
Anotace příspěvků na konferenci Léto 2018 v Kladském pomezí  

Herecký dům Viktorka, 24.dubna 2018 

 

Novinky v Královéhradeckém kraji pro sezónu 2018 

Královéhradecký kraj  

Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

 

Představení nových turistických atraktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2018 a také informace o 

podpořených projektech z OP přeshraniční spolupráce, které jsou realizovány v souvislosti 

s podporou rozvoje dostupnosti kulturního a přírodního dědictví.  

 

Zážitkové programy a akce v pevnostním městě Josefově 

Městské kulturní středisko Jaroměř 

Ilona Rejzková Zatloukalová 

 

Představení nového programu „Dezertér“. Akce Oživlý Josefov a Brány pevnosti dokořán. Představení 

interaktivní trasy v podzemí.  

Kulturní klenoty na zámku 

Zámek Nové Město nad Metují 

Bc. Markéta Tomanová, Ondřej Daněk, DiS. 

Zástupci zámku rodiny Bartoň-Dobenín v Novém Městě nad Metují představí nejvýznamnější kulturní 

akce, které na letošní sezónu připravili pro své návštěvníky. Kromě akcí již tradičních se totiž chystá i 

několik zajímavých novinek, které zajisté nalákají veřejnost z celého regionu. Prezentace bude 

doplněna o nabídku dalších služeb poskytovaných na zámku a také o představení stavebních 

projektů, které jsou realizovány v letošním roce.  

 

Město na skále 2018 

Město Nové Město nad Metují 

Ing. Michal Beseda MBA 

 

Proč nepřijet a hlavně proč přijet do Nového Města nad Metují v roce 2018. Novinky nejen pro 

turisty. 

Žernovský bajk 

Městys Žernov 

Mgr. Libor Mojžíš 

 

Žernovský bajk je koncipován jako sportovně kulturní akce pro celou rodinu. Hlavní trasa měří 13 km, 

jede se v několika okruzích dle věku, pohlaví a schopností. Orgány ochrany přírody je povolena na 

jeden jediný den 16.6.2018. Motto: Víc než závod.... 

Součástí je kulturní program. Vystoupí kapely: Divokej Bill revival, The Next Generation a naprostou 

premiéru bude mít orchestr Prima Jazz Band. Nově bude součástí cyklistického závodu i večerní 

běžecký závod.  



 

Havlovické aktuality  

TJ Sokol Havlovice 

Petr Paták 

 

Novinkou sezony 2018 je otevření nového dopravního hřiště, provozované na asfaltové ploše 

kluziště, hrací plocha pro Petang, v areálu zřízena knihobudka, nové houpačky pro nejmenší děti, 

zateplení a nová fasáda ubytovny, WI-FI připojení. 

 

 

Když hornictví, tak jedině u nás! 

Důl Jan Šverma, o.p.s.  

Květa Dufková, Bc. Lucie Zákravská 

 

Novinky v oblasti hornictví v našem regionu: Otevření štoly Jitřenky. Jediná úpravna uhlí v Česku. 

Audiovizuální efekty v dole Bohumír. Interaktivní program pro děti - ,,Tajemství podzemí". 

Letní sezona 2018 na farmě Wenet  

Farma Wenet 

Weber Martin  

 

Pro návštěvníky farmy je nově zpřístupněn úsek s ptačí voliérou, kde jsou k vidění  různé druhy 

bažantů a papoušků, s navazujícími ubikacemi okrasné drůbeže. Dále je v plánu dobudování další 

poznávací trasy s několika výběhy pro domácí i exotická zvířata, relaxační a dětský koutek. ,  

 

Festivaly 2018 - Náchodská Prima sezóna a Camerata Nova Náchod 

Město Náchod 

Jiří Hejzlar 

 

Náchodská Prima sezóna je tradiční celostátní víceoborový festival studentské umělecké tvořivosti, 

který byl studenty založen jako pocta náchodskému rodákovi a spisovateli Josefu 

Škvoreckému.V letošním roce 2018 se v Náchodě v termínu od 14. do 18. května 2018 uskuteční jeho 

21. ročník. Již třetím rokem je patronem festivalu herec a režisér pan Ondřej Kepka, který bude 

přítomen v rámci jeho zahájení i ukončení. Festival opět nabídne studentům základních a středních 

škol příležitost představit svou tvorbu v uměleckých oborech, jako jsou divadlo, literární tvorba, film, 

fotografie, hudba a výtvarná tvorba. 

