylu! Horolezectví je nejenom koníčkem celoročním, ale především i celoživotním.
Horolezecký klub Ostaš v Polici nad Metují získal
svůj název podle nedaleké stolové hory. Na vrcholu této hory se nacházejí dva skalní labyrinty.
Horní i dolní labyrint nabízí skvělé příležitosti
nejenom pro pěší výlety, ale i pro skalní lezení.
Historie klubu se začíná psát v roce 1949. Mezi zakládajícími členy byli mimo jiné pánové Franke a Schejbal,
kteří jsou autory Polické cesty na Eliščinu věž
v Adršpachu. Během 62 let klubové existence se měnili
předsedové, členové i jeho struktury.
Nejdříve byl zařazen do širších struktur obce Sokolské,
poté fungoval pod TJ Spartak Police nad Metují v rámci
struktur ČSTV. Právní subjektivitu ustanovila zakládající
schůze nynějšího Horolezeckého klubu 14. 5. 1990.
Členové horolezeckého klubu se nevěnují pouze lezení,
ale i údržbě skal. Každoroční péče o skalní labyrint
a jistící prostředky v domácím skalním městě se pořádá
většinou na podzim. Poté se aktivita přesouvá na lezeckou stěnu, která byla vystavěna v letech 1991 – 1992.
V následujících letech byla realizována přestavba stěny,
zřízení velkého stropového převisu, přístavba malé boulderovací stěny a klenutého stropového převisu. V zimě
je stěna dostupná veřejnosti šest dní v týdnu.
Na této stěně se pořádají závody, mimo jiných i tzv.
Novoroční open. Tento již tradiční závod v obtížnostním
lezení probíhá vždy třetí lednovou sobotu. V roce 2012
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to bude jubilejní 20. ročník ! Novoroční open každý rok
přiláká lezecké špičky ČR, či závodníky ze Slovenska
a Polska. Jakmile sleze sníh, horolezci se ihned pouštějí
do „otevírání skal“. Vždy v dubnu klub otevírá symbolicky sezónu v domácím skalním městě na Ostaši.
Další zajímavý závod je O krále Ostaše. Jak naznačuje
sám název, jedná se o závod ve skalním labyrintu
stolové hory Ostaš. Vychází z akce COS (celý Ostaš solo),
kterou vymyslela generace lezců v 60. a 70. letech minulého století, přičemž smyslem akce bylo vylézt všechny
ostašské věže v jednom dni a simulovat tak celodenní
lezení ve vysokých horách. Dnes je již vylezeno tolik
věží, že není možné dosáhnout vrcholu všech v jednom
dni, takže se závod zaměřuje na co nejvíce vylezených
věží s tím, že druhým rozměrem, který se hodnotí je
obtížnost vylezených cest.
O tom, že Horolezecký klub Ostaš dbá o bezpečí svých
členů, svědčí fakt, že se každý rok pořádá instruktážní
den na Ostaši. Absolvovat tuto instruktáž je povinné
pro všechny nové členy a členy mladší 18 let. Cílem je
získání základních dovedností a znalostí, či prověření
již získaných za účasti zkušených instruktorů ze Skalní
záchranné služby.
Oldřich Kopal, významný český horolezec, autor patnácti prvovýstupů na pískovcové věže Hruboskalska
i Adršpachu řekl: „Horolezectví je souzvuk duše, těla
a velkého kamarádství.“ Takže buď ve skalách, nebo
na umělé stěně v polické Sokolovně – ahoj!
Text: Jiří Heřman Škop a Martina Golová
Foto: Aleš Procházka
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Za nákupy do minulosti
V dnešní době je pro nás téměř samozřejmostí,
že cokoliv děláme – ať už jde o vaření, úklid,
kutilské práce nebo práce na zahrádce a něco
nám nečekaně dojde, není to pro nás žádný problém – prostě nastartujeme auto, sedneme
do autobusu nebo vlaku a zajedeme si chybějící

věc zakoupit. Ani o víkendu to není problém,
nepřeberné množství supermarketů má
otevřeno do večerních hodin. Dříve ale lidé
takové možnosti neměli, proto pojďme
nahlédnout do minulosti, jak to dříve
chodilo.

Vánoční trhy, tak jak je známe dnes, s těmi dřívějšími
nemají mnoho společného. Snad jen na první pohled.
Trhy vždy musel v první řadě někdo povolit a vyhlásit.
Zpravidla to byl král nebo panovník té doby. Poté se
zpráva, pomocí pověřených osob přesně pro tuto činnost – servusové, biřicové a jiní městští poslové, šířila
do okolí.
Vše mělo svůj řád a každý měl svou úlohu. První vánoční
trhy můžeme sledovat už od dob středověku a konaly se
vždy o druhé neděli před Vánocemi. Zpravidla netrvaly
déle než dva týdny. Byla to pro všechny velká společenská událost, kde se setkávali řemeslníci, měšťané
i vesničané a předcházely tomu velké přípravy. Ještě
téměř před 100 lety bylo možné na takovém trhu sehnat
vše možné, od všech druhů řádně vykrmené drůbeže,
přes koňský postroj, nádobí až po různé tretky. Takové
trhy byly velice oblíbené a konaly se v každém větším
městě, však také nemalými částkami přispěly do městské
pokladny!
Jak je již uvedeno výše, na takovémto trhu bylo k dostání
nepřeberné množství všeho možného. Dříve bylo velice
moderní stavět betlémy, a právě zde bylo možné sehnat
od jednotlivých samostatných figurek až po celé sestavené betlémy snad všech velikostí a různých materiálů,
které nabízeli lidoví betlemáři i profesionální řezbáři.
K sehnání byly také netradiční chlebové betlémky, které
byly vyráběny z žitné mouky, pilin a vody. Nesmíme
také opomenout tradiční zábavu, kterou tvořili zejména
kejklíři, žongléři, akrobaté a hudebníci, kteří dotvářeli atmosféru Vánoc a snažili se šířit dobrou náladu a pohodu.
Vraťme se ale na chvilku k trhům jako takovým a podívejme se, jak vypadal a co určoval takový tržní řád. Pro
příklad můžeme uvést tržní řád královského věnného
města Jaroměře z roku 1894. V takovémto řádu bylo
přesně stanoveno co, jak, kde a za jakých podmínek je
možno prodávat. Všeobecně se dá říci, že byly tři druhy
trhů – Trhy výroční, Dobytčí trh a Trhy týhodní – neboli
týdenní. Například při dobytčích trzích, jak již název
napovídá, se prodával převážně dobytek a potřeby
s ním souvislé. Při týdenních trzích, které připadaly na
pátek (pokud na pátek připadl svátek, přesunul se trh na
sobotu) se mohly prodávat dle řádu potraviny, suroviny,
nářadí pro denní potřebu. Zajímavostí je, že na takovémto trhu bylo zakázáno prodávat připravené jídlo a pití, to
bylo možné pouze v kamenných hostincích.
Obchodníci měli přesně určená místa, kde mohli dané
zboží prodávat, např. obilí a luštěniny na náměstí
před velkou podsíní, vepřový dobytek pouze na Jakubském předměstí u sochy. Takto to fungovalo v každém
městě. Porušení tohoto nařízení bylo přísně trestáno.
Zboží se smělo prodávat pouze ustanovenými mírami
a váhami a bylo to také přísně kontrolováno tržním

Masopust
Pro starší generace jistě není nutné představovat,
ale mnoho mladších už dnes vlastně ani neví, co
to masopust je.

Jednotlivé masky, které je možné v průvodu vidět, mají
svůj původ a svou úlohu. I každý klobouk svou výškou
a výzdobou má svůj smysl. Zvláštní jsou zvířecí masky.

Masopust byl časem veselosti a zábavy, vše co jindy bylo
zakázáno, tak v tomto období bylo povoleno. Dá se říci,
že jde vlastně o opak půstu. Období masopustu se dá
zjednodušeně vymezit na dobu od 7. ledna (po Třech
králích) a končí zpravidla na masopustní úterý – den
před Popeleční středou.

Kůň bývá středem pozornosti zábavy, je symbolem síly
a objevuje se společně se sedláky, kočími, handlíři nebo
šašky, kteří ho předvádí a vybízí k různým druhům
drezury.

V dřívějších dobách se během Masopustu konaly
veškeré zábavy – plesy, šibřinky, ale i oslavy a svatby.
Dá se říci, že mezi nejdůležitější dny tohoto období
patří tři poslední dny.
Čtvrtek v posledním týdnu se nazýval Tučný čtvrtek
a to hlavně proto, že se konaly zabíjačky s hostinou.
Zakončení celého masopustního období – masopustní
neděle, pondělí a hlavně úterý – které se nazývalo „končiny, ostatky, fašank“ nebo přímo masopust.
Dodnes se na některých místech konají průvody masek
a scénické výstupy spolu se závěrečnou taneční zábavou.

V průvodu také nepřehlédneme medvěda, ten byl jednou z nejvýznamnějších postav. Medvěd představuje sílu
a symbolizuje plodnou úrodu. Medvěd matka – caperda
– vyhlíží v průvodu jako mohutný chlupáč s maskou
nebo i malou panenkou na zádech a cepem v ruce.
Dalším častým účastníkem je kozlík, který mohl vypadat
jako kůň, jen v menším provedení.
Zajímavostí je také maska rybníkáře, pro něj byli vybíráni
zvláště vtipní a obratní muži – mají totiž plodnostní
význam, na zádech mají aplikovanou figurku ženy, dávný
symbol plodnosti.
Text: Marie Havelková
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dozorstvem nebo žoldnéry, kteří o jarmarku procházeli
mezi boudami a stánky a starali se o bezpečnost a dohlíželi na poctivost prodávajících. Za tuto práci dostávali
také mimořádné odměny.
Běžné byly také tržní poplatky pro prodávající a nutno
říci, že se platilo opravdu za vše – pro příklad můžeme
uvést: kůň 5 kr., nářadí půjčené od obce – vykládací
tabule 10 kr., prodejní bouda na náměstí 30 kr., hrnčíři
30 kr., zboží přivezené na trakaři – 5 kr., jednospřežný
vůz 8 kr., a podobně. Městskou radou byli také stanoveni
nosiči, kteří dostávali příslušné odměny dle vykonané
práce, např. za přesypání a odnešení jednoho hektolitru
těžkého obilí 3 kr. Přestupky proti řádu se trestaly pokutou až 10 zlatých nebo vězením do 48 hodin.
Slavné byly také martinské jarmarky, které jak již název
napovídá odehrávaly se na sv. Martina. Například
v Náchodě byl povolen Jiřím z Poděbrad listinou
z 27. května 1458. Tento trh se nazýval Velký, trval až
8 dní a vypadalo to tam asi takto: na Náchodském rynku
se tísnila bouda na boudu. Sjížděli se sem lidé ze širokého okolí, ti z horských oblastí měli boty obalené hadry
a následně obtočené špagáty, protože cestou z hor se
to velmi klouzalo. K sehnání byly boty a bačkory obšité
kožešinkou od královédvorských ševců. To děti bačkory
a kožešiny nezajímaly! Jejich mlsné jazýčky lákaly boudy
s tureckým medem, perníčky v různých tvarech, mejdlíčka i červenobílé štangličky a že jich tu bylo! Moderní
záležitostí se pomalu také stávaly barevné atlasky.
Tradice trhů se držela až do 2. světové války. V minulém
století se trhy konaly zpravidla dvakrát do týdne, kde
si lidé mohli doplnit zásoby sezónních zemědělských
výrobků, ovoce i zeleniny. Ovoce se dříve nevážilo, ale
měřilo na pětiny – pětilitrovými nádobami se svislými
dřevěnými držadly. Zelenina se prodávala ve svazcích,
brambory potom „na měřice“. Konal se tu také trh
„máselný“. Zde hospodyně z přilehlých vesnic nabízely
máslo, tvaroh, vejce a drůbež. Vše bylo domácí výroby.
Důležitou a neodmyslitelnou roli hráli také tzv. vyvolávači, kteří neměli za úkol nic jiného, než upoutat pozornost
a přimět zákazníky ke koupi. Trhy patřily neodmyslitelně
ke každému městu, teprve zestátnění obchodu přineslo
jejich zánik. Pokud se letos účastníte nějakého vánočního trhu, zkuste jen na chvilku zapomenout na běžný
denní shon a užijte si pohodu a tradici.
Zdroje:
„Malá encyklopedie Vánoc“, Valburga Vavřínová.
Poděkování za spolupráci a zapůjčení materiálů
PhDr. Olince Mertlíkové z Městského muzea
v Jaroměři a paní Blance Nešetřilové
z Regionálního muzea v Náchodě.
Text: Marie Havelková
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Jiráskovo divadlo
Při oslavách 70. narozenin Mistra Aloise Jiráska
vznikla myšlenka postavit k poctě nejvýznamnějšího hronovského rodáka trvalý pomník,
Jiráskovo divadlo.
Na sklonku roku 1921 se na valné hromadě divadelního
spolku poprvé jednalo o postavení divadla v Hronově.
Bylo rozesláno 10 tisíc žádostí o příspěvek. Hronovský
rodák a spolumajitel jedné pražské projekční kanceláře
ing. arch. Jindřich Freiwald přislíbil zdarma vypracovat
projekt, v srpnu 1924 byl zakoupen potřebný pozemek, 18. 5. 1925 bylo založeno Družstvo pro postavení
Jiráskova divadla.
Ve prospěch stavby Jiráskova divadla se uskutečnila
věcná loterie (1925 – 1927), která vynesla Družstvu
čistý zisk 200 000 korun. V roce 1927 doznala činnost
ochotníků značné intenzity. Cílem bylo získat co nejvíce
peněz na stavbu divadla. Družstvo ukončilo celonárodní
sbírku, prodávaly se symbolické cihly, přicházely dary
z celé republiky. Přispěly také místní spolky.
Dne 26. 8. 1928 byl položen základní kámen k Jiráskovu
divadlu za účasti Aloise Jiráska, zástupců vlády ČSR,
armády, hlavního města Prahy, představitelů kulturního života atd. Tenkrát Mistr, již velmi nemocný, přišel,
učinil proslov a při poklepu na základní kámen pronesl
slova, dnes faksimilem jeho rukopisu zaznamenaná nad
vestibulem: „A dílo to budiž požehnané!“

Svátek sv. Martina
Pro někoho den jako každý jiný, pro jiného den
sváteční, plný pověr a zvyků. Kdo to ale byl
sv. Martin? Co znamenal tento den pro naše předky?
Jaká bývala pro tento den tradiční jídla?
Biskup Martin Tourský

Kolem roku 316 n. l. se v rodině pohanského římského
důstojníka v provincii Horní Panonie narodil syn Martin. Nadaný mladík získal vzdělání v severoitalské Pavii.
Zde se seznámil s křesťanstvím a přihlásil se do sboru
katechumenů (čekatelů na křest). V patnácti letech však
byl, stejně jako jeho otec, přijat k císařskému jezdectvu,
kde strávil dlouhých sedm let. Po propuštění z armády
se rozjel po Itálii a Dalmácii, avšak jeho životním osudem se stala Francie.
Nechal se pokřtít a deset let žil jako poustevník. Následně byl vysvěcen na kněze a roku 372 mu byl nabídnut
biskupský stolec v Tours. Ovšem i po svém jmenování
žil prý jako „obyčejný mnich“ ve své chatrči u řeky Loiry,
kde později vzniklo opatství Marmoutier. Zemřel roku
397 n. l. v Candes u Tours.

