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Nově zrekonstruovaná
Pevnost Dobrošov

„Východočeské moře“
Rozkoš

Festival zážitků

Střelba z houfnice, virtuální realita,

Dominanta našeho regionu.

Interaktivní expozice, komentované

bezbariérový okruh a další novinky

8. největší přehrada v České republice

prohlídky a další pravidelné aktivity

v Pevnosti Dobrošov. Tři roky čekání

o rozloze více než 1000 hektarů.

pro všechny generace, které byste

na znovuotevření jsou u konce.

Místo relaxace i aktivní zábavy.

neměli vynechat.

… budete se

cítit jako v Ráji.

LÉTO 2022

Ӏ

2

Aktivní odpočinek
Relaxace těla a duše
Skvělá kuchyně

Tel. recepce: +420 773 777 773, Restaurace: +420 778 424 450
E-mail: recepce@hotelrajskazahrada.cz

www.hotelrajskazahrada.cz

Ú V O D NÍ K

AN K E T A
Fotí náš kraj a své snímky zveřejňují na
Instagramu. Zeptali jsme se jich proto
na jednoduchou otázku:
Na jaké místo v Kladském pomezí
se nejčastěji vracíte?

			
			

Zdeněk Špringr,
předseda správní rady Kladské pomezí, o.p.s.

Turistické noviny vydává Kladské pomezí, o.p.s.
Náklad: 10 000 ks. Šéfredaktor: Mgr. Jiří Švanda.
Redakční rada: Lucie Dostálová, Mgr. Markéta Drahorádová, Pavla Dušková,
Vladimíra Odrobiňáková.
Korektury: Mgr. Markéta Švandová.
Na přípravě vydání dále spolupracovali: Markéta Venclová, Lenka Lembejová,
informační centra Kladského pomezí.
Foto na obálce: Martin Veselý.
Grafika: Jan Záliš. Tisk: Integraf, s. r. o., Náchod.
Za změny v programech zodpovídají pořadatelé. Za změny v kontaktech a otevíracích
dobách zodpovídají poskytovatelé služeb a provozovatelé objektů. Za obsahovou
správnost příspěvků zodpovídají jejich autoři. Chyby v tisku vyhrazeny.

„V Kladském pomezí
je plno krásných míst,
na která se během
roku rád vracím,
ale mou srdcovou
záležitostí je zámek a zámecké zahrady
v Novém Městě nad Metují. A i když se na
tohle místo vracím velice často, nikdy mě
jeho kouzlo nepřestává ohromovat.“
Tomáš Menec, @tomasmenec

„Nejraději se
v Kladském pomezí
vracíme na Jiráskovu
chatu na Dobrošově.
Je to místo s úžasnou
atmosférou a výbornou kuchyní. A co
teprve ty výhledy na naše milované
Krkonoše…“
Adam a Luci, @fox_travelers
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Přejeme rozkošné léto v Kladském pomezí!

„Mým oblíbeným
místem v Kladském
pomezí je Dobrošov,
protože odtamtud
jsou nejkrásnější
výhledy. Zapadající slunce nad nádrží
Rozkoš, panorama města Náchod nebo
pohled na pohoří Krkonoše – to jsou
ideální podmínky pro fotografa, který
se zaměřuje na fotografování krajiny.
Jakožto příznivec vojenské historie
obdivuji rovněž bunkry, které přitahují
svým vzhledem a atraktivitou velké
množství turistů.“
Bebe, @db_landscape_photos
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Ocitli jste se v kraji, ve kterém na vás čekají tradice i novodobé zážitky. V místě, kde
se narodili či žili Alois Jirásek, Božena Němcová, sourozenci Čapkové, Josef Škvorecký
a řada dalších významných osobností. Prolínání českého, polského a německého
obyvatelstva ovlivnilo jejich dílo i život v našem regionu.
Pamětníky starých časů jsou zámky, pevnosti, muzea, ale rovněž údolí a hory, kudy se
proháněla Barunka Panklová i loupežníci. Radosti, objevy, zážitky, kochání, obdiv i šok,
neboli ROZKOŠ tu prožívali naši předci a nyní můžete i vy. Rozkoš není jen nejvyšším
stupněm radosti, ale také vodní nádrží tvořící dominantu Kladského pomezí. Od
„východočeského moře“ se můžete, po osvěžení v jeho vodách, vydat na některý
z výletů, které vám doporučujeme v našem magazínu.
Po dlouhé pauze otevřela Pevnost Dobrošov, pýcha hraničního opevnění. Jako fénix
z popela povstal po staletí zničený hrad Vízmburk v Havlovicích. Jak židovští podnikatelé
přeměnili místní textilní továrny na koncern s mezinárodním exportem, se dozvíte na
Stezce Úpice. V Novém Městě nad Metují na vás čeká Interaktivní sál Město hodinek
a zámek s nádherným mostem od Dušana Jurkoviče. V Adršpašských skalách se
můžete zúčastnit komentované prohlídky. Rtyni v Podkrkonoší projdete s ponocným.
Do Hronova můžete zamířit za Čapkovým mlýnem.
S pomocí hry Tripper poznáte Město českých královen Jaroměř. Pro děti je připraven
Pohádkový kuželník v Babiččině údolí a pohádky v Domku Boženy Němcové. Po
stopách slavné spisovatelky se můžete díky našemu cyklovýletu vydat i na kole.
Kromě tipů na výlety přinášíme i rozhovory s regionálními osobnostmi. Vyzpovídali
jsme manžele Venclákovy, výrobce náchodských Mýdel Amálka a Pavla Ryse, ředitele
Hotelu u Beránka. V magazínu najdete rovněž přehled kulturních a zážitkových akcí,
které byste si neměli nechat ujít.
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Vítejte na pomezí dvou světů…

„Nejraději navštěvuji
Adršpašsko-teplické
skály. Je možné zde
najít řadu úžasných
skalních útvarů
a vždy něco nového objevím.“
Matouš Nýč, @matyfoti

t i p n a v ý l et

Naučná stezka
„Po opevnění Běloves“
Naučnou stezku tvoří cca 8km okruh s 15 informačními panely, které návštěvníky
seznamují s úlohou pevnostní linie v obranné strategii Československa v období před
II. světovou válkou. Rozmístěny jsou podél linie těžkého opevnění, ale i v místech
kde dříve stávaly nyní již neexistující objekty lehkého opevnění.
Výchozím bodem je pěchotní srub N-S 84
Voda v Náchodě-Bělovsi. Odsud vás stezka
dovede k pěchotním srubům N-S 82 Březinka a N-S 81 Lom. Dále pokračuje k Pevnosti Dobrošov, po linii lehkého opevnění
k pěchotnímu srubu N-S 85 Montace,
a poté zpět k pěchotnímu srubu N-S 84
Voda.
Mezi sruby Březinka a Lom si můžete prohlédnout ukázku protitankových a protipěchotních překážek, jejichž úkolem bylo
zpomalení postupu nepřítele v postřelovaných prostorech. Hlavní pásma tohoto
systému se táhla mezi jednotlivými objekty
opevnění.