  

Festival Camerata Nova Náchod 2018 je přehlídkou neprofesionálních komorních sdružení, 

instrumentálních i vokálních těles.Termín konání letošního 48. ročníku festivalu je stanoven 

v termínu od 28. 5. do 10. 6. 2018. V rámci letošního ročníku proběhne celkem sedm koncertů na 

různých místech Královéhradeckého kraje. Tradičně úvodní a závěrečný koncert festivalu proběhne 

v  Náchodě a to nejprve v Městském divadle Dr. Josefa Čížka a po té v kostele sv. Vavřince na 

Masarykově náměstí. Ostatní koncerty festivalu jsou pořádány ve spolupráci s Městem Smiřice a 

Kulturním střediskem Dvorana, hereckým domem Viktorka v Ratibořicích, Vzdělávacím a kulturním 

centrem Klášter Broumov, Městysem Nový Hrádek a farními úřady v Náchodě, České Skalici a Novém 

Hrádku. 



 

Vize Muzea Náchodska 

Regionální muzeum v Náchodě 

PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D. 

 

Současné Regionální muzeum v Náchodě sídlí na čtyřech místech. Kromě jeho náchodského ústředí je 

to Jiráskovo muzeum v Hronově, Muzeum města Police nad Metují a Pevnost Dobrošov. Prezentace 

pestrosti nabídky jednotlivých poboček v rámci instituce jako celku skrývá slibný potenciál, jak 

v rámci místních komunit, tak pro cestovní ruch. Vstupní podmínkou je vytvoření nové, fungující 

zastřešující identity – Muzea Náchodska. Na další úrovni půjde o vyvážení akcentu na expozice 

akcentem na stavby, v nichž expozice sídlí, a jejich příběhy. V praxi to bude znamenat zavedení stálé 

nabídky komentovaných prohlídek kláštera v Polici a Jiráskova divadla v Hronově, stavby unikátně 

navržené ke spojení funkcí divadla a muzea. V personální rovině pak půjde o posílení přímé vazby 

k jednotlivým lokalitám tak, aby se činnost muzea plně začlenila do kulturního života svých čtyř sídel 

s předvídatelnou strukturou ročního programového cyklu. 

 

ČAPEK  

Branka, o.p.s.  

Lenka Lembejová 

 

ČAPEK je název projektu věnovaný slavné sourozenecké trojici, který vznikl v turistickém regionu 

Kladské pomezí. Představuje Karla, Josefa a Helenu prostřednictvím míst jejich pobytů v rámci 

Královéhradeckého kraje. Je zaměřený na laickou veřejnost a klade si za cíl nabídnout cestování 

s čapkovskou tematikou. Prostřednictvím tištěné mapy a webových stránek seznamuje návštěvníky 

se zajímavými příběhy z jejich života, doporučuje pobyty, nechybí také přehled děl včetně jejich 

filmových adaptací.  

Festival zážitků  

Branka, o.p.s.  

Markéta Venclová 

 

Nechte se provést po krásných místech Kladského pomezí „osobně“ Dannym Smiřickým,  

architektem Dušanem Jurkovičem nebo s dětmi sestrojte robota. V červenci a v srpnu budete moci 

zažít netradiční pravidelně se opakující zážitkové akce. Budou probíhat na české i polské straně 

hranice na celkem deseti místech.  Letošním tématem jsou osobnosti, které se v regionu narodily 

nebo svou činností přispěly k jeho slávě. Podrobné informace jsou na www.festivalzazitku.cz.  

 

Park Miniatur Minieuroland Kłodzko – atrakce pro každého 

Minieuroland Park Miniatur 

Jarosław Ptaszkiewicz 

 

V srdci Kladskeho údolí je Park miniatur Minieuroland , který byste sí neměli nechat ujít na turistické 

mapě v Polsku. Minieuroland je unikátním objektem rekreace a vzdělávání, které spojuje Park 

miniatur s arboretem. Na ploše 20 000 m2, uprostřed mimořádné vegetace, existuje více než 40 

modelů, zobrazující slavné polské, evropské i světové stavby. Děti si mohou hrát bez omezení na 

moderním a největším dětském hřišti v regionu. Minieuroland je magické místo, kde všichni, bez 

http://www.festivalzazitku.cz/


rozdílu věku najdou něco pro sebe. Jeho prostor je přizpůsoben potřebám zdravotně postižených 

osob a bezbariérovým přístupem. 

 

 

 

 

 

 


