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• Festivaly
• Filmové přehlídky
• Divadlo

Specialized Rallye Sudety MTB

Tradiční akce

ZÁŘÍ
● Náchodské Kuronské slavnosti - oblíbená akce konaná na počest Petra

Birona, vévody kuronského a zaháňského, v areálu náchodského zámku. Kromě bohatého kulturního programu čeká návštěvníky i oblíbený stánkový
prodej s rukodělnými výrobky a večerní prohlídky zámku.
● Jiřinkové slavnosti - tradiční výstava jiřinek konaná v Steidlerově hostinci
v České Skalici. První Jiřinkové slavnosti se konaly v roce 1937 a jejich zakladatelem a organizátorem byl pan František Hurdálek, ovocnář a uznávaný pěstitel
květin. Akce přináší nejen výstavu jiřinek, ale i divadlo, výtvarné dílny, folklorní
představení a především populární soutěž o nejkrásnější jiřinku výstavy.

Závody psích spřežení, Janovičky

● Specialized Rallye Sudety MTB - celoročně značený náročný závod
je jedním z nejstarších maratonů horských kol pořádaný v České republice. První ročník se konal v září roku 1995, kdy jej uspořádal pěkovský
nadšenec Jaroslav Soumar. Závod se součtem převýšení větším než 3 000
metrů vede kolem Teplických skal, Broumovskými stěnami a přes stolové
hory Bor a Ostaš. Jeho trať je náročná kvůli délce, převýšení a technické
obtížnosti, převážně ve sjezdech. Start a cíl závodu je v Teplicích nad Metují na náměstí.

PROSINEC
● Zimní táboření na Hvězdě - víkendová akce pro všechny turisty, trampy

● Regionální zahrádkářská výstava - expozice zahrádkářských organizací

citrusářů, bonsajistů, květinářů, organizací myslivců, včelařů a rybářů v Teplicích nad Metují. Součástí výstavy je rovněž prodejní část a bohatý doprovodný program.

a milovníky zimy a spaní v přírodě s nabitým doprovodným programem.
Zimní táboření v lokalitě zvané Hvězda je druhou nejstarší akcí svého
druhu u nás. Starší je jen zimní táboření na Klíči v Lužických horách.
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Advent v Ratibořicích

Zimní táboření na Hvězdě

www.kladskepomezi.cz

Josefovská slavnost a Boj o pevnost

LEDEN

Za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic

ČERVEN

Jiráskův Hronov

posezení u ohně. Počátky této akce sahají až do roku 1932. Roku 1991 byly
znovu obnoveny Jaroslavem Knittlem. Po smrti P. Knittla v roce 1994 pokračuje v tomto díle obecně prospěšná společnost Akademické týdny. (přelom
červenec – srpen)

● Dřevorubec roku - „Na nic si nehrajem, vše jako v lese" - právě takto zní

● Novoměstský hrnec smíchu - festival filmové a televizní komedie je sou-

motto těchto tradičních dřevorubeckých závodů v Adršpachu s českou i zahraniční účastí, kde soutěží profesionálové i amatéři. Mezi disciplíny se řadí
výměna řetězu na motorové pile a poté provedení kontrolního řezu, fyzicky
náročná nakládka polen na valník, přesekávání klády napříč a divácky atraktivní odvětvování. Účastníky, kteří se probojují až do finále, čeká ještě královská disciplína - kácení na přesnost.

těžní přehlídkou hraných a animovaných snímků dokončených v období od
konání posledního ročníku festivalu. Doprovodné akce festivalu (výstavy,
koncerty, dopolední filmová představení pro školy, zábavná odpoledne pro
děti a jejich rodiče a další) mají za úkol vtáhnout do festivalového dění co
nejvíc diváků, oživit a rozšířit konání festivalových akcí za hranice Kina 70 do
co největšího počtu míst ve městě tak, aby se Nové Město nad Metují stalo
„městem smíchu“.

● Malé letní divadlení - festival divadelních představení, který se odehrával
na nádvoří benediktinského kláštera a v posledních letech na nově zrekonstruovaném Kostelním náměstí v centru Broumova. Pod širým nebem (v případě deště zastřešeno) zde vystupují známé tváře předních českých divadel
i ochotnické soubory z celé republiky.

● Za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic - tradiční oblíbená akce, při

● Josefovská slavnost a Boj o pevnost - tradiční slavnost v pevnosti Jose-

které v Ratibořicích každoročně ožívají postavy z povídky Boženy Němcové
„Babička“. Vítají návštěvníky v místech, kde se děj knihy odehrává. V zámku
lze v tuto dobu potkat namyšleného komorníka Leopolda, vznešenou paní
kněžnu a její schovanku Hortensii. Ve mlýně poté čeká mlynářova rodina a na
Starém bělidle se návštěvníci setkají i s babičkou a jejími vnoučaty.

fov s bohatým kulturním programem. Na návštěvníky čeká pochod vojenských historických jednotek městem, rekonstrukce dobové bitvy a možnost
návštěvy vojenského ležení.

● U nás na zámku - letní minifestival pro celou rodinu konaný v areálu novoměstského zámku, jehož pořadatelem je časopis Náchodský SWING. Zámecké nádvoří se v tuto dobu rozezní kvalitní hudbou a v zámeckých zahradách
čekají na návštěvníky řemeslné trhy, originální divadelní představení a další
atraktivity.