Legenda o sv. Martinovi

Legenda říká, že jedné chladné noci uviděl Martin
– voják římského jezdectva, v Amiens téměř zmrzlého
starého žebráka. Ani na okamžik nezaváhal a svým mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny, z nichž jednu
podal žebrákovi. Příští noci se mu zjevil Kristus oděný do
jeho pláště. Po této příhodě se Martin nechal pokřtít.

11. listopad

Mimořádně důležitý byl tento den v hospodářstvích.
Podle tradice se uzavíraly smlouvy s novou čeledí,
prodlužovaly či končily ty stávající. Vyplácela se mzda
a uzavíraly se smlouvy s obecními pastýři. Ve vinařských oblastech Moravy bývalo zvykem si v tento den
přiťuknout mladým vínem. Přípitkem se zde stvrzovalo
i uzavření smlouvy s čeledíny či loučení s nimi. Byla to
tedy nejen oslava nové pracovní síly nebo poděkování
při odchodu dobrého pracovníka, ale také oslava úrody
a nového mladého vína.

Martinská husa

V období kolem 11. l istopadu bývaly prý husy již dobře
vykrmené a připravené na pečínku. Svatomartinská husa
byla postupem času známější než husa svatováclavská a
stala se tak nedílnou součástí jídelníčku v tento den.
Proč právě husa vysvětlují 2 legendy: Podle první to byly
právě husy, které biskupa Martina při kázání tak rušily, že
za to teď pykají na svatomartinském pekáči. Podle druhé
se sv. Martin před svou volbou biskupem ze skromnosti
skrýval v husníku, ale husy ho svým kejháním prozradily.

Svatomartinské pečivo

Rohlíky, rohy nebo podkovy se pekly právě na tento den.
Martinskými rohlíky např. podarovávala děvčata své
hochy. Také ze služby odcházející čeledín nebo děvečka
bývali podarováváni martinským rohlíkem plněným
mákem nebo povidly.

Svatomartinský trh v Náchodě – 11. 11. 2011

Trh má v Náchodě dlouholetou tradici a v současnosti
na ni navázal Dům dětí a mládeže Déčko Náchod, který
již poněkolikáté uspořádá Svatomartinský řemeslný trh,
příjezd sv. Martina na bílém koni, průvod, podvečerní
program. Akce se koná na Masarykově náměstí. Bližší
info na www.deckonachod.cz.

Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců,
hus a vinařů. Nejčastěji bývá zobrazen na koni
s půlkou pláště a žebrákem.

Zdroje: Pavel Toufar „Český rok na vsi a ve městě“,
Milan Dušek „Pranostiky a svatí v českém kalendáři“,
portál www.ceske-tradice.cz
Text: Markéta Machová
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Seriál na
pokračování

Vlastní stavba započala 11. 6. 1929 a ještě téhož roku
byla zastřešena. Dne 28. 9. 1930 bylo Jiráskovo divadlo
slavnostně otevřeno uvedením Mistrovi hry Lucerna.
Alois Jirásek se již této slavnosti nedožil. Poslanec František Tomášek tehdy navrhl, aby Ústřední matice divadelního ochotnictva československého každoročně
oslavila nedožité spisovatelovy narozeniny uspořádáním
přehlídky jeho dramatické tvorby a české klasiky. Zrodila
se tak tradice Jiráskových Hronovů, nejstaršího divadelního ochotnického festivalu v Evropě, možná i na světě.
Při vstupu do divadla nás vítají čtyři masivní antické
sloupy v průčelí divadla. Intimní foyer s Jiráskovou
bustou od významného českého sochaře Jana Štursy
uvádí návštěvníka do hlediště, jehož lóže nesou zlatě
provedené nápisy Mistrových dramatických prací.
Nad oponou září zlatý nápis „U nás“.
V neoklasicistní budově divadla se nachází muzeum
spravované Regionálním muzeem Náchod. Je zde umístěna stálá expozice o životě a díle spisovatele Aloise
Jiráska. Expozice připomíná i další významné rodáky,
malíře Josefa Čapka a spisovatele Egona Hostovského.
Zdroje:
„170 let ochotnického divadla v Hronově 1826 – 1996“,
Ladislav Hladký; „Jiráskův Hronov“, Jan Petrák.
Text: Dita Poláková
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S dětmi za kulturou
Dětská zima v Kladském pomezí – to je především sáňkování, lyžování a bruslení. Vzhledem
k poloze Kladského pomezí a celkové členitosti
místní krajiny je příležitostí pro tyto tradiční zimní radovánky vždy dostatek, a tak mohou děti
s chutí dovádět na kdejakém kopečku, zkoušet
sjezdy z nejrůznějších kopců a projíždět se na
bruslích po udržovaných ledových plochách
a rybnících.
I sebemenší kopec se pak změní v překrásnou závodní
dráhu, která se dá sjet na čemkoliv. Na kdejakém dvoře
a zahradě se postaví opevnění ze sněhu a svádí se
nejrůznější boje se sněhovými koulemi. Volné plochy
se začnou pravidelně kropit vodou a na vzniklých kluzištích se prohánějí ty nejlepší hokejové týmy místních
kluků a budoucí krasobruslařky začnou nacvičovat nové
jezdecké sestavy.

Co ale dělat s dětmi v případě, pokud nám paní
Zima zrovna nebude přát a sněhová nadílka
nebude zcela ideální? Nebo kam s dětmi, když
se zimní podvečer rychle blíží a časný příchod
tmy donutí děti k návratu domů?
Nabízíme vám několik tipů na zajímavé akce pro děti.
Již tradicí jsou nejrůznější loutkářské festivaly a představení. Tato představení jsou určena jak pro nejmenší
diváky, tak i pro ty odrostlejší, ale rozhodně potěší i jejich
rodiče. V letošním roce, stejně jako v minulých sezónách,
se tak můžeme opět podívat na Loutkářský festival do
Červeného Kostelce, který se koná v listopadu, a kde se
každou listopadovou sobotu koná na scéně v budově
Kina Luník zajímavé představení. Divákům se zde představí jak kostelecký soubor Radost, tak i další vyhlášené
loutkové soubory z celého východočeského regionu.

V Náchodě zase můžete navštívit každou sobotu od
října do dubna vždy od 15 hodin loutkovou pohádku
pro děti v rámci Loutkové scény Dětem pro radost
v místní Sokolovně. Také v Jaroměři si můžete užít
Jaroměřské loutkaření, které je přehlídkou loutkařských
souborů z Jaroměře, nebo přehlídku Boučkova Jaroměř.
Další, mnoha sezónami již ověřenou akcí pro děti, je
pak týdenní Dětský filmový festival, který se koná vždy
v říjnu a únoru každého roku v Kině Luník v Červeném
Kostelci. V programu tohoto festivalu najdou diváci jak
nejnovější filmové novinky pro děti a mládež, tak i klasické pohádky či filmy. Začátky filmových představení jsou
upraveny tak, aby vyhovovaly dětskému divákovi. Obdobnou přehlídku filmových pohádek pro malé i velké
naleznete také například v novoměstském Kině 70.
I klasická divadelní scéna nezahálí a nabízí mladším
divákům něco ze své nabídky. Pravidelně tak můžete
s dětmi vždy jednu neděli v měsíci (mimo listopadu)
navštívit Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě,
kde se hraje divadelní pohádka pro děti. Zajímavou
podívanou pak slibuje celostátní přehlídka dětských
a mládežnických kolektivů (nefolklórních souborů)
s názvem Hronovské jablíčko za mezinárodní účasti.
A nejmenší pěvecké soubory se nám pak představí při
pořádání již tradiční akce – Hronovský skřivánek, kdy se
v Hronově setkávají pěvecké soubory mateřských škol
náchodského regionu.
Samozřejmostí v jednotlivých městech jsou pak nejrůznější Mikulášské besídky, adventní či vánoční trhy, karnevaly pro děti, masopustní reje a případné pracovně-zábavní kroužky pro děti. Aktuální informaci o nabídce
místních akcí v daném městě vždy naleznete
v místním informačním centru.
Text: Ing. Roman Kejzlar, Foto: Oldřich Nermuť

Jak to vidí děti?
Jednoho zářijového dopoledne jsem se vydala
do mateřské školky, kde jsem chtěla zmapovat
znalosti a postřehy našich nejmenších obyvatelů
Kladského pomezí. Musím podotknout, že se
jednalo o děti ve věku od 4 do 6 let, tzn. i předškoláky.
Na mou první otázku, která zněla: „Kdo nebo co
je turista?“, odpovídaly:
Ája (5) : „Lid, lidstvo , teda člověk, který cestuje.“
Matyášek (4), Markétka(4): culí se a usmívají.
Filípek (5) : „Člověk, co cestuje.“
Radeček (5): „Člověk, co má na zádech baťoh.“
Pepča (5): „Má velký baťoh a svačinu.“
Musím uznat, že takové vědomosti jsem nečekala.
Po předchozím upozornění, že přijde opravdu
hodně těžká otázka, mi na dotaz: „Kdo je nebo čím
byl Alois Jirásek?“ odpovídaly:
Radeček: „Pan Jirásek umřel a měl paní Jiráskovou,
která sbírá jablíčka a dává je ovečkám.“
Markétka s Matyášem: mlčí a culí se.
Dlouho jsem je nenechala trápit. Po nápovědě,

že se v Hronově každoročně o prázdninách konají
Jiráskovy oslavy a že tento pán má sochu v parku, jsme
společnými silami došly k tomu, že je to náš slavný český
spisovatel. Přiznávám, že tady jsem úspěch neslavila.

LOUTKOVÉ FESTIVALY, FILMOVÉ FESTIVALY, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – VÝBĚR Z AKCÍ
Listopad 2011
Loutkářský festival
Kino Luník, Červený Kostelec
www.cervenokostelecko.cz

17. – 21. říjen 2011
Dětský filmový festival
Kino Luník, Červený Kostelec
www.cervenokostelecko.cz

19. 11. 2011
Jaroměřské Loutkaření
– přehlídka loutkařských souborů z Jaroměře
Jaroměr
www.bodi.cz

25. 1. 2012
Pohádkové odpoledne pro děti
– filmové pohádky pro malé
i velké diváky
Kino 70, Nové Město n. Metují

20. 11. 2011
Pohádkové odpoledne pro děti
– loutková pohádka LS Dětem pro radost
Kino 70, Nové Město n. Metují

Únor 2012
Dětský filmový festival
Kino Luník, Červený Kostelec
www.cervenokostelecko.cz

18. 12. 2011
Boučkova Jaroměř
Jaroměř
www.bodi.cz

11. 2. 2012
Jarní příhody včelých medvídků
Divadlo J. K. Tyla, Červený Kostelec
www.cervenokostelecko.cz

Říjen 2011 – duben 2012
Loutková scéna Dětem pro radost
– každou sobotu loutková pohádka pro děti
Sokolovna, Náchod
www.detemproradost.ic.cz

22. 2. 2012
Pohádkové odpoledne pro děti
– filmové pohádky pro malé i velké diváky
Kino 70, Nové Město n. Metují

Prosinec 2011 – duben 2012
Nedělní pohádka pro děti
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, Náchod
www.beraneknachod.cz

Na mou poslední otázku: „Co a kde je Kladské pomezí?“ jsem vzhledem k věku dotazovaných žádné výrazné
znalosti nečekala, ale dozvěděla jsem se úžasné věci:
Ája: neví, kde to je, ale rozhodně ví, že tam byli a bylo
tam moře.
Markétka a Matyášek: stále mlčí a usmívají se.
Radeček: ví, kde to je a příští rok tam jedou na dovolenou k moři.
Filípek: „Hrozně tam pálí slunce.“
Aduška: „Je tam moře a jsou tam velké vlny.“
Nevím, zda si z této reportáže můžeme vzít nějaké
ponaučení, ale doufám, že se nad ní alespoň trochu
pobavíme. Pro mě to byla rozhodně příjemná chvilka,
strávená mezi šikovnými a milými koumáky.
Děkuji Mateřské škole ve Zbečníku za vstřícnost
a spolupráci.
Text i foto: Lenka Lembejová

Noviny vycházejí v rámci projektu „Kladské pomezí – krajina příběhů“,
který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj - Regionální operační program NUTS II Severovýchod.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00842

4. 3., 18. 3., 1. 4. 2012
Minifestival pohádek pro děti
– nedělní pohádková představení
pro malé i velké diváky
Kino 70, Nové Město n. Metují
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Kdo si hraje, nezlobí ...
Rozmotávačka

Najdi 10 rozdílů:

Obrázková šifra
Hřebenovka
druh zapínání
chlapecké jméno
30. 12.

kreslí v zimě na okna
taška na záda
rychlá chůze
druh drozda
sportovní nářadí pro sjezd z kopce

horký nápoj pro dospělé
lanovka pro lyžaře

Myší sněm
vodní nádrž
u České Skalice
prkno přes vodu

domácí zvíře
část dne, kdy spíš
otec princezny
sladké pečivo s marmeládou
noční pták
rýsovací pomůcka
nejhezčí svátky roku

Noviny vycházejí v rámci projektu „Kladské pomezí – krajina příběhů“,
který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj - Regionální operační program NUTS II Severovýchod.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00842
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Výběr kulturních, společenských a sportovních akcí v Kladském pomezí
Listopad
do prosince 2011
Kočárek v proměnách času
Otevřeno po předchozím tel. objednání.
Nové Město nad Metují, Zámek
t: +420 491 470 523
www.zameknm.cz
každou listopadovou neděli
Loutkářský festival 2011
Zajímavé loutkové představení pro děti.
Červený Kostelec, Kino Luník
www.cervenykostelec.cz
4. 11. 2011
Devět křížů a jiné pověsti
Premiéra celovečerního filmu Ing. J. Macha
o pověstech z kraje Jestřebích hor.
Rtyně v Podkrkonoší
www.rtyne.cz
5. 11. 2011 / 9 h.
Ádr kros
Dolní Adršpach, u hotelu Skalní město
www.skalyadrspach.cz
10. 11. 2011 / 19 h.
Talk show Tomáše Matonohy
Nové Město nad Metují, Kino 70
t: +420 491 470 358
www.novemestonm.cz
11. 11. 2011
Martinské slavnosti
Každoroční oslava příchodu zimy,
průvod se sv. Martinem, řemeslné trhy,
doprovodný program.
Náchod
www.deckonachod.cz

26. – 27. 11. 2011
Advent na zámku
Vánočně vyzdobená expozice 1. prohlídkového
okruhu.
Náchod, Zámek
www.zameknachod.cz
26. – 27. 11. 2011
Vánoční trhy s tvořivými dílnami
Náchod, Jídelna Rubeny
www.hopsacek.ttnet.cz
27. 11. 2011 / 16 h.
Zpívání u Betléma
S rozsvěcením stromečku a vypouštění lampionů.
Teplice nad Metují, u betléma
www.teplicenadmetují.cz
27. 11. 2011 / 16 h
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
+ 1. adventní koncert
Česká Skalice, Husovo náměstí, kostel
www.ceskaskalice.cz

Prosinec
prosinec 2011 až leden 2012
Výstava betlémů
Nové Město nad Metují, Městské muzeum
t: +420 491 472 119
www.muzeum-nmnm.cz
prosinec 2011
S čerty nejsou žerty
Josefov, Masarykovo náměstí
t: +420 491 813 795
www.ddmjosefov.ic.cz