Zpřístupněné objekty na trase
N-S 84 Voda
Objekt byl vybudován jako samostatný,
oboustranný a kvůli hladině podzemní
vody jednopodlažní pěchotní srub těžkého
opevnění, postavený ve II. stupni odolnosti.
Nyní se zde nachází expozice o československé armádě první republiky.
Pěchotní srub N-S 82 Březinka

LÉTO 2022

Ӏ

4

N-S 82 Březinka
Samostatný oboustranný srub byl vybudován v roce 1937, osazen byl dvěma zvony
pro kulomety a rozdělen na dvě podlaží.
Horní patro bylo bojové a spodní týlové.
V 90. letech byl zrekonstruován do podoby
z roku 1938 včetně vybavení a patří mezi
nejvěrněji obnovené sruby v ČR.
N-S 81 Lom
Objekt byl postaven v roce 1938 jako
samostatný obousměrný srub, který byl
rozdělen na dvě patra, horní bojové
a spodní týlové. Původně měl 2 střelecké
zvony, které byly za války zlikvidovány.

Přístupnost pevnostních
objektů v regionu
 Pevnost Dobrošov

 T-S 5 U křížku

– otevřeno od 4. 5. 2022, aktuální

– otevřeno od 1. 5. do 31. 10.

informace o otevírací době

(nepravidelně 9.00–17.00),

a vstupném na www.muzeumna-

návštěvu nutné nahlásit předem

chodska.cz/dobrosov

na mpodzimek@seznam.cz, více
informací na www.ts5.estranky.cz

Se stavbou tvrze, plánovanou na dva roky, se začalo v září 1937.
Ale již o rok později musela být stavba z důvodu podepsání
Mnichovské dohody zastavena. Za jediný rok se z původně sedmi
plánovaných objektů podařilo postavit tři (dva pěchotní sruby
a jeden dělostřelecký), vybetonována byla i část podzemí. Na konci
60. let 20. století se v této národní kulturní památce začalo provázet. Po rozsáhlé tříleté rekonstrukci se v květnu letošního roku
opět otevře veřejnosti.
Kromě revitalizace samotných pevnostních objektů proběhla
i úprava a rozšíření expozice, v níž si na své přijdou nejen pevnostní nadšenci, ale také rodiny s dětmi, senioři i ostatní návštěvníci.
Během rekonstrukce byly zřízeny tři prohlídkové okruhy, z nichž
první zahrnuje návštěvu provozní budovy s novou multimediální
expozicí, druhý kromě prohlídky expozice přidává i návštěvu
srubů Zelený a Můstek včetně podzemí a třetí je zaměřen na
vzdálenější objekt Jeřáb, v němž je nainstalována nová stálá expozice. První okruh je zcela bezbariérový, druhý okruh díky nově
zřízenému výtahu částečně také.
V nově koncipované expozici se návštěvníci mohou těšit na sbírkové předměty upomínající na vojenskou minulost náchodského
průsmyku, model tvrze či vojenské uniformy první republiky. Do
pevnosti se také vrátily miniatury vojáčků představující československou prvorepublikovou armádu, které vytvořil pan Lubor
Šušlík. Pomocí moderních technologií si zájemci budou moci
vyzkoušet střelbu z houfnice, hledání min či průchod nepřístupnými chodbami v podzemí. Součástí expozice je také virtuální
realita, jež zachycuje život netopýrů, kteří mají v pevnosti své
významné zimoviště.

– otevřeno od dubna do října

(sobota 10.00–18.00, 1. 7. – 31. 8.

každý poslední víkend

denně vč. pondělí); pro vstup do

v měsíci 9.00–17.00, červenec

N-S 81 Lom je doporučeno ověřit

–srpen otevřeno i v sobotu (9.00

si dostupnost v N-S 82 Březinka,

–18.00) a neděli (9.00–16.00),

více informací na www.brezinka.cz

v létě možnost prohlídky i mimo
otevírací dobu po dohodě na tel.

 N-S 71 V sedle

731 971 482, více informací na

– otevřeno od 1. 6. do 31. 8. (so-

www.ts20.cz

bota 11.00–16.00), více informací
na www.kahan3.cz

 T-S 27 Nad vesnicí
a T-S 28 U pramene

 T-S 4 Na hřbetu

otevřeno od 14. 5. do 24. 9. (kaž-

– otevřeno po předchozí domluvě

dý druhý víkend v měsíci, sobota

na tel. 776 810 723, více informací

12.00–19.00, neděle 9.00–12.00),

na www.nahrbetu.wz.cz

více informací na www.t-s27.cz

PODNIKOVÁ PRODEJNA
PIVOVARU
ADRESA PRODEJNY
Dobrošovská 130,
Náchod, 547 01

OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí - pátek
13:00 - 17:30 hodin
sobota
8:00 - 11:30 hodin
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Pevnost Dobrošov byla budována
jako součást meziválečného
československého opevnění, jež mělo
mít za úkol vázat část sil případné
německé nacistické agrese.

 T-S 20 Pláň

– otevřeno od 1. 4. do 31. 10.

Text: Markéta Tomanová, Jakub Pokorný, Lucie Dostálová,
Mgr. Mariana Poláková, Ph.D.
Foto: Martin Hurdálek, Tomáš Menec, Jan Záliš
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Bližší informace o vstupném a otevírací době Pevnosti Dobrošov
naleznete na www.muzeumnachodska.cz/dobrosov.

www.primator.cz
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Pevnost Dobrošov

 N-S 82 Březinka,
N-S 84 Voda a N-S 81 Lom

Krajina příběhů
Chvalkovice

Božena Němcová pobývala
na chvalkovickém zámku
ve 30. letech 19. století.
Na úpatí Krkonošského podhůří se nachází
nenápadná vesnička Chvalkovice, jejíž
historie se píše již od 14. století. Svou polohou těží maximum z rozmanitosti krajiny
Kladského pomezí – nalezneme zde roviny
i strmější kopce, které nabízejí výhledy do
krajiny nebo útulná zákoutí jako stvořená
pro odpočinek. Možnost napojení na síť
cyklostezek a turistických tras po okolí
přináší rozličná vyžití pro aktivní trávení
volného času.
Na své si zde však přijdou i milovníci
historických či ojedinělých památek. Mezi
významné chvalkovické architektonické
skvosty po právu patří původně gotický,
dnes barokní kostel svatého Jiljí, bývalý
pivovarnický dům nebo dochovaná budova
nefunkčního mlýna s vodním náhonem
napájeným z místního rybníka (nyní koupaliště). Pozornosti zvídavého návštěvníka by

neměl uniknout nejzachovalejší židovský
hřbitov v náchodském okrese. Náhrobníky
jsou připomínkou původních židovských
obyvatel. Ze samotné synagogy zbyly pouze části zdiva se dvěma kamennými portály
s hebrejskými nápisy.
Nepřehlédnutelnou dominantou vsi, stojící
na skalnatém ostrohu, je chvalkovický zámek, kde ve 30. letech 19. století pobývala
ve službě u správce Božena Němcová.
Upomínkou na pobyt známé spisovatelky
je bronzová busta v areálu koupaliště,

zobrazující její dívčí tvář s charakteristickým
sepnutím vlasů.
Ať už dáváte přednost památkám nebo
toulkám přírodou, věříme, že máte nyní už
dostatek argumentů, proč stojí za to se do
Chvalkovic vypravit.
Text: Lucie Dostálová
Foto: archiv obce Chvalkovice
Tel. +420 491 491 517
Web: www.chvalkovice.cz

V dalších prostorách turisté najdou originály architektonických prvků. Novinkou je
replika gotického okna. Velkou atrakcí pro
malé i velké je hodovní sál. Spatří zde repliku gotických kamen a stoly plné středověkých dobrot. Atmosféru dokreslují postavy
v dobovém oblečení a rytířské zbroji. Nejen
muži a děti ocení repliky zbraní z období
husitských válek. V další části prohlídky se
nachází expozice ze zámku v Zabkovicích
Slaskich. Za největší atrakci považujeme
výhled ze sedmimetrové věže. V jižním
sále je umístěna galerie fotografií z knihy
Havlovlásky.