● Jiráskův Hronov - mezinárodní festival ochotnického divadla založený
v roce 1931 je skutečným unikátem. Jeho první ročník se konal na oslavu
osmdesátých narozenin spisovatele Aloise Jiráska v Hronově. Za dobu své
existence se Jiráskův Hronov stal celostátní přehlídkou, na které se představují všechny divadelní žánry. Jsou tu k vidění inscenace klasické činohry, experimentálního a studentského divadla i malých jevištních forem. Každoroční tradice nebyla nikdy přerušena a Jiráskův Hronov je tak nejdéle trvajícím
festivalem amatérského divadla na světě.

BŘEZEN
● Otevírání pevnosti Josefov - slavnostní zahájení turistické sezóny v Josefo-

vě, slavnostní předávání klíčů od pevnostního města Josefova správci objektu
za účasti vojenských jednotek. Na návštěvníky čeká vojenský průvod, bitevní
ukázky i bohatý kulturní program. Možná přijede i zakladatel pevnosti, jeho
císařská výsost Josef II. (přelom březen - duben)

KVĚTEN
● Náchodská Prima sezóna - celostátní festival studentské tvořivosti, kte-

rým každý rok ožívá město Náchod. Jedná se o nesoutěžní přehlídku studentského divadla, probíhající v secesních prostorách divadla Dr. Josefa Čížka
v Náchodě a také v budově Jiráskova gymnázia. V rámci festivalu se konají
koncerty mladých kapel, výstavy výtvarných prací a fotografií ve výstavní síni
muzea na náměstí či v městské knihovně, workshopy a semináře pro účastníky festivalu a také pro širokou veřejnost. Vrcholem festivalu je každoroční
jazzový koncert, na němž v minulosti vystupovali např. Emil Viklický a Zuzana Lapčíková, Dan Bárta a Robert Balzar Trio a další vynikající muzikanti.
● Koletova Rtyně - tradiční hudební festival pořádaný Klubem přátel Kole-

tovy hornické hudby vznikl v roce 1962. Je zaměřený především na dechové
orchestry, přičemž srovnání snese snad jen s Kmochovým Kolínem, který
vznikl ve stejném roce. Od té doby, i přes krátkou přestávku, se každoročně
koná ve Rtyni v Podkrkonoší. Na pódiu za rtyňskou Rychtou se vystřídaly tisíce muzikantů včetně známých skladatelů, dirigentů, umělců a moderátorů.

● Za poklady Broumovska - hudební festival v jedinečných barokních

kostelech Broumovska, který návštěvníkům přináší krásu klasické hudby ve
všech jejích podobách v podání mladých i renomovaných umělců. Každý
ročník se věnuje jednomu tématu. (červen, červenec, srpen)

ČERVENEC
● Akademické týdny - několikadenní kulturně vzdělávací setkání pořádané

na Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují nabízí posluchačům odborný
pohled na nejrůznější témata z psychologie, filozofie, historie a přírodních
věd. Součástí programu jsou i koncerty, filmy, divadla, výstavy a večerní

Malé letní divadlení

● Mezinárodní folklórní festival Červený Kostelec - jedna z nejvýznamněj-

ších akcí tohoto druhu v našem kraji a jeden z nejstarších festivalů v České
republice, kde se během pěti dnů představí takřka 600 tanečníků, tanečnic
a hudebníků ze zhruba 16 - 20 folklorních souborů z celého světa. Díky výborné organizaci a kvalitnímu obsazení všech programů zahraničními soubory, které ve svých zemích představují folklorní špičku, patří k nejvýznamnějším festivalům v Evropě. Zároveň byl zařazen i mezi hlavní festivaly pořádané pod patronací mezinárodní organizace lidového umění I. O. V. (statut
B UNESCO).
● Mezinárodní horolezecký filmový festival - soutěžní přehlídka profe-

SRPEN

● Brutal Assault - „brutální“ čtyřdenní metalový festival konaný v komplexu
bývalé vojenské pevnosti Josefov v Jaroměři. Mezinárodní festival vznikl původně jako malá akce na Moravě a od té doby často měnil místo svého konání. Přelomovým se stal rok 2006, kdy díky atraktivnímu programu navštívilo
tehdejší festival ve Svojšicích u Přelouče na sedm tisíc lidí. Poté byl festival
přesunut do Josefova, kde se ho každoročně účastní zhruba sto kapel a rok
od roku se zvyšuje návštěvnost především zahraničních fanoušků.

sionálních i amatérských filmů z celého světa s horolezeckou a jinou sportovní tematikou, který má v Teplicích nad Metují dlouholetou tradici. Jeho
počátky sahají až do roku 1980, kdy proběhl nultý ročník přátelského setkání
horolezců v Teplicích nad Metují. Tato akce se vydařila a zalíbila tak, že se
o rok později konal první ročník Festivalu horolezeckých filmů. Kromě celé
řady kvalitních filmů se mohou návštěvníci během festivalu těšit i na bohatý
doprovodný program.

Mezinárodní horolezecký ﬁlmový festival