12. 11. 2011
Martinské trhy
Police nad Metují
www.policko.cz

prosinec 2011
Čertohrádky
Ustrojte si stromeček ve skalách a plňte různé
úkoly.
Adršpach, skály
www.skalyadrspach.cz

12. – 20. 11. 2011
Rtyňské foto 2011
Výstava soutěžních fotografií 14. ročníku
soutěže.
Rtyně v Podkrkonoší
www.rtyne.cz

prosinec 2011
Adventní koncerty
Adventní trhy
Broumov
www.broumov.net

18. 11. 2011 / 19 h.
Dezertér z Volšan
Divadelní představení spol. J. Jurištové z Prahy.
Teplice nad Metují, kino
www.teplicenadmetuji.cz

prosinec 2011
Rozsvícení stromečku
Mikuláš na náměstí
Broumov
www.broumov.net

19. 11. 2011
Jaroměřské Loutkaření
Přehlídka loutkářských souborů z Jaroměře.
Jaroměř, Boučkovo loutkové divadlo
www.bodi.cz

1. 12. 2011
Vánoční koncert – Ema Hubáčková
Náchod, kostel sv. Vavřince
www.mestonachod.cz

20. 11. 2011
Vánoční trhy
Každoroční prodejní výstava vánočních předmětů s doprovodným programem.
Hronov, Sál J. Čapka a náměstí Čs. armády
t: +420 491 483 646
www.mestohronov.cz
23. a 24. 11. 2011 / 9 – 17 h
Čas zvonků vánočních
Nové Město nad Metují, Kino 70
t: +420 491 470 358
www.novemestonm.cz
25. 11. 2011
Vánoční koncert na zámku
Vystoupí ZUŠ Hronov.
Náchod, Zámek
www.zameknachod.cz
25. – 26. 11. 2011
Jazzoměř 2011
Jaroměř, Městské divadlo a ZUŠ F. A. Šporka
t: +420 491 812 356
www.jaromer-josefov.cz

1. 12. 2011 – 6. 1. 2012
Vánoční výstava
Teplice nad Metují, Infocentrum
www.teplickeskaly.com
1. 12. 2011
Nový Zéland - zimní putování
po ostrovech přírodních superlativů
Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou
panoramatickou live-diashow.
Hronov, Jiráskovo divadlo
t: +420 737 608 373
www.mestohronov.cz
1. – 4. 12. 2011 / 9 – 16 h
Advent v Ratibořicích
Seznámíte se s adventními a vánočními zvyky
na náchodském panství ve druhé polovině
19. století.
Česká Skalice, Zámek Ratibořice
www.zamek-ratiborice.cz
2. 12. 2011 / 10 h.
Koncert Jazz Generation
Teplice nad Metují, kino
www.teplicenadmetuji.cz

2. 12. 2011 / 17 – 22 h
Adventní muzejní noc
Nové Město nad Metují, Městské muzeum
t: +420 491 472 119
www.muzeum-nmnm.cz

10. 12. 2011
Jak se léčí strašidla aneb krákorání na Krákorce
Premiéra pohádky DS Na tahu.
Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla
www.cervenykostelec.cz

2. – 4. 12. 2011
48. ročník Zimního táboření na Hvězdě
Akce určená pro všechny milovníky zimní
přírody a spaní v přírodě.
Doprovodný kulturní program.
Broumovské stěny, Hvězda
t: +420 606 631 470
e: scholz.petr@tiscali.cz

10. 12. 2011
Jaroměřský vánoční trh
Jaroměř, prostory před Městským divadlem.
t: +420 491 812 806
www.divadlojaromer.cz

3. 12. 2011
Adventní koncert
Tradiční předvánoční koncert
Koletovy hornické hudby.
Rtyně v Podkrkonoší
www.koletovka.cz
3. 12. 2011
Slavnostní křest nové knihy „Červený Kostelec
– město bohatých tradic“
Červený Kostelec
www.cervenykostelec.cz
3. – 16. 12. 2011
Advent v muzeu
Výstava výtvarných prací dětí
z mateřských a základních škol.
Jaroměř, Městské muzeum
t: +420 491 812 731
www.jaromer-josefov.cz
3., 10., 17. 12. 2011
Vánoční trhy
Trhy se konají o sobotách při adventu.
Police nad Metují
www.policko.cz
4. 12. 2011
Mikulášská v Hronově
Do divadla přijde Mikuláš a po nadílce
vystoupí divadelní soubor ZŠ s pohádkou
„Měla babka čtyři jabka“.
Hronov, Jiráskovo divadlo
t: +420 737 608 373
www.mestohronov.cz
6. 12. 2011
Adventní charitativní koncert
Z. Stirská a Gospel Time.
Police nad Metují, kostel Nanebevzetí
Panny Marie
www.policko.cz
7. 12. 2011
Schola Gregoriana Pragensis
Adventní koncert.
Náchod, Kostel sv. Vavřince
www.mestonachod.cz
8. 12. 2011
Vánoční koncert
– skupina Javory + Ulrychovi
Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla
www.cervenykostelec.cz

10. 12. 2011 / 17 h
Vánoční koncert
Účinkuje Pěvecké komorní sdružení Cantus
Jaroměř.
Česká Skalice, Zámek Ratibořice
www.zamek-ratiborice.cz
11. 12. 2011
Stříbrná neděle
Adventní trhy spojené s kulturním programem,
zabíjačkové dobroty.
Červený Kostelec
www.cervenykostelec.cz
12. 12. 2011 / 17 h
Mikulášský lampiónový průvod
Průvod bude zakončen hromadným vypuštěním lampiónů štěstí.
Česká Skalice, Husovo náměstí
www.ceskaskalice.cz
15. 12. 2011
Vánoční koncert
Městská dechová hudba při MKS Červený
Kostelec
Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla
www.cervenykostelec.cz
16. 12. 2011
Vánoční koncert Václava Hybše
Václav Hybš s orchestrem je jedním z nejznámějších hudebních těles u nás i v zahraničí.
Police nad Metují, Kolárovo divadlo
www.policko.cz
17. 12. 2011
Vánoce pro zvířátka
Záchranná stanice pro handicapovaná zvířátka.
Jaroměř, ČSOP
www.jaromer-josefov.cz
18. 12. 2011
Vánoční koncert pěveckého sboru Hron
Náchod, kostel sv. Vavřince
www.mestonachod.cz
18. 12. 2011
Vánoční koncert Městské hudby Úpice
Setkání u Vánočního stromu.
Úpice
www.upice.cz
18. 12. 2011
Za ohřátou medovinou
Tradiční turistická akce pro příznivce Jestřebích
hor – cílem této hvězdicové akce je Jestřebí
bouda v osadě Paseky.
Úpice, KČT
www.upice.cz

8. – 11. 12. 2011
Vánoce s květinou
Nové Město nad Metují, Zámek
t: +420 491 474 022
www.novemestonm.cz

18. 12. 2012 – 1. 1. 2012
Vánoce u Studánky
Tradiční vánoční výstava.
Malé Svatoňovice, Kulturní klub na náměstí
www.malesvatonovice.cz

8. 12. – 31- 12. 2011
Výstava výtvarné skupiny Gama
Nové Město nad Metují, Městská knihovna
t: +420 491 470 247
www.novemestonm.cz

20. 12. 2011
Vánoční koncert – M. Nosková, M. Joao, T.
Löbl
Náchod, kostel sv. Vavřince
www.mestonachod.cz

9. 12. 2011 / 15 h.
Vánoční sněhánky
Zábavné odpoledne pro děti s M. Dolinovou.
Náchod, náměstí T.G.M.
www.mestonachod.cz

21. 12. 2011 / 19 h
Vánoční koncert orchestru Václava Hybše
Nové Město nad Metují, Kino 70
t: +420 491 470 358
www.novemestonm.cz

Noviny vycházejí v rámci projektu „Kladské pomezí – krajina příběhů“,
který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj - Regionální operační program NUTS II Severovýchod.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00842
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23. 12. 2011
Předvánoční vytrubování
Účinkují žáci ZUŠ Police nad Metují.
Skauti přinesou betlémské světýlko.
Ostrostřelci vaří tradiční nápoj.
Police nad Metují
www.policko.cz
24. 12. 2011
Koletovka hraje koledy
Vánoční koledy na Štědrý večer
v podání Koletovy hornické hudby.
Rtyně v Podkrkonoší
www.rtyne.cz
24. 12. 2011
Štědrovečerní vytrubování
Koledy v podání červenokosteleckých
muzikantů.
Červený Kostelec
www.cervenykostelec.cz
24.12.201
Štědrý den v podzemí
Josefov, podzemní chodby
t: +420 491 812 731
www.jaromer-josefov.cz
25. 12. 2011
Živý betlém
Hra o narození Ježíše Krista
s živými postavami a zvířátky.
Náchod, Masarykovo náměstí
www.deckonachod.cz
26. 12. 2011
Štěpánský turnaj
Tradiční Vánoční turnaj
smíšených družstev ve volejbale.
Teplice nad Metují, Sportovní hala
www.teplicenadmetuji.cz
31. 12. 2011
Silvestrovský běh
Havlovice
www.havlovice.cz
31. 12. 2011 / 14 h
Silvestrovské střelby
Netradiční komentovaná prohlídka
objektu, muzea a podzemí
s průvodcem v dobové uniformě.
Jaroměř - Josefov,
Areál Ravelinu No. XIV 		
www.josefov.com
31. 12. 2011 / 10 h
Silvestrovský vejšlap
Teplice nad Metují
sraz u nákupního střediska
www.teplicenadmetuji.cz
31. 12. 2011 / 13 – 15 h
Silvestrovskej vejšlap k Čertově skále
Čertovsky dobrý mok připraven!
Sarka Farka a jeho pomocníci budou
čekat u Čertovy skály, každý jde
po vlastní ose.
Police nad Metují
www.policko.cz
31. 12. 2011
Sjezd na čemkoliv na Prodance
Recesistická zábava při sjezdu
na čemkoliv.
Červený Kostelec
www.cervenykostelec.cz
31. 12. 2011
Silvestrovské polétání
Zimní setkání modelářů z celé ČR.
Česká Skalice,
modelářské letiště v Zájezdě
www.ceskaskalice.cz

leden 2012
Skiatlon Adršpach
Tradiční běžkařský závod.
Dolní Adršpach, vedle hlavního parkoviště
www.skalyadrspach.cz
leden 2012
Tříkrálový koncert
Horní Adršpach,
kostel Povýšení svatého kříže
www.skalyadrspach.cz
leden 2012
Novoroční open
Závod v lezení na obtížnost.
Police nad Metují, Sokolovna
www.policko.cz
leden 2012
Městský ples
Broumov
www.broumovsko.net

Březen

Duben

březen 2012
Easton Cup 2012
11. ročník turnaje žáků
v ledním hokeji,
mezinárodní účast.
Jaroměř, Zimní stadion
t: +420 603 503 604
www.jaromer-josefov.cz

duben 2012
Rybářské závody na Kramaříku
Červený Kostelec
www.cervenykostelec.cz

březen – duben 2012
Slavnostní zahájení turistické sezóny
v Prvním vojenskohistorickém
muzeu M. Frosta
a Podzemních chodbách
Jaroměř – Josefov, prostory muzea
M. Frosta a Pevnost Josefov
t: +420 737 204 625
www.muzeumjaromer.wz.cz

leden 2012
Závody psích spřežení
Janovičky u Broumova
www.broumovsko.net

březen 2012 / 19 h
Drahé tety a já
Divadelní představení.
Teplice nad Metují, kino
www.teplicenadmetuji.cz

1. ledna 2012
Velkolepý ohňostroj
Česká Skalice, Husovo náměstí
www.ceskaskalice.cz

březen 2012
Karneval na bruslích
Olivětín u Broumova
www.broumovsko.net

7. 1. 2012
Novoroční běh
36. ročník.
Horní Kostelec
www.cervenykostelec.cz

březen 2012
Velikonoční trhy
Výstava výrobků s velikonoční
a jarní tématikou
vystavovatelů a řemeslníků
z celé České republiky.
Hronov, Sál a předsálí sálu J. Čapka,
náměstí Čs. armády
t: +420 491 483 646
www.mestohronov.cz

21. 01. 2012
Tradiční ples města Hronova
Hronov, Sál J. Čapka
t: +420 737 608 373
www.mestohronov.cz

Únor
únor 2012
Dětský filmový festival
Červený Kostelec, Kino Luník
www.cervenykostelec.cz
únor 2012
Karneval na lyžích
Janovičky u Broumova
www.broumovsko.net
únor 2012
Uctění památky Boženy Němcové
Česká Skalice, Husovo náměstí
www.ceskaskalice.cz
11. 2. 2012
Jarní příhody včelích medvídků
Divadlo Krapet Praha
Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla
www.cervenykostelec.cz
18. 2. 2012
Sportovec města
Slavnostní vyhlášení soutěže o nejúspěšnějšího
sportovce města Červený Kostelec
Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla
www.cervenykostelec.cz
18. 2. 2012
5. ostrostřelecko - městský ples
Police nad Metují, sál Pellyho domů
www.policko.cz

březen 2012
Hronovské jablíčko
Celostátní přehlídka dětských
a mládežnických tanečních
kolektivů (nefolklórních)
s mezinárodní účastí.
Hronov,
Sál J. Čapka, Jiráskovo divadlo
t: +420 737 608 373
www.mestohronov.cz
8. – 11. 3. 2012
Východočeská přehlídka
amatérského činoherního divadla
Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla
www.cervenykostelec.cz
12. 3. 2012 – 13. 04. 2012
Velikonoční výstava
Teplice nad Metují, Infocentrum
www.teplickeskaly.com
18. 3. 2012
Oslava svátku Josefa 2012
Jaroměř – Josefov
t: +420 777 008 248
www.jaromer-josefov.cz
23. - 24. 3. 2012
Music for Tibet 2011
8. ročník Springfestu se snaží
podporovat tibetské oběti bezpráví
a komunistické diktatury.
Hronov,
Sál J. Čapka
t: +420 777 259 906
jesusom@seznam.cz
www.musicfortibet.wz.cz

Leden

18. 2. 2012
Boučkova Jaroměř
Jaroměř, Boučkovo loutkové divadlo
t: +420 777 812 470
www.bodi.cz

24. 3. 2012
Úpická laťka
Úpice
www.upice.cz

leden 2012
Dřevorubec roku
13. ročník dřevorubeckých závodů.
Dolní Adršpach,
za hlavním parkovištěm
www.skalyadrspach.cz

18. 2. 2012
Studánecký masopust
Průvod, taškařice na náměstí, zabíjačkové hody,
tanec a veselí.
Malé Svatoňovice
www.malesvatonovice.cz

30. 3. – 9. 4. 2012
Velikonoce u Studánky
Tradiční velikonoční výstava.
Malé Svatoňovice,
kulturní klub
www.malesvatonovice.cz