„Repliky zbraní z husitských válek,
sklepy s mučírnou i výhled ze
sedmimetrové věže... “

Vízmburk – České Pompeje
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HAVLOVICE

Vízmburk byl postaven v polovině
13. století. V období husitských válek
vyrážela posádka hradu společně
s okolními husity do Slezska plenit
katolická města.
V roce 1447 byl hrad odkoupen slezskými
knížaty a pobořen, aby již k těmto výpravám nedocházelo.

V posledních desetiletích probíhala pod
vedením Sdružení pro Vízmburk postupná
obnova. V roce 2020 se uskutečnila rekonstrukce zříceniny hradu a jeho zastřešení. Na
jaře 2022 byly dokončeny expozice v jednotlivých místnostech. Návštěvníci mohou projít
zpřístupněné sklepy s mučírnou, videovizualizaci hradu a dozví se více o jeho majitelích.

Pro příchozí máme dále připraveno
občerstvení, suvenýry a osm kulturních
akcí v období květen–říjen. Přijeďte okusit
středověk!
Text: Mgr. Jaroslav Balcar, Jiří Švanda
Foto: Tomáš Menec
Tel. +420 777 005 790
Web: www.vizmburk.cz
 Hrad Vízmburk

Vzpomínka na Židy
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Stejně jako v řadě jiných měst,
pocházeli někteří úpičtí průmyslníci
z řad židovského obyvatelstva.

LTURN

Í

DŘEVĚNKA

PERLA LIDOVÉ ROUBENÉ ARCHITEKTURY
STÁLÉ EXPOZICE  TEMATICKÉ VÝSTAVY  DOPROVODNÉ PROGRAMY

Mezi první patřili na sklonku 18. století Morawetzové,
obchodníci s pálenkou. V průběhu dalších desetiletí
podnikali i v textilním odvětví. Roku 1894 založil Karel Morawetz zámečnickou dílnu, která vyrostla ve světoznámou
Tonavu Kamor.
Mezi další významné židovské rody patřili Oberländerové.
Jakub přišel z Náchoda a pronajal si krámek na úpické
radnici. Zadával práci více než 400 domácích tkalců. Spolu s Filipem Morawetzem, Leopoldem Abelesem
a Markusem Schwabem založil C. k. privilegovanou
Úpickou přádelnu lnu. Na rozběhnutí výroby se podíleli
odborníci ze Skotska a britského Leedsu.
V roce 1890 postavili Samuel a Julius Buxbaumovi v Úpici
obchodní dům. Sourozenecká firma se specializovala na
lněné a bavlněné zboží. O patnáct let později založili Bux-baumové mechanickou tkalcovnu, která měla své klienty
především v tuzemsku a jižní Evropě. V meziválečné době
exportovali také do USA, Kanady a Austrálie.
Židovská komunita učinila z Úpice nejrychleji se rozvíjející
průmyslové město v severovýchodních Čechách. Na úpickém hřbitově naleznete majestátní hroby Julia Buxbauma
i zástupců rodu Oberländerů a Morawetzů. Zavede vás
k nim Stezka Úpice, která připomíná nejvýznamnější
místa i historické události města na hranici Kladského
pomezí a Krkonoš. Okruh je vhodný pro pěší, cyklisty
s horskými koly a rodiče s terénními kočárky.

Žižkova 92, Úpice / telefon: +420 739 651 294
otevírací doba: ÚT-NE 13-17 h, SV 13-16 h
vstupné: dospělí 30 Kč / důchodci, studenti a ZTP 20 Kč / děti 6-15 let 10 Kč
Více informací najdete na

www.mmgu.cz

Autocamping Rozkoš, s.r.o. Česká Skalice
Třída T. G. Masaryka 836, 552 03 Česká Skalice
e-mail: recepce@atcrozkos.cz
www.atcrozkos.cz

Tel. +420 605 297 943
Web: www.stezkaupice.cz
 Turistické informační centrum Úpice

tel.: +420 491 451 112

ATC Rozkoš-inzerce_87x130mm.indd 1

30.03.22 12:50
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Text: Josef Cabadaj, Jiří Švanda
Foto: Tomáš Menec

Regionální produkt s příběhem

Děláme lidem život voňavější
MARTINA A RADEK VENCLÁKOVI
Mezi certifikované regionální produkty Kladského pomezí patří řada originálních,
s láskou a pečlivostí tvořených výrobků a Mýdla Amálka z Náchoda v sobě tohle všechno
naprosto dokonale spojují. Svými barvami, tvary a množstvím vůní vzbuzují obdiv
u turistů i místních. O jejich vzniku jsme si popovídali s manželi Venclákovými.
1) Jak člověka napadne, že by mohl
vyrábět podomácku mýdlo?
Ta myšlenka určitě nebyla dílem okamžiku.
Spíše bychom to přirovnali k postupnému
vývoji. Mýdla Amálka vymyslela Martina,
která začala – nejprve opravdu jen doma –
přetvářet mýdlovou hmotu do mýdel.
O malinko později jsme – již společně –
získali oficiální certifikace potřebné pro
výrobu a začali vyrábět vše to, co vlastně
vyrábíme dodnes. Voňavá a krásná, pastelově barevná mýdla.
2) Kolik času zabere výroba kytice
z mýdlové hmoty?
Doba pro vytváření těchto kytic se určitě
nedá změřit. Někdy na ní zraje čas třeba
týden, někdy je kytička hotová během „okamžiku“. Každá je vždy originální, vkládáme
do nich totiž i emoce, které od zákazníků
dostáváme při jejich objednávání.
Je v nich doslova uschována spousta krásných příběhů plných lásky a radosti, ale
i díků za pomoc v nemoci nebo pýchy
rodičů na úspěchy svých dětí.

LÉTO 2022
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„Vše nové, nevyzkoušené,
je pro nás velkou výzvou.“

Martina a Radek Venclákovi

3) Mýdla Amálka
jsou certifikovaným
výrobkem Kladského
pomezí a objevila se
v Toulavé kameře.
Jaký další úspěch byl
pro vás klíčový?
Pořad České televize, kde
jsme se 14. února 2021 objevili, je pro
Mýdla Amálka opravdu klíčový. Byl pro nás
v prvé řadě velikou výzvou. Tak nějak jsme
tušili, že zájem o nás bude vyšší, ale skutečnost zcela předčila naše očekávání. To, co
jsme do té doby zažívali pouze před Vánocemi, se stalo realitou po celý rok 2021.

Od nás musí vždy odcházet naše výrobky ve 100% kvalitě, pečlivě
zabalené a tak, jak si je zákazník objednal. A při objemu objednávek, které jsme zvládli zrealizovat, to byl místy nadlidský výkon.
Tím dalším úspěchem je pro nás hlavně to, že se k nám většina
našich zákazníků ráda vrací, že u nás nenakupují pouze jednorázově, v návaznosti na jakoukoliv reklamu. Dostáváme spousty
krásných děkovných e-mailů, telefonátů, ale i psaných dopisů.
S některými zákazníky si dopisujeme dál a stali se z nás přátelé.
A když nám někdy docházejí síly, máme z čeho čerpat energii pro
další výzvy.
4) Setkali jste se někdy
s opravdu netradičním
přáním od zákazníka?
Určitě ano, vyráběli jsme
třeba mýdlo ve tvaru kuřecího
stehýnka. Na krabičce bylo napsáno „čistota, půl zdraví“. Náš
zákazník to v době začínající
vlny onemocnění Covid-19 bral
opravdu vážně. Na mýdlo se
jinak nechá přenést skoro vše. A vše nové, nevyzkoušené, je pro
nás velkou výzvou. Jistě jste se již setkali při svých toulkách naším
krajem s mýdly, kde je vyobrazena architektonická dominanta
daného místa. Náchodský zámek, broumovský klášter, rodný
domek Aloise Jiráska nebo třeba zámek Ratibořice. Jednou z posledních výzev byl znak Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Považujeme ho za jedno z našich nejkrásnějších mýdel.

Regionální produkt
Výrobek oceněný
za čas a péči, která
mu byla věnována, za
myšlenku, která mu byla
vdechnuta a za původ
z regionu nazývaného
Kladské pomezí.

Otestuj, jak chutná
náš region.
Koupí regionálních výrobků podporuješ naše místní
výrobce v jejich úsilí a péči o ně. Děkujeme

5) Jakou novinku jste si na letošní rok připravili?
Pár nápadů už v hlavě nosíme. Ono to není ale vůbec jednoduché. Za každým naším produktem je vždy naše jméno. Nový
výrobek proto musí být hlavně náš. Nějak lidem známý a přesto
trochu jiný. Vždy musí na vše uzrát čas.

Ona i legislativa je v kosmetice velmi přísná…

Text: Jiří Švanda
Foto: archiv Martiny a Radka Venclákových, Markéta Tomanová
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Děkuji za rozhovor a přeji, ať nadále rozdáváte voňavou
radost.

www.kladskepomezi.cz
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Letos jsme již představili zcela nové dárkové krabičky pro některá
naše mýdla a úplně novou vůni – třešňovou – pro naši koupelovou sůl s arganovým olejem. S naší dvorní kreslířkou Hanunkou
z Vrchlabí chystáme nové kresby. Jednou z nejhezčích kreseb
je určitě ta pro běloveské lázně v Náchodě. První letošní potom
bude patřit Novému Městu nad Metují. Určitě se přijďte podívat
do jejich informačního centra, bude to stát za to!

Tipy na zábavu

Program kulturních akcí
v regionu
Výstavy, koncerty, prohlídky, festivaly, turnaje, degustace, poutě,
prostě vše co by vás mohlo zajímat.

Výstavy
květen–červen
Prodejní výstava Seva kostiček
Adršpach, zámek
www.obecadrspach.cz
18. 6. – 4. 9.
Vilém Pokorný / obrazy
Úpice, Městské muzeum a galerie
J. W. Mezerové
www.mmgu.cz

16.–18. 6.
13. Metalgate Czech Death Fest
Červený Kostelec, Kemp Brodský
www.czechdeathfest.cz
18. 6.
Den města 2022
Koncerty, soutěže pro děti.
Rtyně v Podkrkonoší, Rychta
www.rtyne.cz

1. 7. – 3. 9.
Kulturní léto v Malých lázních
Výstavy, koncerty, akce pro děti.
Náchod, Malé lázně Běloves
www.mestonachod.cz
1.–5. 7.
MTB Trilogy
Etapový závod horských kol a enduro.
Teplice nad Metují
www.mtbtrilogy.com

1. 7. – 28. 8.
Staré časy kojenců a batolátek
Nové Město nad Metují, zámek
www.zameknm.cz
1. 7. – 30. 9.
Pernštejnské ženy a Evropa
Nové Město nad Metují, muzeum
www.muzeum-nmnm.cz
9.–11. 9.
Tradiční výstava jiřinek
Česká Skalice, Muzeum Boženy Němcové
www.muzeumbn.cz

25. 6.
Barunka
31. ročník dálkového pochodu
s cyklotrasami.
Česká Skalice, sokolovna
www.e-skalice.webnode.cz

PRIMÁTOR 150 let
18. 6.
Slavnost vína
Kulturní program, degustace.
Česká Skalice, Muzeum Boženy Němcové
www.ceskaskalice.cz
18. 6.
30. setkání
Kostelců v Kostelci
Koncert Banjo Bandu Ivana Mládka.
Červený Kostelec, Smetanovy sady
www.mksck.cz
25. 6.

3. 7. / 18 h
Česká smyčcová ROCKharmonie
Adršpach, skalní město
www.obecadrspach.cz
9. 7. / 9 h
Oživlý Josefov
Dobové kostýmy, jarmark, občerstvení.
Jaroměř, Pevnost Josefov
www.pevnostjosefov.cz

Náš tip!
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PRIMÁTOR 150 let
Další akce

Výstava jiřinek

11. 6. / 19 hod.
Jelen
Koncert kapely pod širým nebem.
Česká Skalice, Muzeum Boženy Němcové
www.ceskaskalice.cz

Oslava výročí pivovaru.
Náchod, Masarykovo náměstí
www.primator.cz
Dožínkový den v Jaroměři
25. 6.
45. ročník
fotbalového turnaje HAPO
Havlovice, sportovní areál
www.sokolhavlovice.cz

9. 7.
Festival „Na Ostrovech“
Festival folkové hudby.
Náchod, areál Na Ostrovech
www.naostrovech.cz

15.–17. 7.
Hronovská pouť
Hronov, nám. ČSA
www.kulturahronov.cz
16. 7.
Pivobraní
Vystoupí Mig 21, Malina Brothers a další.
Náchod, Masarykovo náměstí
www.kupvstupenku.cz
23. 7.
Architektem
s Jurkovičem
Interaktivní kostýmovaná prohlídka.
Nové Město nad Metují, zámek
www.zameknm.cz

30. 7.
Koncert pro lidi a stromy
Vystoupí Michal Ambrož & Hudba Praha,
David Koller.
Červený Kostelec, Smetanovy sady
www.trees.cz
17.–21. 8.
68. Mezinárodní folklorní festival
Zahájí koncert uskupení 4TET.
Červený Kostelec, Smetanovy sady
www.folklorck.cz
20. 8.
Zámecká noc
Strašidelná prohlídka.
Nové Město nad Metují, zámek
www.zameknm.cz

29. 7. – 6. 8.
92. Jiráskův Hronov
Mezinárodní přehlídka amatérského
divadla.
Hronov, Jiráskovo divadlo
www.kulturahronov.cz