Noviny vycházejí v rámci projektu „Kladské pomezí – krajina příběhů“,
který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj - Regionální operační program NUTS II Severovýchod.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00842

duben 2012
Čarodějnice na Brodském
Tradiční akce pro děti a jejich rodiče s bohatým
kulturním a hudebním programem.
Červený Kostelec, Rybník Brodský
www.cervenykostelec.cz
duben 2012
Pochod Okolo Jaroměře
Tradiční turistický pochod, trasy pro pěší i cyklisty.
Jaroměř, start od TJ Sokol
t: +420 491 815 282
www.tjsokoljaromer.webnode.cz
duben 2012
Čarodějnický rej
Broumov
www.broumovsko.net
duben 2012
Den země aneb Ratibořické ovčácké slavnosti
Česká Skalice, Babiččino údolí
www.centrumrozvoje.eu
duben 2012
21. let čarodějnic Skalicí
Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz
duben 2012
Jeden svět
Police nad Metují, Pellyho domy
www.policko.cz
1. 4. 2012
Vítání jara
Slavnostní průvod městem.
Náchod
www.deckonachod.cz
2. 4. 2012
Slavnostní zahájení turistické sezóny v Josefově
Slavnostní předání klíčů od Pevnosti Josefov
správci objektu za účasti vojenských jednotek
s doprovodným programem.
Josefov, tzv. Dolík
t: +420 491 812 731
www.muzeumjaromer.wz.cz
7. 4. 2012
Akce „Bílá u Bílého“
10. ročník setkání turistů a příznivců Jestřebích
hor. Setkání na Bílou sobotu u Bílého kůlu
na Panské cestě v srdci Jestřebích hor.
Úpice
www.upice.cz
21. 4. 2012 / 10 – 17 h
Brány města dokořán
Nové Město nad Metují, Městské muzeum
t: +420 491 472 119
www.muzeum-nmnm.cz
23. 4. 2012
Velikonoční trhy
Police nad Metují
www.policko.cz
30. 4. 2012
Pálení čarodějnic
Tradiční oslava Svatojakubské noci.
Jaroměř, trojúhelník u stadionu
t: +420 491 812 806
www.divadlojaromer.cz
30. 4. 2012
Pálení čarodějnic
Jaroměř – Josefov, tzv. Dolík
t: +420 777 008 248
www.jaromer-josefov.cz
30. 4. - 7. 5. 2012
Náchodská Prima sezona
Celostátní festival studentské tvořivosti.
Náchod
www.primasezona.cz
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Publikace Adršpašsko
Náchodské Nakladatelství JUKO vydalo na začátku léta obsáhlou publikaci Adršpašsko. Výpravná kniha úctyhodného formátu nabízí čtenářům
komplexní přehled přírodních poměrů a historie
Adršpachu a jeho okolí. Kniha je rozdělena do
čtyř oddílů: příroda, historie, kultura a lidé, zemědělství a průmysl. Texty jsou bohatě doplněny
obrazovým materiálem – v knize najdete přes
950 ilustrací. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány
renomovanými odborníky, editory celé knihy jsou
Tomáš Dimter a Pavel Lisák.
Položila jsem několik otázek nakladateli Pavlu Lisákovi.
Adršpašsko... co si vlastně pod tímto názvem
můžeme představit?
Obce Horní a Dolní Adršpach, Zdoňov a Libnou.
Samozřejmě – v knize mají místo i turisticky atraktivní
Adršpašské skály. Libná dnes prakticky neexistuje, Zdoňov spadá pod Teplice nad Metují. To je současný stav,
dříve ale byly tyto obce spojeny v jedno panství, měly
provázanou historii i společenský život.
Jak dlouho trvala příprava knihy?
Nepříjemně dlouho... to ale musím trochu vysvětlit.
Naše původní představa o knize byla daleko skromnější.
Z počátku jsme počítali s menším formátem, rozsahem
do dvou set stran a asi se sto fotografiemi. Práci jsme
odhadovali na dva roky. Tak jsme to i slibovali nejen

na obecním úřadu v Adršpachu, ale i našim známým
a lidem, kteří se na knihu těšili. Ale už při prvních návštěvách archivů v Trutnově, Zámrsku, Náchodě či Třeboni
jsme viděli, že jednotlivé kapitoly musíme zpracovat
podrobněji, než jsme plánovali. Dostávali jsme tipy na
další cenné materiály v našich muzeích a knihovnách.
Po první návštěvě krajanského muzea ve Forchheimu
jsme získali nové kontakty na sběratele a adršpašské rodáky v Německu a Rakousku. Bylo třeba dalších návštěv,
korespondence apod. Práce se tedy protáhla na pět let.
Část knihy pojednávající o historii Adršpašska
končí rokem 1946. Chystáte další díl?
Ano. Poslední kapitola v oddílu Historie nese název „Rok
1945 – konec a nový začátek“. Odsunem (či vyhnáním?)
německého obyvatelstva po 2. světové válce tady, stejně
jako v celých Sudetech, dochází k velkému zlomu.
Všechny vazby a tradice byly porušeny, začala zcela nová
kapitola v dějinách Adršpašska. Připadalo nám vhodné
novodobou historii zpracovat ve zvláštním svazku.
Navíc musím připomenout, že materiálů k událostem
posledních šedesáti let je paradoxně málo. Bude teď
důležité pracovat přímo s lidmi, s pamětníky, kteří do
Adršpachu přišli po válce. Druhý díl bude tedy více
ovlivněn orální historií. Máme radost, že po vydání knihy
se místní obyvatelé sami hlasí a nabízejí nám fotografie,
písemné materiály a osobní pomoc při další práci.
Děkuji za rozhovor.
Text: Martina Tauchmanová

Červený Kostelec – město bohatých tradic
Červený Kostelec čekají oslavy 650. výročí
první písemné zmínky o městě, která se datuje
k 22. srpnu 1362. Toto datum je nejstarším
dnem, který písemnou zprávou dotvrzuje
existenci vsi Kostelec.
Zpráva hovoří o ustavení faráře Heřmana na faru
v Kostelci, kdy patronem byl červenohorský pán Mikuláš
Piskle. Lze se však domnívat, že ves Kostelec existovala
už dříve - snad od konce 13. století, kdy v této době už
vrcholilo kolonizační dílo pánů rodu erbu zlatého
třmene, z nichž Sezema založil hrad Červenou Horu
a Tas Vízmburk. Byla to kolonizace, kterou uskutečňovalo především domácí, české obyvatelstvo.
Rok 2012 tak bude v Červeném Kostelci rokem oslav
tohoto významného jubilea a kulturní a společenský
program města bude těmto oslavám uzpůsoben.
Jsou tak připravovány nejrůznější akce, které vyvrcholí
právě v srpnu v souvislosti s konáním Mezinárodního
folklorního festivalu v Červeném Kostelci.

K této příležitosti je vydávána publikace z červenokosteleckého regionu pod názvem „ Červený Kostelec – město bohatých tradic“, jejíž slavnostní křest se uskuteční
3. prosince 2011.

zásobu více jak 500 černobílých i barevných fotografií,
včetně nejrůznějších dobových fotografií a reprodukcí,
a přibližuje tak čtenáři i touto formou historické souvislosti činnosti spolků a sdružení v Červeném Kostelci.

Kniha pojednává o nejrůznějších spolcích a organizacích
města Červený Kostelec a jeho okolí, které se podílejí na
rozvoji kulturního, společenského i sportovního života
červenokosteleckého regionu.

Autory knihy jsou František Drahoňovský a Josef Pinkava
a tato nová kniha navazuje na jejich předchozí knihu
„Umění a jeho tvůrci“, která vyšla v roce 2009 a mapovala
historii červenokosteleckých rodáků a významných
osobností uměleckého života v Červeném Kostelci.

Čtenář má tak možnost se seznámit s historií a současností kulturních zařízení města, uměleckými soubory a zájmovými sdruženími, hasičskými sbory, oddíly skautingu
a trampingu, církevními a charitativními organizacemi,
spolků zabývajícími se ediční činností, organizacemi
podporujícími tvořivost dětí a mládeže a nejrůznějšími
oddíly z oblasti tělovýchovy, sportu a turistiky.
Nemalá část je pak věnována již zaniklým spolkům a sdružením, které svým významným působením výrazně
přispěly k formování červenokostelecké společnosti.
Kniha je na svých 224 stranách obohacena o bohatou

Další regionální knižní novinky
Stoleté hospody
– Hostinec U Kamenného stolu

Historické ilustrace – povídání o historii
a budoucnosti hospod.
Autor: Petr Broulík, 2010

Osobnosti Jaroměře

Ilustrovaná encyklopedická publikace
pojednává o 217 osobnostech Jaroměře
a Josefova.
Autor: PhDr. Jiří Uhlíř, 2011

Výtvarníci úpického regionu

Povídání a ukázky tvorby, mimo jiné připomenutí
významných jubilejí v roce 2012 – J. Vik 80 let,
V. Pokorný 75 let a připomenutí rozsáhlé tvorby
J. W. Mezerové.
Autor: Městské muzeum Úpice, 2011

Hvězda v Broumovských stěnách
– historie v datech a obrazech

V publikaci si všimneme časově řazené
historie tohoto místa. Text je doplněn
souborem reprodukcí vybraných
historických pohlednic.
Autor: František Janeček a Miroslav Pichl, 2010

Dvě holky na stromě

Knížka, ve které najde každý ozvěnu svého
dětství, svých bláznivých nápadů, obav,
touhy po samostatnosti a poznání.
Autor: Jiřina Voltrová, 2011

Neuvěřitelné příběhy starého myslivce
V knize naleznete 42 povídek z mysliveckého
prostředí doplněných krásnými fotografiemi.
Autor: František Štěpánek, 2011

Historie obce Malá Čermná
a Dějiny Malé Čermné

Knihy se pokoušejí popsat dějiny malé obce na
česko–kladských hranicích od jejích začátků
až do dnešních dnů.
Autoři: Eva Pumrová a Ladislav Hladký, 2010

O Jiráskovi

Studie L. Hladkého Náchodsko v díle Aloise Jiráska
a výběr ze vzpomínek na A. Jiráska.
Autoři: Boris Ekrt a Ladislav Hladký, 2011

Neobyčejný příběh Vily Čerych
– odcházení a návraty

Kniha bude rekapitulovat mnohaletou historii vily,
a to na základě vyprávění Ladislava Čerycha.
Autor: Centrum rozvoje Česká Skalice,
konec roku 2011

Noviny vycházejí v rámci projektu „Kladské pomezí – krajina příběhů“,
který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj - Regionální operační program NUTS II Severovýchod.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00842

Text: Ing. Roman Kejzlar
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Mechanický betlém Josefa Utze
Zatímco u většiny jiných betlémů se figurky pohybují
tak, že je unáší pohyblivý pás, Utzovy figurky hýbou oběma rukama a nohama jako při chůzi, dokonce pohybují
hlavou a v některých případech se i vzájemně přibližují,
či vzdalují. V tom je právě Utzův betlém unikátní. Prostě
vytvoří dokonalou iluzi průvodu přicházejícího oslavovat narození Ježíška.

Josef Utz své dílo nedokončil. Zcela náhle uprostřed
své práce se stal obětí tragické nehody. Koncem října
1944 řezal na cirkulárce lipové špalky a jeden, který
pila odmrštila, ho zranil na hlavě. Osmačtyřicetiletého
muže v bezvědomí přivezli do nemocnice v Dušníkách,
kde 4. listopadu 1944 zemřel. Je pohřben na olešnickém
hřbitově.

Příkladem takového pohybu je kráčející figurka, vedoucí
psa. Ten svého pána dobíhá, a zase se opožďuje. Sledovat
pohyb figur ve scéně se Svatou rodinou je přímo požitek. Ležící Ježíšek kope nožkami, posléze si sedá. Panna
Marie zvedá ruce a žehná, svatý Josef hýbe hlavou, darák
si kleká a zase vstává.

Zůstala po něm spousta dřevěných figurek a hraček, ale
i torzo betlému, o kterém se šíří pověst, že kdyby dílo
dokončil, byl by lepší než třeba betlém třebechovický.
Po válce se jednotlivé figurky betlému začaly ztrácet,
proto byl uložen na bezpečné místo. Přístřeší mu poskytla prostorná a suchá půda u Klárů. Na podzim roku
1967 byl převezen do rychnovského Okresního muzea.

Figurky, stavby, krajinu a palmy vyřezával Josef Utz
z lipového dřeva. Zadíváte-li se do obličejů figurek, tak
každá má svůj osobitý výraz ve tváři, zde oceníte jemnost a pečlivost, se kterou byly vyřezány. Betlém
s rozměry pětkrát dva metry, má přírodní barvu lipového dřeva. Figurky jsou vysoké 15 až 20 centimetrů.

Ve východočeském kraji je řada pěkných betlémů. Chtěl bych vám představit jeden z nich,
který se nachází v Olešnici v Orlických horách.
V tamější radnici na náměstí č. p. 8 je malá
výstavní síň, která je domovem mechanického
betléma vytvořeného Josefem Utzem. Hned při
vstupu a prvním pohledu musí každý uznat,
že jde o jedinečný exemplář.

Josef Utz se narodil 26. září 1896 v Horní Olešnici. Nebyl
řezbář, ale tkadlec a majitel mechanické tkalcovny.
Řezbářství bylo jeho koníčkem už od mládí a nejraději
vyřezával loutky a všelijaké hračky. Naučil se velice
pěkně vyřezávat od mistra řezbáře Vendelína
Schmoranze z Olešnice. V polovině třicátých let
minulého století uskutečňoval myšlenku, že udělá
mechanický betlém.

Vrcholem Utzovy technické dovednosti bylo zřejmě
umístění gramofonu se dvěma talíři a přenoskou do
nosné konstrukce pod betlém. Přehrával střídavě dvě
gramofonové desky s vánočními koledami. Uprostřed
betlému stojí svatá chýše pod doškovou střechou
s hlavními aktéry biblické scény. Při okraji chýše jsou
dva průchody, kudy projíždějí vozíky s jednotlivými
figurkami.
Původně jich bylo šestatřicet, čtyři z nich se ztratily.
V pozadí vystupuje na stěně barevná kulisa pohledu
na olešnické náměstí a jeho nejbližší okolí.

Dnešní přístup na Bor je poměrně snadný. Jsou tu upravené a označené cesty, ale bývaly časy, kdy jen málokdy
lidská noha vstoupila do divokých roklin.

A právě zde na Boru měl prý kdysi dávno divukrásný palác mocný čaroděj. Byl pánem veškeré okolní
krajiny, přesto nebyl šťasten. Mocný kníže měl jedinou
dceru, spanilou princeznu Jelenu, kterou velmi miloval
a z velké lásky ji zahrnoval vším přepychem.
Jelena však otcovu lásku neopětovala, byla pánovitá
a plná podivných vrtochů. Snad ani nebyla lásky
schopná. Ale byla velmi krásná. O její nebývalé kráse
se dověděl mocný vládce krkonošských hor – Krakonoš
a začal na Bor velmi často zajíždět. Usiloval o ruku
spanilé Jeleny. Jelena se mu však jen smála a nechtěla
o takovém ženichovi ani slyšet.
Často se vracel Krakonoš rozhněvaný domů. Vždy,
když se vybouřil, zase se mu po krásné Jeleně zastesklo,
a tak vymýšlel další způsoby, jak získat její přízeň.
Bohaté dary, které jí vozil, se mu už zdály málo,
proto zřídil na Boru překrásnou zahradu a snesl
do ní nejvzácnější květiny ze své říše. Uprostřed té
zahrady se lesklo křišťálové jezero, ve kterém se proháněly zlaté rybky, a na vlnách plavalo vzácné vodní
ptactvo. Ani to však nezapůsobilo na chladné srdce
princezny Jeleny, naopak se rozhodla vzít si mladého
rybáře, kterého sice také neměla ráda, ale alespoň
byl mladý.