20. 8.
Barunčin fler jarmark a antikvariát
Česká Skalice, ulice Boženy Němcové
a Barunčina škola
www.ceskaskalice.cz

29.–31. 7.
Tradiční Svatojakubská pouť
Pouťové atrakce, prodejní stánky.
Úpice, Dřevěnka a náměstí T. G. Masaryka
www.mmgu.cz

25.–28. 8.
MHFF 39. ročník
Mezinárodní horolezecký filmový festival.
Teplice nad Metují, různá místa
www.horolezeckyfestival.cz

3. 9. / 14 h
Dožínkový den v Jaroměři
Koncerty, stánkový prodej.
Jaroměř, náměstí Československé armády
www.jaromer-josefov.cz
10. 9.
Náchodské Kuronské slavnosti
Řemeslné trhy, koncert Malina Brothers.
Státní zámek Náchod
www.mestonachod.cz
11.–17. 9.
44. Festival české filmové komedie
Nové Město nad Metují, KINO 70
www.festivalkomedie.cz
28. 9. 2022
Svatováclavské spřežení
9. ročník vozatajských závodů
Batňovice, Kvíčala
www.batnovice.cz
Změna programu vyhrazena.
Aktuální informace na
www.kladskepomezi.cz.

Letní kina
Dlouhé a horké prázdninové večery přímo
vybízejí k tomu, zůstat venku déle.
Během prázdninových večerů si můžete dopřát
filmový zážitek pod širým nebem.
Jestřebí hory
Malé Svatoňovice, Havlovice, Velké Svatoňovice,
Suchovršice, Batňovice, Jívka
program na
www.jestrebihory.net

Teplice nad Metují
městský park, program na
www.teplicenadmetuji.cz

Rtyně v Podkrkonoší
amfiteátr,
program na www.rtyne.cz

Úpice
hvězdárna,
program na www.obsupice.cz

Názvy titulů a data promítání najdete na níže uvedených webech.
Změna programu vyhrazena.
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Josefov
Bastion X.,
program na facebookové
stránce Filmy pod pevností
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Náchod
kavárna Láry Fáry
program na www.pferda.cz
a facebooku
Kavárna Láry Fáry Náchod

LÉTO 2022

Česká Skalice
areál ATC Rozkoš
program na
www.kinorozkos.atcrozkos.cz

Interaktivní sál
Město hodinek
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Hodinařina má v Novém Městě nad
Metují dlouholetou tradici. Vždyť
právě zde byly v roce 1954 vyrobeny
první československé náramkové
hodinky. A „Primky“ se zde vyrábějí
dodnes.
V prostorách Spolkového domu na Husově
náměstí, kde sídlí informační centrum,
můžete navštívit interaktivní sál věnovaný
(nejen) hodinkám PRIM. Zábavnou formou
seznámí vás i vaše ratolesti s historií měření času a vývojem samotných časových
měřidel.
Pro nejmenší je připraven model hodin od
Kamila Andrese a mnoho edukativních her.
Starší děti a dospělí si mohou vyzkoušet
titěrnou práci hodináře nebo zahřát své
mozkové závity při zdolávání různých kvízů.
Pokud jsou hodinky PRIM fenoménem, který byste rádi poznali podrobně, máme pro
vás dobrou zprávu. Během prázdninových
pondělků chystá infocentrum komentované prohlídky Město hodinek. Konkrétní

termíny naleznete na webu a Facebooku
IC. Samostatně můžete navštívit Městské
muzeum, které nabízí soukromou sbírku
hodinek PRIM Ing. Libora Hovorky, jednoho
z předních odborníků na tuto legendární
značku.
Jak se novoměstské časoměřiče vyrábí,
můžete poznat přímo ve firmě ELTON
hodinářská, a. s. Stačí si prohlídku (při
minimálním počtu šesti osob) domluvit na
tel. +420 491 401 967.

Perla Kladského pomezí
LÉTO 2022

Ӏ

12

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Původní tvrz z počátku 16. století
byla přestavěna na velkolepý
renesanční zámek s pozdějšími
barokními úpravami.
V roce 1908 jej zakoupil továrník Josef
Bohumil Bartoň, jemuž patřily textilní továrny v Náchodě. Úprav na reprezentativní

rodové sídlo se ujal slovenský architekt
Dušan Jurkovič a později také Pavel Janák.
Užité jsou styly secese, art deco, kubismu
a funkcionalismu.
Při prohlídce zámeckých pokojů zjistíte, jak
se dá skloubit historická výzdoba a vybavení s moderním životem. Ústřední topení,

Najděte si čas zavítat do Města hodinek.
Nebudete litovat.
Text: Andrea Kecová, Jiří Švanda
Foto: Tomáš Menec
Tel. +420 491 472 119
Web: www.infocentrum-nmnm.cz
 Městské informační centrum
Nové Město nad Metují

elektřina, telefon či výtah jsou proto samozřejmostí, zrovna tak i hygienické zázemí –
koupelny a toalety. Milým „bonusem“
k návštěvě zámku je jeho zahrada.
Její horní část byla rozčleněna terasami
s květinovými záhony a dřevěnými plůtky.
Původní obranný příkop nechal Jurkovič
překlenout dřevěným mostem ve stylu lidové architektury Valašska. Spodní zahrada
je upravena ve francouzském stylu. V jejím
středu stojí kašna s chrličem vody. Zahradu
zdobí pískovcové sochy trpaslíků. Představují alegorii lidských charakterů a vlastností. Zbylí trpaslíci jsou umístěni v prostoru
před zámkem. Pocházejí z 1. třetiny
18. století z dílny sochaře M. B. Brauna.
Spolu s renesančním náměstím a nádhernou zahradou tvoří zámek v Novém
Městě nad Metují architektonickou perlu
Kladského pomezí.
Přijďte se o tom přesvědčit svojí návštěvou.
Text: Ondřej Daněk
Foto: Tomáš Menec
Tel. +420 491 472 523
Web: www.zameknm.cz

Zámek Nové Město nad Metují

Procházky s ponocným
a vlastivědné vycházky
Stalo se již tradicí, že od června do
září se ve Rtyni v Podkrkonoší konají
tematické vlastivědné vycházky.
Ani letos tomu nebude jinak.

Městské muzeum
a turistické informační centrum
ve Rtyni v Podkrkonoší

První vycházka se uskuteční v sobotu 25. června 2022
a provede zájemce po architektonických zajímavostech
Rtyně. V neděli 24. července 2022 budeme poznávat
stará řemesla a živnosti, v neděli 21. srpna 2022 bude
následovat literární vycházka po místech spojených s díly
Boženy Němcové, bratří Čapků a Aloise Jiráska a v sobotu
17. září 2022 se vypravíme za rtyňskými pověstmi. Po
zajímavých místech vás provede regionální historik a publicista Richard Švanda. Vycházky začínají vždy v 9 hodin
u Městského muzea Rtyně v Podkrkonoší. Délka vycházek
je většinou do 7 km, ale je možné se kdykoliv odpojit.
Vstup na všechny termíny je volný.

Otevřeno: květen až říjen,
denně 9.00–12.00, 12.30–16.00
dokumentuje v expozici etnografie
historii města a život zdejších obyvatel, ukazuje oblečení a nástroje denní
potřeby 18. a 19. století a informuje
o selských bouřích roku 1775. Zároveň
se může pochlubit největší expozicí
hornictví v severovýchodních Čechách.
Hornická expozice mapuje 400 let těžby
uhlí v Jestřebích horách v letech 1590 až
1990. Návštěvník uvidí historické důlní
mapy, kolekci důlních kahanů, sbírku
hornických přileb, historické i současné nářadí a nástroje horníků, minerály
a fosilie Jestřebích hor a přístroje důl-

ních měřičů a geologů. Soubor slavnostních hornických uniforem doplňuje
dvojici historických hornických praporů
z let 1828 a 1842. Těžkou a nebezpečnou práci důlních záchranářů přibližuje
sbírka dýchacích přístrojů a dalšího
vybavení záchranářů. V expozici jsou
k vidění modely jednotlivých dolů
a jejich strojního vybavení a malá galerie kreseb s hornickou tématikou malíře Oldřicha Jirky. Na hornickou expozici
navazuje naučná stezka po hornických
památkách. U muzea je dobíjecí stanice
pro elektrokola.

Městské muzeum a turistické informační centrum Rtyně v Podkrkonoší
tel.: +420 602 123 990 (muzeum), +420 776 803 306 (vedoucí odboru
kultury), muzeum@mestortyne.cz, kultura@mestortyne.cz

www.muzeumrtyne.cz

Ubytování
nejen pro cyklisty

v srdci kladského pomezí
Ubytovna v centru Rtyně v Podkrkonoší nabízí:

Telefon: +420 724 735 002, E-mail: ubytovna.rtyne@seznam.cz
Adresa: Za Lékárnou 617, Rtyně v Podkrkonoší
Více informací najdete na

www.rtyne.cz
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Novinkou letošní sezóny budou také pochůzky s ponocným. Pochůzky ponocného městem a jeho zpěv patří
mezi historické tradice našeho regionu. Setkat se s ním
můžete také ve Rtyni v Podkrkonoší. Ve dnech 2. 7.,
30. 7. a 20. 8. 2022 v 21 hodin vyrazí ponocný v historickém kostýmu s halapartnou a lucernou z nádvoří Rychty
(od muzea) a projde s vámi městem, kde vás upozorní na
zajímavé příběhy z jeho historie. Obchůzka trvá 45 minut.
A pozor! Zpívat nebude jen ponocný.

· nově zrekonstruované pokoje
· dobíjení elektrokol
· nářadí k základním opravám
· možnost vyprat dresy

LÉTO 2022
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Text: Richard Švanda
Foto: archiv Rtyně v Podkrkonoší
Tel. +420 602 123 990
Web: www.muzeumrtyne.cz

MěstoRtyně-inzerce_87x260mm-Magazín KP-Léto 2022v2.indd 1

21.04.22 7:50

Čapkův mlýn ožívá
HRONOV

Dobrá věc se podařila. I takto
jednoduše lze shrnout pozvánku
do Hronova, kterou jsme si pro vás
připravili na letošní sezonu.
Těm, co projíždí Hronovem častěji, nemusíme popisovat zanedbaný dům, který při

výjezdu z Hronova směrem na Polici nad
Metují stál u cesty, a tak trochu smutně se
koukal na svět kolem sebe. Snad jen místní
a zarputilí fanoušci sourozenců Čapkových věděli, že dům není domem jen tak
ledajakým. Budova, které se v Hronově říká
„Stará papírna“ nebo „Čapkův mlýn“ totiž

skýtá zajímavou historii. Nejenže původně
sloužila nějaký čas skutečně jako papírna,
ale byla i místem, kde trávili čas Helena,
Josef a Karel Čapkovi. Jezdili tam totiž za
babičkou a dědečkem Novotnými, kteří
se dali na mlynářské řemeslo právě po
zakoupení tohoto mlýna a jejich vnoučata
v něm s nimi trávila spoustu času. Malým
zázrakem v této době je, že se podařilo
dům zachránit, kompletně zrekonstruovat
a hrdě se hlásit k jeho odkazu.
V průběhu letní sezony 2022 vás v něm
přivítají nové prostory se zajímavými
expozicemi. Tou hlavní bude představení
dětství sourozenců Čapkových stráveného
v hronovském mlýně a jeho promítnutí
v jejich tvorbě. Další bude expozice zmíněné papírenské výroby a představení rodáků
a dalších významných osobností města.
Věřte, je se na co těšit. Přibrzdit v Hronově
se určitě vyplatí, a pokud budete mít čas
navíc, vydejte se i po Cestě psa Voříška.
Text: Lenka Lembejová
Foto: Martin Čejchan
Tel. +420 491 483 314
Web: www.kulturahronov.cz

Kulturní a informační
středisko Hronov

Za výhledy a hudbou
na vrchol Žaltman
MALÉ SVATOŇOVICE

Malé Svatoňovice pod Jestřebími
horami, lidově zvané Studánka,
jsou nejen rodištěm spisovatele
a novináře Karla Čapka, ale také
ideálním výchozím bodem
k návštěvě mnoha dalších míst.

Nová hra „Vejšlap na Žaltman“
ukáže cestu na nejvyšší vrchol
a v Turistickém informačním centru
vás vybavíme mapami.

LÉTO 2022
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Začněte prohlídkou Muzea bratří Čapků,
které je zřízeno v rodném domě Karla Čapka na náměstí. Poznání je připravené i pro
ty nejmenší návštěvníky. Vždyť Pejsek s Kočičkou, Dášeňka, roboti a jiné pohádkové
bytosti lákají ke hře nejen dětské příchozí.

V parku s interaktivními tabulemi si zahrajete pexeso, piškvorky, načerpáte sílu a vydáte
se vzhůru na rozhlednu přes Mariánský
sad s kapličkami, projdete křížovou cestu,

prohlédnete si dědičnou štolu Kateřina
a budete stoupat k rozhledně. Slyšeli jste
už někdy hrát rozhlednu? Když budete mít
štěstí a budete dobře poslouchat, je možné,
že uslyšíte rozhlednu Žaltman hrát. Díky
proudění větru se z rozhledny stává hudební objekt, který nám při dalekých výhledech
také krásně zní. Při cestě zpět si ještě
prohlédnete barokní stavbu Poutní kostel
Sedmi radostí Panny Marie s věhlasnou
Studánkou. Pro důlní a vojenské nadšence
je nedaleko expozice důlních strojů
a Pěchotní srub T-S 26 v Odolově.

Text: Vladimíra Odrobiňáková
Foto: Ing. Ctibor Košťál, Tomáš Menec
Tel. +420 499 886 295
Web: www.malesvatonovice.cz

Fa rm a Wen e t
Bro u m ov
ideální místo pro rodiny s dětmi, milovníky zvířat
Na farmě v Broumově chováme různá zvířátka, jak domácí, tak i exotická. Návštěvníci zde
mohou vidět lamy, oslíky, velbloudy, různé druhy drůbeže, ovce, kozy, prasátka, dikobrazy,
lemury, pávy, klokany, papoušky a mnohá další. Zvířátka si můžete pohladit a dají se pro ně
zakoupit i granulky na krmení.
Pro děti jsou zde dětská hřiště, interaktivní prvky, houpačky. Z farmy je jedinečný výhled
na broumovský klášter, Broumovské stěny a Javoří hory. Rozkvetlé zahrady a různá zákoutí
přímo vybízejí k posezení, romantice i odpočinku.
Otevřeno máme každý den, na jaře a v létě od 10:00 do 17:00 hod.
Přijďte i vy zažít nevšední zážitky, podívat se na zvířátka a poznat broumovskou farmu.
Těšíme se na vás.