Znovu sestavený a provozuschopný Utzův Betlém byl
zpřístupněn veřejnosti v neděli dne 30. dubna 2000
k příležitosti olešnického majálesu. Až se budete toulat
po východočeském kraji navštivte Olešnický Utzův
betlém a můžete zde vidět poklad lidového umění.
Dnes se o betlém velmi dobře starají manželé Vlčkovi
z Olešnice v Orl. horách. Návštěvní dny jsou v sobotu od
9 do 11 hodin a v neděli od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin.
Návštěvy lze objednat telefonicky na +420 494 660 226.
Text: Zdeněk Bachura

Zkamenělá princezna na Boru
Cípu Čech na hranicích s Kladskem vévodí krásná stolová hora Bor. Její vrchol se zvedá do výšky
916 m a její temeno je pokryto množstvím skal
a hlubokých roklí, jež dohromady tvoří rozsáhlé
bludiště kamenného města. V roklinách leží staleté vyvrácené stromy a mezi nimi se proplétají
praménky výtečné vody, které se spojují a jako
potůčky stékají dolů do kraje. Z vrcholu Boru je
nádherný pohled daleko do Čech a do Kladska.

V depozitáři muzea přečkal bezmála třicet let. Jeho cesta
k návratu začala až po roce 1990, kdy se společným
úsilím rodiny Vlčkovy, bývalé kronikářky paní Jaroslavy
Lemfeldové, ředitelky Rychnovského muzea paní Mgr.
Ivany Krejčí, pracovníků muzea a OÚ Olešnice vrátil zpět
do místa, kde byl vytvořen.

Otec jí ho rozmlouval, protože byl chudý, ale všechno
bylo marné. Šila si již svatební košili a s jejím dokončováním pospíchala.
Jednoho dne seděla u svého stolku, na klíně měla
rozešitou košili a přesnými stehy dokončovala její
výzdobu. Náhle se před ní objevil Krakonoš,
aby vyslechl její poslední, rozhodující slovo.
Princezna se pohrdavě zasmála a zvolala:
„Hned, jak tuhle košili došiju, stanu se nevěstou svého
vyvoleného, tobě nikdy náležet nebudu!“
„Je to tvé poslední slovo, princezno?“ ptal se Krakonoš.
„Ano, je!“
Sotva vyřkla Jelena tuto odpověď, rozhněvaný
Krakonoš napřáhl ruku proti princezně a hřímavým
hlasem zvolal: „Nikdy nedošiješ svou svatební košili,
princezno, neboť smíš udělat jen jeden jediný steh
za rok, a jakmile poslední uděláš, nastane soudný
den!“
Jen svou kletbu dokončil, zahučel divoký vichr a rozpoutala se bouře. Překrásný zámek se s rachotem
zřítil a zbyly z něho jen šedé, mechem porostlé balvany. Zmizela zahrada i jezero, pouze hluboká
prohlubeň zůstala. A mezi šedými kameny sedí, jako
nehybný balvan, zkamenělá princezna Jelena.
Jen jednou za rok, na Velký pátek, když se v kostele
čtou pašije, objeví se na chvíli zámek ve své bývalé
nádheře, princezna ožije, udělá jediný steh na své
košili a hned se zase promění v kámen. Až košili došije,
pak prý nastane konec světa…
Zdroje: Antonín Krtička – Polický:
„Báje a pověsti z kraje Jiráskova“;
Eva Koudelková: „Police nad Metují a okolí
v lidových vyprávěních.“
Zpracovala: Jitka Řezníčková

Noviny vycházejí v rámci projektu „Kladské pomezí – krajina příběhů“,
který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj - Regionální operační program NUTS II Severovýchod.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00842
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Sladký poklad z čisté přírody
Nový seriál vás bude postupně seznamovat
s místními výrobky Kladského pomezí. K jejich
výrobě se používají suroviny stejně jedinečné
a rozmanité jako krajina z níž pocházejí. Každý
produkt nese příběh člověka, jenž mu pomohl na
svět. Jedním z nich je včelí med, který produkuje
Simona Adamcová.
V malebném údolí rozprostírajícím se mezi vrchy
Maternice a Turov v obci Rokytník u Hronova
provozuje od roku 2003 včelí farmu. Umístění na
prvním místě v soutěži Potravinář a potravina
roku 2008 a 2010, Regionální výrobek Královéhradeckého kraje a mnohá další ocenění svědčí
o výjimečné kvalitě medu.
Včelařka je u nás, zejména pro ženu, velmi
neobvyklé povolání. Co Vás přivedlo na tuto
myšlenku?
Na to, že se dá včelařstvím uživit jsem přišla až na
největší včelí farmě u nás, kde jsem si přes léto doplnila
chybějící praxi. Nabídli mi, že za byt a stravu budu moct
pracovat s nimi u včel, abych poznala, co obnáší mít včelí
farmu. Pravda, byla to dost tvrdá a drsná zkušenost, ale
tenkrát jsem se definitivně rozhodla, že i já to zkusím,
vybudovat si vlastní včelí farmu.
Co Vás přivedlo ke včelařství? Byl to koníček
zděděný po předcích?
Ke včelaření mě přivedla nešťastná náhoda, měli jsme
v rodině dopravní nehodu a jako terapeutický lék
mi byly doporučeny včely. Nikdo v naší rodině nikdy

nevčelařil a mě samotnou by nenapadlo si bodavý hmyz
pořizovat. O to těžší jsem to měla v začátcích, kdy jsem
nevěděla, jak se o včely starat. Ale asi to tak mělo být.
Je to práce fyzicky náročná?
Ano, dá se přirovnat k vrcholovému sportu. Během
hlavní sezóny (květen až srpen), kdy se vytáčejí medy, se
člověk moc nevyspí. Práce začíná brzy ráno kolem šesté
a večer kolem jedenácté končí, každý den. Kontrolují se
úly, vytáčí medy, chovají se včelí matky, dělají oddělky
(mladá včelstva), přijímají exkurze, udržují se stanoviště
včelstev, zkrátka věčný pohyb.
Musíte být opravdu v dobré kondici. Kolik včelstev
obhospodařujete?
Úly máme nízkonástavkové, to znamená, že při manipulaci s nástavky plné medu není jejich hmotnost příliš
veliká. Hmotnost medného nástavku, se kterým se
manipuluje je cca do 18 kg a to zvládá v pohodě i žena.
Oproti klasickým úlům, kde je hmotnost medného nástavku 40 kg, je to znát. Naše úly, ve kterých včelaříme,
nikdo jiný nemá. Je to náš vynález, jak si práci ulehčit.
Nyní máme na takto uzpůsobených úlech osazeno
300 včelstev.
Co Vás na práci nejvíce baví?
Chov včelích matek, jednoznačně. Máme šlechtitelskou
stanici na chov a selekci prověřených matek, ze kterých
odchováváme jejich dcery. A protože všechny včely
v úle jsou děti včelí matky, celé včelstvo nese vlastnosti
matky. Dobré vlastnosti se dají pozorovat a porovnávat,
z nejlepších matek pak odchováváme právě dcery F1.
S novou královnou se rodí i nový život a s ním i nové
včelstvo. Množíme včelstva s prověřenými vlastnostmi
a ty pak slouží jako základy nových chovů začínajícím
včelařům.
Od roku 2009 má včelí farma certifikát Bio pro
všechna včelstva. Letos jste zvítězila v soutěži
o nejlepšího ekologického zemědělce a získala
trofej Bartákův hrnec. Je těžké splňovat všechna
kritéria oproti běžné produkci?
Ano, musíte mít včelstva umístěná v CHKO nebo
v Národním parku, kde v doletu včelstev převládá
kultura trvalých travních porostů, luk a pastvin v režimu
ekologických zemědělců. Tato stanoviště se obtížně
hledají, protože intenzivní hospodaření je hodně rozšířené. Vhodné stanoviště se hledá zejména v ohledu na
dobrou včelí pastvu pro včely, ne každé pěkné místo je
vhodné. Dále se léčí včelstva přírodními léčivy naproti
chemickým a včelstva zimují buď na vlastním medu
nebo na cukru pocházejícím z ekologické produkce.
Váš život je nyní s včelami neodmyslitelně spjat.
Dle výroku Alberta Einsteina z roku 1921: „Pokud
by na Zemi zmizely včely, zůstaly by lidem jen
4 roky života.“ lidé bez včel nemohou žít. Můžete
vysvětlit proč?

DALŠÍ REGIONÁLNÍ PRODUKTY A SUVENÝRY:
Stavebnice Merkur, Police nad Metují
Zahradní semena, Jaroměř
Cínoví vojáčci, Jaroměř
Kozí sýry, Žernov
Sýry z kravského a kozího mléka,
Teplice nad Metují
Pekárna a cukrárna, Česká Skalice
Pekárna a cukrárny, Náchod
Výroba uzenin a masných výrobků,
Česká Skalice
Výroba plechových hraček, Nový Hrádek
Výroba a prodej dřevěných hraček, Jaroměř
Výroba ručníků, froté a damaškových výrobků,
Broumov
Ručně tkané koberce, Bohdašín u Teplic n. Met.
Proutěné věci, pletené věci, perníky, Dědov
Pivo, Náchod
Pivo, Broumov – Olivětín
Květový a lesní med, Chvalkovice
Slámové kraslice, Červený Kostelec.

Seriál na pokračování

Včela medonosná je vysoce užitečný hmyz a podílí se
z 95 % na opylování hmyzusnubných rostlin. Opylování
napomáhá dozrávaní semen a plodů a také přispívá
k biodiverzitě ekosystému. Bez včel by nebylo ovoce,
jak to dopadlo v deštivých jarech, kdy včely nemohly
létat už víme - stromy bez plodů (loni nebyly švestky,
třešně ani jablka). Nesmíme zapomínat, že plody se
neživí jen člověk, ale vše je součástí potravního řetězce.
Já už bych bez včel skutečně nemohla být. S přítelem
jsme denně u včel a oba nás to nesmírně baví. Využíváme každého dne, kdy nám záříjové počasí dovolí být na
stanovištích, protože s prvními mrazíky přijde období
klidu, kdy včely přestanou vyletovat a v zimním chomáči
stráví období do konce dubna. Ke včelám teď jezdíme
i s naším synem Honzíkem, třeba se mu u včel také zalíbí
a bude z něho malý včelař.

Může být včelí farma zároveň turistickou atrakcí?
Může a ta naše doufám je. U domu je malé odpočívadlo,
kde se dá posedět a přečíst z informačních tabulí něco
málo zajímavostí o životě včel. Nově jsme umístili největší ručně vyřezávaný lipový klát osazený živými včelami
v Čechách a je dominantou naší farmy.
Máme pro turisty otevřený stylový Medový obchůdek
přímo na farmě. Na regály v interiéru je použita borovice
vejmutovka, typická pro výrobu včelích úlů.
Je možné ochutnat a zakoupit různé druhy medu- lesní,
pastovaný, javorový, malinový, pohankový či lipový,
medovinu, svíčky ze včelího vosku, kosmetiku a další
medové produkty. Na návštěvu Medového obchůdku
jste srdečně zváni.
Děkuji za rozhovor.
Text: Markéta Venclová

Nový televizní dokument o životě Boženy Němcové
Ve dnech 3. až 6. září 2011 znovu oživla historie Ratibořic a České
Skalice, vztahující se k životu a dílu nejznámější české spisovatelky
Boženy Němcové.
Štáb České televize pod režijním vedením dokumentaristky Ljuby Václavové
natáčel v těchto dnech nový dokument o Boženě Němcové, který bude zařazen
do vysílání na počátku roku 2012, kdy si celá kulturní veřejnost připomene 150.
výročí úmrtí této čelné představitelky národního obrození a literatury 19. století.
Návštěvníci Babiččina údolí v Ratibořicích a České Skalice se mohli v pondělí
5. září ocitnout v atmosféře 1. pol. 19. století, protože při náhodném setkání
s televizním štábem v exteriérech mohli spatřit postavu Boženy Němcové v podání herečky Lenky Vlasákové a postavu Josefa Němce v podání herce Martina
Myšičky. Natáčení proběhlo díky profesionálnímu a ohleduplnému přístupu
televizního štábu k vlastnímu tématu, ale i ke všem reáliím, ve velice milé a tvůrčí
atmosféře, která jistě přispěla k pořízení kvalitního materiálu pro vznik hodnotného dokumentu.
Za Správu státního zámku Ratibořice děkuji režisérce paní Ljubě Václavové, vedoucí produkce slečně Lucii Plockové, hercům paní Vlasákové a panu Myšičkovi
i celému televiznímu štábu za příjemnou spolupráci.
Text a foto: Ivan Češka

Noviny vycházejí v rámci projektu „Kladské pomezí – krajina příběhů“,
který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj - Regionální operační program NUTS II Severovýchod.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00842
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Lázně Velichovky
Kladské pomezí není jen regionem skal, zámků,
přírodních atraktivit a vojenských opevnění,
ale i regionem lázeňským. Lázeňství má v této
oblasti dlouholetou tradici. Kromě moderních
lázní ve Velichovkách byl lázeňským městem
i Náchod. Pro milovníky a příznivce lázeňství
a welness má Kladské pomezí co nabídnout.
Ostatně, posuďte sami.
Ještě před pár lety znamenaly lázně „pouze“ léčebné
pobyty, zpravidla na 2–3 týdny a hrazené byly buď pojišťovnou – v případě doporučení lékaře, nebo v případě
vlastní potřeby bylo možné tento léčebný pobyt zakoupit za vlastní peníze. Dnes už ale pojem lázně neznamená jen léčení nemocí, ale spolu s welness službami
a programy se stávají stále oblíbenější v dnešní uspěchané době. V nabídce je spousta krátkodobých pobytů
– třeba jen na tři dny si zajet relaxovat do některého
hotelu a nechat se hýčkat a rozmazlovat.

vnitřní rovnováhu a v neposlední řadě na péči, kterou
věnujeme našemu tělu i našemu osobnímu růstu.
Lázně Velichovky se nacházejí v jižní části Kladského
pomezí, zhruba 5 km od Jaroměře a 20 km od Hradce
Králové, v nádherném lůni přírody, obklopeny rozlehlým
parkem. Lázně nabízí klasické léčebné pobyty pro pohybově nemocné a nově také welness služby.
První zmínka o Velichovkách je nejspíš z roku 1396 jako
Welichovek, dále v průběhu 17. století jako Welechovky
a Welichovky. Původně byla tato obec jako poddanská
menšího hradu Rotenberk a pojí se s ní velmi známá
jména – Hanibal z Valdštejna – strýc Albrechta z Valdštejna, Anna Salomena Harantová z Hořovic – manželka
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Roku 1803 se
majitelem stává Jan Podivín – rytíř z Höpflingenu
a Bergendorfu. Panství poté zdědí syn Albrecht a dále
jeho dcery – baronky – Berta Bess Chrostin a Gabriela
Spens Boden.

navrhoval, aby do Velichovek vedla železnice a snažil se
tento nápad prosadit – ovšem neúspěšně. Lázně dále
procházely méně či více úspěšnými obdobími a fungují
a věnují se stejné problematice dodnes. Navíc ovšem jak
jsem již výše zmínila, nalezneme zde moderní welness
centrum.
Přestože se lázeňství a welness v posledních letech staly
součástí životního stylu mnohých z nás, řada lidí stále
neví, co si pod pojmem welness představit. Welness přinesl novou vlnu péče o zdraví. Tím to ale zdaleka nekončí. Welness životní styl zahrnuje více – změnu chování,
postojů a zvolení si filosofie, kterou budeme vyznávat.
Vše by mělo směřovat ke zlepšení zdraví, kvality života
a celkové pohodě. Je to pohled na naše stravovaní, naši

Okolo roku 1897 navrhl MUDr. Kutík – známý lékař
z Hořiček, baronce, zda by nechtěla vybudovat lázně –
odkupoval od baronky slatinu, sám neměl tolik financí,
aby mohl lázně zřídit. Doktor Kutík přesvědčil paní
baronku, že velké počáteční investice se jí jistě brzy vrátí.
A tak se stalo, že na jaře roku 1897 se začaly budovat
lázně. Počáteční investice činila 440 000 rakouských
korun. Známý český vynálezce František Křižík dokonce

Institute Medical Welness je oázou pro všechny, kteří
se chtějí dostat zase do rovnováhy. Jemné tóny hudby,
uklidňující svit svíček a příjemná atmosféra naznačují,
že se tady budete cítit opravdu dobře. Vybírat je z čeho
a ochotný, stále usměvavý personál vám poradí proceduru přímo na míru. Každý z nás alespoň občas zatouží
nechat se opečovávat, hýčkat nebo jen „vypnout“. Ale ne
z povinnosti, nýbrž proto, že si to zasluhujeme. To vše by

nám měla nabídnout welness centra, která jsou provozována v rámci relaxačních či hotelových komplexů.
Největší rozmach v České republice přišel v roce 2007
a již o rok později bylo otevřeno jedno z prvních welness
center také v regionu Kladské pomezí. Relaxační
a welness centrum v Hotelu TOMMY je situováno
v příměstské části na Babí u Náchoda a během svého
působení si získalo řadu stálých klientů. Právě zde se můžete oddávat nekončícímu odpočinku, kdy celou řadu
welness procedur vám doporučí kvalifikovaný personál.
V souvislosti s rychle rostoucí poptávkou po těchto
službách nabízí welness stále více ubytovacích kapacit.
Text: Marie Havelková

Tekutý náchodský poklad
Procházka podél řeky Metuje v Náchodě je zas
o něco příjemnější! To napadne jistě každého,
kdo se vydá Bělovsí pěšky či na kole podél řeky.
Nedaleko areálu bývalých lázní totiž potěší
pocestné pohled na nově opravený prameník.
Měděná kopule pod sebou ukrývá jeden z největších náchodských pokladů – prameník přivedené
minerální vody Ida.
Za krásného počasí a přihlížejícího davu byl v neděli
24. července 2011 prameník slavnostně otevřen a dnes
si opět každý může důstojně načepovat tento „lahodný
mok“.

Oblast česko-polského pohraničí na severovýchodě Čech jistě není, co se minerálních pramenů týče,
tak známá jako např. Karlovarsko, ale i zde je několik
vyvěrajících pramenů s léčivými účinky. Důkazem jsou
již spoustu let fungující polské příhraniční lázně jako
Kudowa Zdroj, Polanica Zdroj či Duszniki Zdroj. Také
na české straně byly v roce 1818 zřízeny lázně Běloves,
kde se léčila onemocnění kardiovaskulárního systému
či bolestivé stavy pohybového aparátu. Svou činnost
však zdejší lázně v roce 1996 ukončily.
Již koncem 19. století byla v místech vyvěrajícího pramene, označovaného jako „Studánka Jakobova“ postavena
malá kaplička. Ta místním i pacientům sloužila jako

místo k rozjímání a modlitbám. Dnes tento původní
účel připomíná plastika kříže usazená ve zdi prameníku.
Kaplička přestala sloužit v roce 1961 a její inventář byl
vystěhován. Uprostřed prázdného objektu byl později
usazen mramorový prameník vybavený vodovodními
kohoutky ke stáčení minerálky. Časem se však ukázalo,
že tento „Jakubův“ pramen vykazuje zvýšené množství
arzenu a tak po roce 1980 byla kaplička uzavřena.
Občanům byla nabídnuta možnost odebírat minerálku
v původním prameníku Idy, určeném pro pacienty.
Po skončení lázní však byla i tato možnost zrušena a náchoďanům zbylo jen jediné - natočit si Idu z odpadních

Noviny vycházejí v rámci projektu „Kladské pomezí – krajina příběhů“,
který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj - Regionální operační program NUTS II Severovýchod.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00842

rezatých trubek u řeky. To se během léta 2011 změnilo.
Návštěva Náchoda dnes nabízí tedy nejen prohlídku zámku, dělostřelecké pevnosti či oběd v podobě
Pavlišovského řízku. Hezkou vzpomínkou jistě zůstane
i posezení vedle opraveného prameníku a ochutnávka
osvěžující minerálky.
Otevírací doba:
Letní sezona 1. 5. – 31. 10. od 6.30 do 22.30 hodin;
Zimní sezona 1. 11. – 30. 4. od 7.00 do 18.00 hodin.
Text: Markéta Machová

T U R I S T I C K É N O V I N Y O B L A S T I K L A D S K É P O M E Z Í - Z I M A 2 0 1 1 / 2 0 1 2 						 s t r . 1 6

Soví hory
Soví hory polsky Góry Sowie, jsou sudetským
pohořím v jihozápadním Polsku. Nejvyšší horou
je Wielka Sowa (Velká Sova). Zdejší horniny jsou
podle odhadů 2,5 miliardy let staré. Celé pohoří
se táhne od údolí řeky Bystrzyce na severozápadě
k Srebrnogórskému sedlu na jihovýchodě.

Na území těchto hor byl roku 1991 vyhlášen Park
Krajobrazowy Gór Sowich. Na severovýchodních
svazích mezi horou Kalenica a Słoneczna je rezervace
Bukowa Kalenica. Na východním okraji se nachází
Srebrnogórska pevnost, která je největší horskou pevností v Evropě. První dokument, ve kterém je zmíněna
Srebrna Góra (Stříbrná Hora) pochází z první poloviny
14. století. Počátky města jsou spojené s odkrýváním
ložisek stříbra, od kterých obec dostala svůj název.
Zajímavostí je, že na počátku 20. století vedla přes
hřeben Sovích hor ozubnicová trať, která však byla
později zrušena. Dodnes se zachovaly pouze dva vysoké
viadukty. Za zmínku také stojí, že na vrcholku Velké
Sovy je kamenná rozhledna s kruhovým rozhledem
do Čech a do Slezska. Za dobré viditelnosti dohlédnete
až na Krkonoše, Valbřišské hory, Bardské hory. Také
na vrcholku hory Kalenica je rozhledna s podobným
výhledem.
V Sovích horách jsou pod skupinou hory Włodarz
(Vládce) podzemní prostory zbudované za 2. světové
války a některé z nich jsou zpřístupněny. Význam stavby
těchto podzemních komplexů není dodnes objasněn.
Všeobecně se mluví o Hitlerově hlavním stanu, nebo
továrně na tajné zbraně. Výstavba podzemní pevnosti
začala v létě roku 1943. Pro otrockou práci zneužívali
nacisté vězně z nedalekého koncentračního tábora
Gross – Rossen. Přestože komplex byl už téměř dokončen, nikdy nebyl využíván. Některé části podzemního
komplexu Osówka jsou zpřístupněny a to včetně
zaplavených chodeb.

Ačkoliv vám podle názvu může tato trasa připadat
fyzicky náročná, opak je pravdou a trasa se mezi turisty
těší velké oblibě. Část z ní totiž absolvujete na loďkách,
ze kterých pak budete pokračovat po závěsných lávkách
a můstcích. Vzhledem k tomu, že v průběhu prohlídky
strávíte téměř dvě hodiny v podzemí, kde se teplota bez
ohledu na roční období pohybuje okolo 8° C, doporučujeme vybavit se teplým oblečením.

Soví hory jsou v létě vyhledávaným cílem pěších turistů
a v zimě jsou místem zimních sportů. Sjezdovky jsou
soustředěny především do okolí průsmyku Sokola
a průsmyku Jugowska a Velké Sowy. V okolí je možné
navštívit hrad Grodno, nebo významné poutní místo
s bazilikou ve Vambeřicích.

Osówka se nachází nedaleko malého městečka
Głuszyca, odkud vás dovede strmá silnice až na malé
lesní parkoviště. Za zaparkování auta zde zaplatíte
4 zł. Komplex je otevřen celoročně, kromě Velikonoc
a vánočních svátků.

Chata Zygmuntówka
ul. Świętojanska 30, 57 430 Jugów
t: +48 748733755
e: zygmuntowka.szulc@wp.pl
Kapacita chaty 40 lůžek.

Schronisko Zygmuntówka, Soví hory

Podzemní komplex Osówka
ul. Grunwaldzka 20, 58 340 Głuszyca
t: +48 748456220
e: biuro@osowka.pl
Provoz:
Duben až říjen otevřeno denně 10:15 – 17:00
(Květen až září pro skupiny nad 10 osob do 18:00)
Listopad až březen denně 10:15 – 15:00
Komplex je uzavřen 1. 10., 24. – 25. 12. a 31. 12.

Turistická chata Zygmuntówka nacházející se v Sovích
horách dostala své jméno po Zygmuntu Scheffnerovi.
Její původní název byl Henkelbaude. Postavena byla
v Tyrolském stylu v roce 1938 díky neutuchající iniciativě
Spolku zimních sportů v Bielawě. Chata leží v nadmořské výšce 740 m a je jedinou původní chatou v tomto
pohoří, které navazuje na naše Rychlebské hory, patřící
u nás k nejzachovalejším, ale také k nejopuštěnějším
horským celkům. Chatu najdete nedaleko horní stanice
lyžařského vleku. Objekt také slouží jako víkendová
stanice horské služby GOPR.
K chatě se dostanete po červené turistické značce z Velké Sovy (1014 m n. m) a Srebrnej Góry, nebo po zelené
značce z Ludwikovic Kłodzkich.

Kontakty:

Pevnost Srebrna Góra
ul. Letnia 10, 57 215 Srebrna Góra
t: +48 748180099
e: info@forty.pl
www.forty.pl
Text: Beata Radoňová

Toto utajené Hitlerovo bludiště patří k největším
pozůstatkům stavitelství v Dolním Slezsku. V regionu
bylo těchto chodeb postaveno celkem sedm, ale
Osówka patří mezi nejznámější a nejzachovalejší.
Celý projekt byl označen krycím názvem Reise (německy
Obr) a přišel tehdejší hitlerovské Německo na více
než 150 miliard marek. Díky své velkoleposti a vzhledem
k historickým událostem však nebyl nikdy dokončen.
Přesto dnes mohou turisté obdivovat podzemní město
o rozloze 6,5 km2, z něhož je návštěvníkům zpřístupněno
na 1,7 km betonových chodeb a několik sálů. Pokud se
rozhodnete komplex navštívit, můžete si vybrat ze
dvou prohlídkových tras. Vedle trasy klasické (cena je
9 zł za dospělou osobu a 7 zł za dítě) můžete zvolit ještě
trasu extrémní (12 zł na osobu).

Veřejný internet

Městská knihovna Česká Skalice
Husovo náměstí 20, Česká Skalice
t: +420 491 452 518
e: knihovna@ceskaskalice.cz
www.knihovna.ceskaskalice.cz

Městská knihovna Police nad Metují
Masarykovo nám. 75, Police nad Metují
t: +420 491 543 230,
e: knihovna@knihovna-police.cz
www.knihovna-police.cz

Informační centrum Hronov
nám. Čs. armády 500, Hronov
t: +420 491 483 646
e: info@mestohronov.cz
www.mestohronov.cz

Městská knihovna Náchod
Kamenice 105, Náchod
t: +420 491 423 338
e: knihovna@mknachod.cz
www.mknachod.cz

Městská knihovna Úpice
Bří. Čapků 1075, Úpice
t: +420 499 781 500
e: knih.upice@seznam.cz
www.kulturaupice.cz

Městská knihovna Egona Hostovského
Komenského náměstí 8, Hronov
t: +420 491 483 480
e: info@knihovnahronov.cz
www.knihovnahronov.cz

Turistické informační centrum Jaroměř
Nám. ČSA 16, Jaroměř
t: 491 847 220
e: info@jaromer-josefov.cz

Městská knihovna v Jaroměři
ul. Vojtěcha Probošta 180, Jaroměř
t: +420 491 812 815
e: mvs.jaro@tiscali.cz
www.knihovnajaromer.wbs.cz

Knihovna Adršpach
Adršpach
t: +420 734 474 649

Městská knihovna Nové Město nad Metují
Komenského 30, Nové Město nad Metují
t: +420 491 470 247
www.knihovnanm.cz

MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Městská knihovna v Jaroměři – pobočka
Na Zavadilce
Josefa Šímy 780, Jaroměř
t: +420 491 520 128
e: knihovna.zavadilka@volny.cz
www.knihovnazavadilka.wbs.cz
Městská knihovna v Jaroměři – pobočka
Josefov
Husova 110, Jaroměř – Josefov
t: +420 491 813 141,
e: knihovna.josefov@volny.cz
www.knihovnajosefov.wbs.cz

Městská knihovna Broumov
Mírové nám. 52, Broumov
t: +420 491 523 719,
e: knihovna@broumov.net, pujcovna@broumov.net
Městská knihovna Červený Kostelec
Sokolská 293, Červený Kostelec
t: +420 491 463 384
e: info@knihovnack.cz
www.knihovnack.cz
Městská knihovna Teplice nad Metují
t: +420 491 581 444,
e: knihovna.teplicenm@tiscali.cz
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz

INFORMAČNÍ CENTRA
Regionální informační centrum Česká Skalice
(placený internet)
třída T. G. Masaryka 33, Česká Skalice
t: +420 491 453 870
e: infocentrum@ceskaskalice.cz
www.ceskaskalice.cz ; www.centrumrozvoje.eu
Městské informační centrum Nové Město n. M.
Na Zadomí 1226, Nové Město nad Metují
t: +420 491 472 119
e: info@muzeum-nmnm.cz
www.infocentrum-nmnm.cz

Noviny vycházejí v rámci projektu „Kladské pomezí – krajina příběhů“,
který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj - Regionální operační program NUTS II Severovýchod.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00842

Informační centrum Police nad Metují
Masarykovo nám. 75, Police nad Metují
t: +420 491 421 501
e: infocentrum@policko.cz
www.policko.cz
Informační centrum Teplice nad Metují
(placený internet)
t: +420 491 581 197
e: info@teplickeskaly.com
www.teplickeskaly.com
OSTATNÍ
Internet bar Milan Diviš
Dr. Reyla 84, Jaroměř – Josefov
t.: +420 491 812 321
e: milandivis@seznam.cz
www.divis.josefov.cz
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Rozhovor s ing. Vlastimilem Hurdálkem

bývalým ředitelem o.p.s. Branka a místopředsedou Klubu českých turistů v Náchodě
BRANKA, o.p.s. bude mít příští rok 15. výročí své
činnosti. Na několik otázek jsme se zeptali pana
Ing. Vlastimila Hurdálka, který byl v roce 2000
jmenován výkonným ředitelem společnosti.
Jak vzpomínáte na začátky BRANKY?
Do nového zaměstnání jsem přešel z Okresního úřadu
v Náchodě, kde jsem se v posledních letech mimo jiné
zabýval i rozvojem cestovního ruchu v rámci okresu.
Tyto zkušenosti jsem pak mohl využít i v organizační
činnosti v Brance. Velmi mi pomohla znalost území celého okresu i dřívější spolupráce se starosty měst a obcí
a organizacemi činnými v cestovním ruchu a sportu, na
kterou jsem mohl navázat. Lépe se mi pak dařilo získávat
nové členy Branky a tím i finanční prostředky. Režijní
náklady byly velmi nízké, činnost závislá na členských
příspěvcích, dotacích z Evropských fondů a prodeji
vlastních materiálů. Přestože jsem už v této době byl
v důchodovém věku, práce mě velmi bavila a podařilo
se nastavit určitou koncepci v rozvoji cestovního ruchu
pro větší územní celky, než byla města a obce – vytvořit
turistickou oblast Kladské pomezí, území mezi Krkonošemi a Orlickými horami.
Na jaký projekt nejraději vzpomínáte?
Za téměř desetileté působení v Brance byla realizována
řada projektů, prezentací na veletrzích cestovního ruchu
a setkání. Z mého pohledu si nejvíce cením těch, které
daly nejvíce práce a vynaloženého úsilí většího kolektivu
spolupracovníků. Především Tulácký pas „Brankou
do Kladského pomezí“, vydání cyklomapy „Kladským
pomezím na kole i pěšky“, úspěšná putovní výstava
„Kladské pomezí bez hranic“ a zajímavé tiskoviny
„48 výletů za poznáním Kladského pomezí“ a „47 výletů
v Kladském pomezí“.
V minulých letech se investovalo hodně prostředků do nových cyklostezek a cyklotras. Byla některá, kterou jste navrhoval?
S přispěním dotace z Evropských fondů jsem se aktivně
zúčastnil na projektech realizace značení cyklotras
včetně odpočívadel, informačních tabulí a skládaček
pro trasy: 1/ Studnice – Česká Skalice – Havlovice –
Červený Kostelec – Studnice (Okruh B. Němcové),
2/ Josefov – Nové Město nad Met. – Olešnice v Orl. h.
– státní hranice, 3/ Rtyně v Podkrkonoší – Červený
Kostelec – Náchod – státní hranice, 4/ Peklo – Česká
Čermná – Borová – Rzy.