FARMA WENET | KLADSKÁ 346 | 550 01 BROUMOV
farmawenet
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teplickeskaly.eu
TEPLICE NAD METUJÍ

Tel.:
Mob.:
E-mail:

teplicke_skaly
+420 491 581 197
+420 730 875 907
info@teplickeskaly.eu

www.teplickeskaly.cz

Zkuste hru TRIPPER.cz!
Je to hra pro celou rodinu plná zábavných
a dobrodružných výletů naplněná rébusy,
hádankami a zajímavými místy k navštívení
po celé ČR, ke které nepotřebujete nic
jiného než tištěnou herní knížku a tužku.
Brožurku Jaroměř – Městem českých královen zakoupíte v Turistickém informačním
centru v Jaroměři, kde začíná i vaše dobrodružství. K dalším zastávkám je třeba si

Zrcadlo duše
Kladského pomezí
„VÝCHODOČESKÉ MOŘE“ ROZKOŠ

Vodní nádrž Rozkoš se rozprostírá
u České Skalice a je neodmyslitelnou
dominantou kraje.
Kamenité břehy nejlépe cítí její křehkost,
divokost i krásu najednou. V jednu chvíli je
zmítaná silným větrem a hned jako máv-

nutím kouzelného proutku ukazuje svou
poddajnost a smíření. Lehké i vzpurné vlny
jako by pomyslně kopírovaly spektrum
rozličné přírody Kladského pomezí.
Nádrž, s oblibou nazývána „východočeské
moře“, byla dostavěna v roce 1969, kdy

Text: Jaroslava Šírová
Foto: Jan Záliš, archiv TIC Jaroměř
Tel. +420 491 847 220
Web: www.jaromer-josefov.cz
 Turistické informační centrum
Jaroměřska

tomuto nadčasovému dílu musela ustoupit
vesnice Domkov. Vodní plocha s více než
1 000 ha je zmiňována jako 8. největší přehrada v ČR. Rozdělena je tzv. Rovenskou
hrází (délka 1,7 km) do dvou částí, jež na
západní straně rozděluje 200m betonový přeliv. Hlavní výtoková hráz je ve své
koruně přes 400 m dlouhá a vede po ní
asfaltová silnice, samotná koruna je
8,5 m široká.
Rozkoš plní funkci protipovodňové ochrany
a rezervoáru pitné vody, ale zároveň je
místem pro plnohodnotnou aktivní i odpočinkovou dovolenou.
Je rájem pro milovníky vodních sportů,
rybáře i cyklisty. V okolí celé nádrže se nachází rekreační střediska, hotely a kempy,
kde lze stanovat, zapůjčit si loďky, skútry,
kola, vodní šlapadla, surfy a další sportovní
potřeby. Pro příznivce jízdy na kole je zde
široká nabídka cyklistických tras vedoucích
po okolí, které vybízí k návštěvě dalších, neméně atraktivních míst Kladského pomezí.
Text: Lucie Dostálová
Foto: Tomáš Menec
Tel. +420 491 451 112
Web: www.atcrozkos.cz
 Autocamping Rozkoš
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Rádi byste si
udělali pěknou
procházku
s celou rodinou
a něco nového
se dozvěděli?
Jste unavení
z dnešní rychlé
doby a chytrých
telefonů?

Ӏ

JAROMĚŘ
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Městem českých královen

cestu vybojovat řešením úkolů a luštěním
hádanek.
Výlet, při kterém budete hledat ztracený
poklad, je dlouhý 3,6 km a čeká vás na
něm 23 úkolů. Trasa je vedena tak, aby vás
provedla tím nejzajímavějším, co město na
soutoku tří řek nabízí a odhalila, třeba
i pro místní, netušená zákoutí a souvislosti.
Nechybí zde ani sekce pro děti, které ještě
neumí číst, aby i ony mohly řešit své úkoly
a u hry se bavily. Procházka vám zabere
zhruba 2 hodiny a kromě dětí trasu zvládnou i vozíčkáři.
Jako odměnu po dokončení hry získáte
speciální Absolventskou vizitku, kterou
si vyzvednete v Turistickém informačním
centru, kde je pro sběratele k dispozici
i speciální razítko.
Pro všechny, které dobrodružství s TRIPPER.cz oslovilo, máme dobrou zprávu.
Na jaře 2022 vyšla nová hra, která vás provede pevnostním městem Josefov.

R OZHO V O R

I my tvoříme příběh
Kladského pomezí...
LÉTO 2022
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Ředitel Hotelu U Beránka Pavel Rys je první osobností,
kterou představujeme v rámci nového seriálu.

Co vás na vaší práci nejvíc baví?
Právě ta kreativita. Možnost realizovat se
a vymýšlet nové věci a v neposlední řadě
kontakt s lidmi. Provoz budovy je velmi náročný a každý, kdo podniká, ví, že pracovní
doba „od do“ neexistuje a pracuje se 24
hodin denně. Neustále něco řeším, vymýšlím, řídím a soukromý život je na chvostu.
Přesto se snažím si volno udělat. Věnuji se
amatérskému divadlu, historii a přes třicet
let historickému šermu. Divadelní projev mi
pomáhá i v práci, člověk se nebojí vystoupit
a komunikovat s lidmi. Mám přes dvě
desítky zaměstnanců, takže energie, kterou
si nastřádám na „prknech, co znamenají
svět“, se mi při jejich řízení dokonale hodí.

Proč jste tak exotické destinace
vyměnil za Náchod?
Vždy jsem chtěl studovat historii i herectví,
do kultury a k umění mě to táhlo. Po pětadvaceti letech v gastronomii jsem si přál
dělat něco jiného. Chtěl jsem začít studovat
scenáristiku, ale protože ročník neotevřeli, vybral jsem si na vysoké škole obor
sociálních médií a komunikace. Před pěti
lety jsem studium dokončoval a tehdy jsem
byl na rozcestí a rozhodoval se, co dál. Do
toho přišla nabídka z Náchoda.

Byla to
velká výzva.
Beránek je secesní dům s hotelem, který
mi hodně připomíná secesní Národní dům
v Prostějově, odkud pocházím. Oba mají
podobné uspořádání s kavárnou, divadlem,
multifunkčním sálem a zázemím. Do Beránku se vždy chodilo za odměnu s rodiči,
na rande, do tanečních, podobně jako
v Prostějově. Byl to pro mě závan dětství,
a tak jsem si řekl, že to vyzkouším.