Máte v Kladském pomezí nějaká místa, kam se
vracíte nejraději?
V každém případě to jsou Broumovské stěny, méně
navštěvované než třeba Ostaš nebo Adršpašsko-teplické
skály, ale pro turistiku poskytují ideální podmínky. Dají
se zde vybrat trasy, které uspokojí i toho nejnáročnějšího návštěvníka. Poskytují výhledy do širokého okolí,
skalních roklí a útvarů. Jsou zde vhodná nástupní místa
i blízkost občerstvení.
Máte nějaký zajímavý příběh z vašich cest po
Kladském pomezí?
Řadu let jsem jezdil za turistikou do Tater, rakouských
Alp, Dolomitů, ale teprve v pozdějším věku poznávám
opravdové krásy české krajiny a blízkého okolí. Aby to
bylo zajímavější, vybírám si trasy, které nejsou úplně
značené a orientuji se jen podle mapy. Jedna z cest vedla
podle hraničních patníků z Bělovse do Borové. Je to
pěšina opuštěným, ale zajímavým územím, kde chodila
jen ostraha hranic. Pod Borovou jsem nejdříve obdivoval
několik kusů pasoucí se srnčí zvěře a později narazil na
skupinu divočáků. Tentokrát mě opravdu zachránil nejbližší vhodný strom, na který jsem mohl alespoň trochu
vylézt. Už tam nikdy nepůjdu.
V čem vidíte hlavní přednosti a turistickou nabídku Kladského pomezí?
V současné době má vedení Branky dobrou spolupráci
se svými členy a informačními centry. Vydává se řada
propagačních materiálů, realizují se projekty dlouhodobějšího charakteru a Kladské pomezí se dostává do
podvědomí široké veřejnosti. Jedná se o turistickou oblast s více než 120 000 obyvateli, která může nabídnout
podstatně více atraktivit než lokální sdružení obcí nebo
celky měst. Kladské pomezí oproti ostatním destinacím
má výhodu i v tom, že má daleko více přírodních a historických zajímavostí, hustou síť dobře značených turistických i cykloturistických tras a nemusí se obávat o pokles
návštěvnosti. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že
činnost Branky, o.p.s. v rozvoji cestovního ruchu má
i kladný vliv na ekonomiku celé oblasti v úseku pohostinství , ubytovacích služeb a přístupných památek.
Aktivně působíte jako místopředseda Klubu českých turistů v Náchodě. Co vás nejvíce naplňuje
v této práci?
V KČT Náchod jsem organizován od roku 1990. V současné době má odbor 172 členů, převážně v seniorském
věku. Ve spolupráci s celým výborem organizuji řadu
turistických akcí a poznávacích výletů. KČT je také
majitelem a provozovatelem ubytovny a spolumajitelem
Jiráskovy chaty na Dobrošově, což znamená starost
o údržbu těchto objektů a zajištění jejich provozu. Jsem
spokojen, když se dobrovolná práce výboru daří a členové odboru tuto práci oceňují.
Všichni známe značení turistických tras různými
barvami. Jak ale vzniká taková trasa nebo kdo
rozhodne, odkud a kam povede a kdo zajišťuje
údržbu?
Je všeobecně známo, že v Čechách jsou nejpřehledněji
značené turistické trasy z celé Evropy. Je to dlouhodobá
systémová práce koordinovaná ústředím KČT a oblastními výbory, které mají vyškolené své značkaře. Podnět
k vyznačení nových tras a připomínky k poškozenému
značení dávají místní odbory KČT. Zpravidla se má
každá trasa kontrolovat a opravovat 1x za 2 roky.
Finanční prostředky na barvy a cestovné pro značkaře jsou částečně hrazeny ze státní dotace a vlastních
prostředků KČT.

V Kladském pomezí je nespočet značených cyklotras. Máte nějakou oblíbenou a proč?
Je to jedna z těch prvních a to Okruh Boženy Němcové.
Každoročně jej zařazujeme i do pořádaných akcí KČT
Náchod ve spolupráci s obcí Studnice. Je veden mimo
frekventované cesty, většinou přírodními a lesními stezkami s možností návštěvy zajímavých památek
a několika občerstvení.

Složitější je to u cykloznačení, kde se rozlišuje pásové
značení (obdoba turistických značek) od silničního
značení (plechové žluté značky). V současné době jsou
cyklotrasy a cyklostezky převážně budovány různými
investory s podporou dotace z Evropských fondů.
Po jejich dokončení pak již nejsou prostředky na jejich
údržbu, přestože je to povinností majitele. Částečně tuto
činnost opět zajišťují u pásového značení cykloznačkaři KČT. Poškozené silniční značky se však nahrazují
velmi obtížně. Každá navržená cyklotrasa se nejprve
konsultuje s ústředím KČT, po odsouhlasení dostane své
evidenční číslo a je zařazena do centrální evidence.

Co by se podle vás mělo zlepšit, aby se u nás hosté
cítili dobře?
Již dlouhou dobu je snaha zlepšit spolupráci Branky
s podnikateli v pohostinství a ubytovacích služeb.
Na kvalitu a cenu stravování, nevhodnou uzavírací dobu
v turistické sezóně a další služby jsou ze strany hostů
stále ještě připomínky. Vydané propagační materiály
se často nedostávají tomu, pro koho jsou připraveny
– návštěvníkům v ubytovacích zařízeních, aby mu
předložily návrh možného programu jeho pobytu
a aktivního využití volného času. S tím souvisí i zvýšení
počtu členů společnosti ze strany právnických osob
v oboru pohostinství, jejich pochopení pro spolupráci
a finanční podpora.

Noviny vycházejí v rámci projektu „Kladské pomezí – krajina příběhů“,
který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj - Regionální operační program NUTS II Severovýchod.
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Na jedné straně kladně hodnocená hustá dobře
značená síť cyklotras má za následek velké množství
poškozených cykloznaček a informačních tabulí, které
se včas neopravují. Výsledkem je pak obtížná orientace
a následná nespokojenost turistů. Optimální řešení je
třeba hledat i na tomto úseku služeb.
Mimo propagačních materiálů se návštěvníci poptávají
hlavně po kvalitních turistických mapách. Nebylo by
na škodu, kdyby Branka na svých webových stránkách
nebo v jiných vydávaných tiskovinách na tyto aktualizované mapy upozorňovala.
Děkuji za rozhovor.

Text: Daniel Denygr
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Staré hrady v Kladsku
Měli bychom využít dnešní možnosti volného
pohybu a cestovat do sousedního Kladska,
kam jsme léta nesměli. Je to krajina úzce spjatá
s českou historií, na kterou tu narážíme na každém kroku. Mimo prastarých pevností starších
než hrady u nás, je v Kladsku možnost se seznámit s velice hodnotnými kulturními památkami,
které v každém případě stojí za shlédnutí. Také
staré hrady jsou velice zajímavé, i když se někdy
musí hodně do kopce!

Kłodzko – Kladsko – Glatz
Místo dostalo asi jméno od slovanského slova kláda,
nebo – dle jiných historiků, od jednoho římského
hejtmana Luciuse, který zde vystavěl Luz (Chloz) a dle
českého kronikáře Cosmase zde založil v roce 981 obranný hrad. Asi v roce 995 zde stál dřevěný kostel, který
v roce 1114 vyhořel. Na jeho místě byl vybudován r. 1137
katolický městský farní kostel. S reformací se dostal do
rukou evangelíků, kteří ho museli předat r. 1623 jesuitům. Klášter Františkánů na Nise vystavěl 1470 Heinrich
z Münsterbergu, syn Jiřího z Poděbrad.
Nejzajímavější zde jsou však pevnosti. Dle Cosmase byl
Schlossberg v roce 981 již k dispozici. Zde přebýval zřejmě český vladyka Slemenitz, otec sv. Adalberta. Pevnost
obléhal v r. 1033 neúspěšně polský vévoda Boleslav I.
V roce 1037 město i pevnost dobyl císař Konrad a nechal
všechny občany – až na jednoho, popravit. K předání
města donutil jeho obránce (zapálením) Sobieslaw
z Polska. V roce 1428 ho bez úspěchu obléhali husité.
Kłodzko bylo r. 1622 převzato Rakušany a 1742 předáno
Prusku. Dnešní zázračně vypadající pevnosti nechal vybudovat Friedrich Veliký. Na hradní věži Doujon je socha
sv. Jana z Nepomuku. Dříve zde ukazovali kožený buben
husitského vůdce Žižky.

Rohovec – Hornschloss
Další názvy starého hradu: Domschloss, nebo Heinzetempel (Chrám skřítků). Hrad se nachází severovýchodně od Adršpachu, na vrcholku sopky Hornsbergu.
Autem se sem dostaneme přes Stružnicu (Neudorf).
Malý zarostlý vrchol nese stále ještě stopy dřívějších
valů a zbytky zdí a věží. Podle staré pověsti zde přebývali
Templáři. V roce 1317 sem měl utéct kníže Wladislav
před svým bratrem. Hrad byl také určitý čas v držení
raubířů. Ti roku 1369 patřili k osobní stráži kněžny Agnes
ze Svídnice, která nechala hrad spravovat hradním hrabětem Nicolausem Bolzem, který byl pánem Albersdorfu a Donnerau. V r. 1420 patřil hrad raubířskému rytíři
Nicolausi Pogarellovi a r. 1497 byl hrad zbořen.

Shora od hradu je překrásná vyhlídka, odkud přehlédneme velký pás Čech – na jihu a na východě slezské nížiny.
Na západě utváří Zuckerberg rozhraní horizontů. Jelikož
u vrcholu Hornsbergu se jedná o sopku, byl starý hrad
postaven zvláštním způsobem; vybíráním sopečných
kamenů do nitra sopky (viz foto).
Další možnost zajímavé kulturní prohlídky je nedaleké
městečko Krzeszów (Grüssau).

Kamienna Gora – hrad: Landes – Hut
Landes Hut, nebo také Landshutte, dnes polsky Kamienna Gora, leží na pravém břehu řeky Bober (Kaczawka).
Pod Forstbergem stál v roce 1286 pevný hrad: Landes –
Hut. V roce 1296 se okolo něho objevil Landshut již jako
město s hradbami a příkopy. Kostel sv. Petra a Pavla byl
postaven již v roce 1294. Evangelický kostelík vznikl za
podpory císaře Josefa I.. Je zde knihovna s uměleckými
a přírodovědeckými sbírkami (cenné slezské minerály).
Městský pivovar byl v roce 1313 Hospicem templářů.
V sedmileté válce zde byl po krvavé bitvě Rakušany
poražen, zraněn a vzat do zajetí pruský generál Fougue.

Ksiaž a Fürstenstein
Blízko lázní Szawno Zdroj (Bad Salzbrunn) se dnes
nachází skvostný zámek Ksiaž. Zde stával prastarý kostel.
Na jeho místě byl postaven starý hrad Fürstenstein.
Doba začátku stavby, ani jeho stavitelé nejsou známy, ale
v roce 1209 byl hrad tady a patřil knížatům ze Svídnice,
kteří se nazývali páni z Vorstinburgu. Později přešel
Fürstenstein do vlastnictví vdově po Bolkovi II., která
ho r. 1388 nechala napsat na Bernharda z Chussing.
Další majitel byl lačně žádostivý rytíř Hermann z Czetritz, který byl 1454 v bitvě u Liegnitz zabit. Jeho syn Hans
prohrál hrad i panství 1463 s králem Jiřím z Poděbrad,
který ho Hansovi ze Schellendorfu pronajal. Hans však
dělal přepady, a tak mu r. 1483 Matyáš Korvín hrad odejmul. Maďarští žoldnéři, kteří tady po obléhání hradu
zůstali, pokračovali v raubířství, až byli v roce 1493 knížetem Kasimirem z Teschen donuceni k předání hradu.

Ksiaž:
Strmými schody se dostaneme nahoru k majestátnímu
novému zámku. Mezi dvouvěžní nádvorní budovu a
mezi úřednickými byty vkročíme na zámecký dvůr.
Odtud vede 30 metrů široký a okolo 100 metrů dlouhý
zajímavý most, který je vyšperkován stálými obrazy až k
samotnému zámku Ksiaž.
Tato letní rezidence hraběte Hochberga má pět pater;
vysoký portál spojuje obě křídla budovy a dva sloupy
podpírají balkon. Za tím se nalézá mramorový knížecí
sál, který vzadu převyšuje staré vysoké věže. K sálu
vedou dvojité schody, je vybaven zlatem a malovanými

obrazy a na obou stranách vybíhají trojité okázalé
bytovky. Za shlédnutí stojí sbírka knih, mincí a přírodních kamenů.
Za 2. světové války byla na zámku speciální jednotka
úředníků SS, kteří odsud řídili všechny koncentrační tábory. Ke shlédnutí je zde ještě zámecká kaple, obří hrob
a sýrárna. Tento areál na mne udělal velký dojem a patří
k nejhezčím památkám Slezska.
Zdroj: Dr. Karl Herlossson: „Wanderungen durch
das Riesengebirge und die Grafschaft Glatz“
Text: Bohumil Sýkora

V roce 1497 byl hrad postoupen českému kancléři von
Schellendorfovi. Od jeho syna přešel do držení Haugwitze a 1509 byl konečně prodán Konrádu Hochbergovi.
V třicetileté válce byl pevnostní hrad střídavě dobyt
Švédy a Rakušany. Později byly pevnostní věci odneseny
a bylo vystavěno přední hradní křídlo, sál a most. Celý
areál nechal v roce 1800 ve starém stylu postavit hrabě
Hans Heinrich VI. Z Hochbergu. Je zde turnajové hřiště,
kde byl 3. 8. 1800 uspořádán turnaj ve středověkém stylu
pro pruského krále a královnu a další šlechtu. Na nádvoří
je ze zdi překrásná vyhlídka do kraje.

Ivanitská poustevna s kostelem Panny Marie Pomocné
Poustevna v Teplicích nad Metují na Kamenci
je poloroubená stavba půdorysu tvaru U,
postavená ve stylu kapucínského kláštera
s překrásnou kaplí – kostelem Panny Marie
Pomocné. V roce 1753 ji nechal postavit
Dr. Jan Maxmilián z Peytersbergu, velmi bohatý
pražský lékař, který se ve svých asi 65 letech
rozhodl žít poustevnickým životem.
Všude na světě se dalo poustevničit dvěma způsoby:
buď zažádal o poustevničení jakýkoli řeholník, nebo
poustevničil jakýkoli laik. V českých zemích v 18. století
však vznikla dočasně třetí možnost – vstoupit do tehdy
nově vzniklé poustevnické kongregace sv. Ivana.
Ta předpokládala v ideálním případě poustevnu pro
několik poustevníků s poutním kostelem a rajskou
zahradou. Po 57 letech, v roce 1782, byla kongregace
Ivanitů císařem Josefem II. zrušena. Z těchto dob se
dochovaly pouze dvě ivanitské poustevny tohoto
největšího typu.
Zdejší poustevna je světovou raritou, jejíž existence
dosud unikala očím odborníků. Uprostřed města je
poustevna kupodivu dobře ukryta a nad její mimořádností se v poslední době zvedá hladina zájmu znalců,

kteří si své vědění teprve na tomto objektu doplňují
a stejně tak pomáhají doplňovat poznatky nám.
Výjimečnost této památky spočívá zejména ve čtyřech
skutečnostech. První z nich je, že se zde nacházel pravděpodobně nejvzdělanější poustevník v Čechách již zmiňovaný Dr. Jan Max z Peytersbergu, který byl doktorem
medicíny a filosofie. Další skutečností jsou mimořádné
rokokové fresky v kostele, které jsou výjimečné svým
výborným provedením i bohatou nevšední symbolikou.
Dále pak to je zajímavá a donedávna neznámá historie
a konečně a především samotná zachovalost této
vzácné památky.
V současné době se poustevna nachází ve velmi kritickém stavu. O její záchranu usiluje občanské sdružení
„Zachraňme teplickou poustevnu, o. s“, které rovněž
provádí prohlídky s výkladem, při nichž se návštěvníci
mohou dozvědět o záhadách spojených s kostelem
a poustevnou, o popisu fresek a o zajímavých hypotézách. Další informace o prohlídkách a veřejné sbírce na
poustevnu naleznete na: www.poustevnateplice.cz
Text: Mgr. Ladislav Šikut
Upravila: Klára Borůvková
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Adrenalium

Skvělá příležitost vyžití ve volném čase.
Paintballová aréna plná přírodních i uměle
vytvořených zákoutí a úkrytů ve složitém lesním
terénu, lanový sál s lezišti pro děti i dospělé,
strašidelné bludiště, horolezecký výstup na
tovární komín, sjezd lanovkou. Hřiště pro malou
kopanou, tenisový kurt, ricochet, travnaté hřiště
pro míčové hry, golfové odpaliště na jednu jamku, kroket, petangue, lukostřelba, minigolf, střelba
ze vzduchových zbraní, ruské kuželky, stolní tenis,
kulečník, půjčovna kol. To všechno jsou stávající,
nové i průběžně otevírané atrakce v továrním
komplexu v Hronově - Velkém Dřevíči, 10 km
od Náchoda.
Zdejší nabídka adrenalinu samozřejmě není žádnou
novinkou. S jeho vydatnou porcí přichází již řadu let
unikátní víceúrovňová krytá motokárová dráha

s celoročním provozem, elektronickou časomírou,
třinácti klopenými zatáčkami, rychlostními rovinkami
a průjezdem dvěma tunely.
Dráha byla prodloužena na současných bezmála 1000 m
a stále zůstává vlajkovou lodí celého zařízení. Motory
jsou o obsahu 200, 270 a 390 kubických centimetrů, dále
jsou k dispozici dětské motokáry a samozřejmě i dětský
okruh a též dvousedadlová motokára.
Doba volá po rozvoji, stejně jako lidé po nových příležitostech k vyžití. Nuže, tady jsou!
Bližší informace na www.motokary-motobydlo.cz.
Text: Jiří Sommernitz
Upravila: Jitka Řezníčková

Sportování pěkně pod střechou
Ne každý z nás je příznivcem sjezdového
lyžování či běžek, které v zimě hrají prim
a neodmyslitelně k ní patří. Svůj čas, trávený
v Kladském pomezí, můžete v zimních měsících strávit i při jiných sportech a to pěkně
pod střechou a za každého počasí. Kryté
bazény, či zimní stadiony nabízí příjemnou
fyzickou zátěž, po které se jistě budete cítit
hned lépe. Následující seznam však svou
nabídkou potěší i toho, kdo dává přednost
spíše squashi, bowlingu či fitness centrům.
Takový podvečer prožitý s kamarády např.
při bowlingovém přátelském zápase dodá
sílu a chuť do dalších dnů.

Bowling centrum Jaroměř
Knappova 162, 551 01 Jaroměř
t: +420 491 813 130
www.bowling-jaromer.cz

EASY GYM fitness center Náchod
Karlovo náměstí 1999, 547 01 Náchod
t: +420 731 572 581
www.easygym.cz

Sportovní klub Nové Město nad Metují
28. října 943, 549 01 Nové Město n. Met.
t: +420 491 474 270
www.sportklub.cz

Nová víceúčelová sportovní hala Jaroměř
Ot. Španiela 817, Jaroměř 551 01
t: +420 604 968 412, +420 491 421 092
e: sportovni-areal-jaromer@seznam.cz

Fitcentrum O. Čápová Hronov
Vyšehrad 344, 549 31 Hronov
t: +420 491 482 913

Sportovní hala Nové Město nad Metují
28. října, Nové Město nad Metují
t: +420 775 770 700
www.sportovnicentrum.cz

Bowling bar Rtyně v Podkrkonoší
Hornická 799, 542 32 Rtyně v Podkrkonoší
t: +420 731 032 703
www.orangeorange.net

Fitcentrum M Náchod
Pražská 1759, 547 01 Náchod
t: +420 491 424 341

Bowling Na Rychtě Nové Město nad Metují
Komenského 34, 549 01 Nové Město n. Met.
t: +420 491 541 120
www.gapasro.cz

Fitnes centrum Jaroměř
Na Valech 201, 551 01 Jaroměř
t: +420 608 226 236
e: fitnessjaromer@volny.cz
www.fitnesscentrum.ic.cz

Zimní stadion Náchod
Na Strži 1795, 547 01 Náchod
t: +420 491 426 021, www.sportnachod.cz

Bowling club Laguna Náchod
Jugoslávská 33, 547 01 Náchod
t: +420 491 433 023
www.laguna-nachod.cz

Internet a Tipsportbar Josefov
Doktora Reyla 84, 551 02 Josefov
t: +420 491 812 321
www.divis.josefov.cz

Wikow aréna Hronov
Palackého 1000, 549 31 Hronov
t: +420 491 483 367, +420 733 734 169
www.mestohronov.cz

Bowling – bar Náchod
Plhovská 340, 547 01 Náchod
t: +420 491 433 143, + 420 777 868 148
www.bowling-nachod.cz

Zimní stadion Jaroměř
Lužická 551, 550 01 Jaroměř
t: +420 491 811 659, +420 491 810 514

K-Triumf Velichovky
552 11 Velichovky
t: +420 491 407 121; e: recepce.ktriumf@karsit.cz
www.k-triumf.cz

K-Triumf Velichovky
552 11 Velichovky
t: +420 491 407 121
e: recepce.ktriumf@karsit.cz
www.k-triumf.cz

K-Triumf Velichovky
552 11 Velichovky
t: +420 491 407 121, e: recepce.ktriumf@karsit.cz
www.k-triumf.cz

Bowling Club Meziměstí
5. května 101, 549 81 Meziměstí
t: +420 608 668 878

KRYTÉ STADIONY

Nová víceúčelová sportovní hala Jaroměř
Ot. Španiela 817, Jaroměř 551 01
t: 604 968 412, 491 421 092
sportovni-areal-jaromer@seznam.cz
Zimní stadion Nové Město nad Metují
Pod Lipami 459, 549 01 Nové Město n. Met.
t: +420 491 474 910, www.tjspartak.cz
Sportovní hala v Broumově
sídliště Spořilov. t: +420 491 523 724

BOWLINGY, KUŽELKY, SQUASH
Bowling DOK Hronov
Dvorská 40, 549 31 Hronov
t: +420 491 481 033
www.bowlinghronov.webgarden.cz

Kuželna Náchod
Tyršova 49, 547 01 Náchod
t: +420 491 424 993
Bowling bar Pluto Police nad Metují
Husova 331, 549 54 Police nad Metují
t: +420 491 520 339
Bowling Bar v Červeném Kostelci
B. Němcové 34, 54941 Červený Kostelec
t +420 721 406 109, e: ervin.petr@seznam.cz
www.bowlingbar.unas.cz
FITNES, RICOCHET, STOLNÍ TENIS,
SQUASH, SKATEPARK ...
DOK Hronov
Dvorská 40, 549 31 Hronov
t: +420 491 485 395, +420 732 762 703
www.bowlinghronov.webgarden.cz

SPORTCENTRUM Teplice nad Metují
Za školou, 549 57 Teplice n. Met.
t: +420 775 055 563
www.sportcentrum.teplicenadmetuji.cz
Squash Náchod
Na Hamrech 2001, 547 01 Náchod
t: +420 602 886 577
www.squash-centrum.unas.cz
SKATEPARK ULITA Broumov
Komenského 245, 551 01 Broumov
t: +420 491 521 381, +420 774 412 649,
+420 774 412 648
www.ulita.org
SPORT CENTRUM HELENA Police nad Metují
Tyršova 342, 549 54 Police nad Metují
t: +420 607 669 930

STAVIS Česká Skalice
Havlíčkova 222, 552 03 Česká Skalice
t: +420 491 453 962
www.staviscs.cz

Lezecká boulder stěna Náchod
Středisko volného času Déčko, Náchod
Zámecká 243, 547 01 Náchod
t: +420 491 428 744, +420 777 694 441

FITCENTRUM Červený Kostelec
17. listopadu 814, 549 41 Červený Kostelec
t +420 777 120 235, +420 604 582 432

Tenisová hala Běloves
ulice 1. Máje, 547 01 Náchod
t: +420 608 949 846
tenisnachod@gmail.com

Sokolovna Červený Kostelec
Chrby 675, 549 41 Červený Kostelec
t: +420 491 467 518
Sportovní hala Červený Kostelec
Palackého, 549 41 Červený Kostelec
t: +420 739 412 060

KRYTÉ BAZÉNY
Krytý bazén Náchod
Pražská 178, 547 01 Náchod
t: +420 491 427 740
www.sportnachod.cz

HÁČKO Červený Kostelec
Manželů Burdychových 245,
549 41 Červený Kostelec
t: +420 491 465 148
www.ochck.cz/hacko

Krytý bazén Nové Město nad Metují
28. října 415, 549 01 Nové Město n. Met.
t: +420 608 146 654, 776 321 263
www.svet-deti.cz

TJ SLOVAN Broumov
budova na fotbalovém hřišti, 550 01 Broumov
t: +420 732 618 218
www.slovanbroumov.wz.cz

Aquapark Kudowa Zdroj (Polsko)
ul. Moniuszki 2A, Kudowa Zdroj
t: +480 748 664 502
www.basen.eurograf.pl
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Infocentrum Adršpach
Dolní Adršpach 26, pošta Teplice n. Met. 549 57
Po – Pá 8:30 – 16:00, So, Ne 10:00 – 16:00
t: +420 491 586 012
e: info@skalyadrspach.cz
www.skalyadrspach.cz
www.adrspach.cz

Informační centra v Kladském pomezí

Informační centrum Broumov
Mírové náměstí 105, Broumov 550 01
Po – Pá 8:00 – 16:00
t: +420 491 524 168
e: info@broumov.net
www.info.broumovsko.cz
www.broumov.net
www.broumovsko.cz
Infocentrum Neumann Reisen Broumov
Opočenského 70, Broumov 550 01
Po – Pá 9:00–12:00, 13:00–16:30,
So 9:00–12:00
t.: +420 491 524 635
e: jan.neumann@tiscali.cz
www.neumann-reisen.info
Cestovní a informační centrum
Červený Kostelec
5. května 603, Červený Kostelec 549 41
Po – Pá: 9:00 – 17:00, So: 9:00 – 11:00
t: + 420 498 100 657, 724 088 587
e: info@cervenokostelecko.cz
www.cervenokostelecko.cz
Regionální informační centrum Česká Skalice
Třída T. G. M. 33, Česká Skalice 552 03
Po – Pá 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00,
So 9:00-12:00
t: +420 491 453 870
e: infocentrum@ceskaskalice.cz
www.ceskaskalice.cz
www.centrumrozvoje.eu
Informační centrum Hronov
Nám. ČSA 500, Hronov 549 31
Po – Pá 9:00 – 12.00, 12:30 – 16:00
t: +420 491 483 646
e: info@mestohronov.cz
www.mestohronov.cz
Turistické informační centrum Jaroměř
Nám. ČSA 16, Jaroměř 551 01
Po – Pá 9:00 – 12:00, 12:30 - 17:00
t: +420 491 847 220
e: info@jaromer-josefov.cz
www.jaromer-josefov.cz
Informační centrum Malé Svatoňovice
Nám. Karla Čapka 147, Malé Svatoňovice 542 34
Po – Pá 8:00–16:00
t: +420 499 886 295
e: muzeum@malesvatonovice.cz
www.malesvatonovice.cz
www.jestrebihory.net

Informační centrum Police nad Metují
Masarykovo nám. 75, Police nad Metují 549 54
Po, St 9:00 – 11:30, 12:00 – 17:00,
Út, Čt, Pá 9:00 – 11:30, 12:00 – 15:00
t: +420 491 421 501
e: infocentrum@policko.cz
www.policko.cz

Informační a cestovní centrum Náchod
Kamenice 144, Náchod 547 01
Po – Pá 8:00 – 17:00, So 8:30 – 11:30
t: +420 491 420 420
info@icnachod.cz
www.icnachod.cz
www.mestonachod.cz

Informační centrum Teplice nad Metují
Horní 13, Teplice nad Metují 549 57
Po – Pá 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
So – Ne 10:00 – 15:00
t: +420 491 581 197
e: info@teplickeskaly.com
www.teplickeskaly.com
www.teplicenadmetuji.cz

Městské informační centrum – hlavní
Nové Město nad Metují
Na Zadomí 1226, Nové Město n. Met. 549 01
Po – Pá 9:00 – 12:30, 13:00 – 16:00
So, Ne 13:00 – 16:00
t: +420 491 472 119
e: info@muzeum-nmnm.cz
www.infocentrum-nmnm.cz
Městské informační centrum – pobočka
Nové Město nad Metují
U Zázvorky 1210, Nové Město n. Met. 549 01
Út – Pá 10:00 – 12:30, 13:00 – 16:00
So, Ne 10:00 – 12:00
t: +420 491 470 331
e: info@muzeum-nmnm.cz
www.infocentrum-nmnm.cz

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