Jaké máte plány do budoucna?
Chceme na sobě neustále pracovat
a zlepšovat služby. Společně s vlastníkem
budovy, akciovou společností Beránek,
která postupně renovuje zařízení a investuje do oprav, chceme, aby tahle nádherná stavba obstála a vyhověla moderním
trendům. Beránek není obyčejný podnik,
chyba se tu neodpouští, a když se stane, je
strašně vidět. Na Beránku si zakládá starosta i radnice, všechny významné návštěvy
města, například vládní činitelé, přichází
k nám. Beránek je pro Náchod zkrátka
rodinné stříbro a my se snažíme, aby vše
bylo perfektní.
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Kde jste dříve působil?
Po studiu hotelové školy jsem odešel za
prací do Prahy. Měl jsem štěstí, že jsem se
dostal k mistru kuchaři Vladimírovi Šalanskému, který v centru Prahy provozoval
několik špičkových restaurací. V mé kariéře
mi významně pomohl. Dostal jsem se
k věcem, které jsem předtím nikdy nevařil,
ať to byli humři, langusty, šneci, ústřice,
pštrosi… Dnes je to úsměvné, protože to
jsou dostupné suroviny, ale před lety to tak
běžné nebylo. Hodně jsem jezdil na veletrhy cestovního ruchu, kde jsme prezentovali
českou gastronomii. Namátkou třeba
v Madridu, Paříži, Bruselu, Vídni či Amsterodamu. Velikou ctí mi bylo vařit českou
kuchyni při výročích vzniku Československa, například v Argentině v Buenos Aires

v hotelu Four-Seasons nebo v Chile
v Santiago de Chile. Nejvýznamnější to bylo
v Bangkoku, kdy jsme v pětihvězdičkovém
hotelu Dusit-Thani připravovali speciality
pro thajskou královskou rodinu. Také bylo
hodně zajímavé vařit pro olympijský výbor
na zimních olympijských hrách v Miláně.

Ӏ

Kdy jste se rozhodl, že se budete
věnovat gastronomii?
Odmalička mě bavilo „motat” se v kuchyni
a pozorovat mámu nebo babičku při vaření. Líbilo se mi, jak se jednotlivé recepty
v rodině po generace dědí. Naše rodina
pochází z Moravy, konkrétně od moravského Slovácka přes Hanou až po Znojmo.
Těch inspirujících jídel byla celá škála.
Bavilo mě si ta jídla zkoušet, modifikovat,
pak improvizovat z tehdejších surovin.
Volba byla zcela jasná, i když jsem chtěl
být asi jako všichni nejdřív popelářem, pak
kosmonautem, vlakvedoucím, ale také
archeologem a kastelánem.

Text: Hana Stoklasová
Foto: Tomáš Menec

LÉTO 2022

Hotel U Beránka je výkladní skříní Náchoda a Pavel
Rys jeho současným šéfem. Roky působil jako
šéfkuchař v pražských restauracích, připravoval
speciality pro thajskou královskou rodinu
v Bangkoku i na zimní olympiádě v Milánu. Nyní
můžete jeho speciality ochutnat v Náchodě.

Co je vaší motivací?
Spokojení hosté a spokojení zaměstnanci.
Chci dělat vše dobře a poctivě, držet kvalitu. Gastronomie je poslání. Základem je
poctivá moderní domácí česká kuchyně
s mezinárodními prvky. Provozovat Beránek je závazek vůči městu, Náchodským
i samotné gastronomii. Snažíme se být
Náchodu dobrou vizitkou. Díky umístění a velkým prostorům v restauraci i na
zahrádce k nám chodí hodně turistů. Ti se
chtějí rychle a kvalitně najíst za přijatelnou
cenu. Z jídla i služeb bývají nadšeni. Někteří
hosté se vracejí třeba kvůli naší kulajdě se
zastřeným vejcem, telecím řízkům, bramborovému salátu nebo domácímu štrúdlu.
Připravujeme samozřejmě i regionální
pokrmy: kyselo, chlupačky s houbami nebo
Pavlišovský řízek s knedlíky a zelím, kterému jsem se osobně na počátku hodně divil.
(smích) Jezdí k nám i hodně hostů z Polska,
kterým nejvíc chutnají knedlíky a smažený
sýr. Všem se snažíme vyjít vstříc.

Oslavy 660 let
TEPLICE NAD METUJÍ

V letošním roce slaví město Teplice
nad Metují jubileum 660 let od první
písemné zmínky. Tuto významnou
událost si připomene prostřednictvím akcí realizovaných po celý rok.
Nejvíce se jich odehraje o víkendu 12.–14.
srpna 2022. V rámci oslav se můžete těšit
na bohatý kulturní program, např. koncerty,
divadla a výstavy, bude vydána obrazová
publikace a připravuje se překlad knihy
s názvem Wekelsdorf (německý název města). Na webu města a také na CD bude dostupná digitalizovaná verze starých kronik.
Nejstarší dochovaný zápis o městě Teplice
nad Metují pochází z roku 1362. Místo v té
době patřilo Tasovi z Rýzmburka. Poprvé je
zde uveden název Teplicz, který označuje
výskyt teplých pramenů. Teplice nad Metují
jsou jedním z výchozích bodů do Adršpašsko-teplických skal, ve kterých se sami
přesvědčíte o existenci pramenů.
Na západním okraji Teplic nad Metují se
nachází prohlídkový okruh a jeho součástí
je zřícenina středověkého hradu Střmen.
Celá trasa je dlouhá cca 6 km. Přímo

z okruhu vede ještě několik dalších turisticky značených cest, např. přes Vlčí rokli do
Adršpašských skal nebo do Jiráskových skal
(Bischofstein, rozhledna Čáp). V Teplicích
nad Metují a přilehlých obcích je několik
desítek ubytovacích zařízení, která slouží
návštěvníkům (kempy, ubytovny, penziony,
hotely). Turistické informační centrum se
nachází přímo ve městě (cca 2 km od vstupu do skal), nedaleko městského úřadu.

Ať už přijedete na oslavy, do skal či na
Mezinárodní horolezecký filmový festival,
budete se vždy cítit vítáni.
Text: Beata Radoňová
Foto: Tomáš Menec
Tel. +420 491 581 197
Web: www.teplickeskaly.cz
 Teplické skály

Stezky Via Czechia
Vyrazte Kladským
pomezím po stezce
Via Czechia!

ON-LINE

Pestrá nabídka ubytování
v Kladském pomezí

Text: Jan Hocek
Foto: archiv Via Czechia
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KATALOG
UBYTOVÁNÍ

Stezky Via Czechia
představují ucelený a podrobně popsaný systém
nejdelších turistických
a poutních dálkových tras v ČR. Celkem 4 trasy
jsou vyznačeny samostatně pro pěší turistiku,
cykloturistiku nebo zimní turistiku na lyžích,
jejich celková délka činí 7 170 km. Kladským pomezím
prochází Severní stezka, na které můžete pěšky nebo na
kole navštívit například Jestřebí boudu, rozhlednu na nejvyšším vrcholu Jestřebích hor Žaltman, rodný dům Aloise
Jiráska v Hronově, město Náchod, Bartoňovu útulnu
v Pekle nebo vrch Dobrošov s Jiráskovou chatou
a vojenskými opevněními. Ke stezkám vyšly knihy, vandrovníky a turistické mapy. Na webu je ke stažení itinerář
tras, online mapy a gpx soubory.

kladskepomezi.cz/ubytování

Web: www.viaczechia.cz
FB: Via Czechia

S průvodcem
po skalním městě

ZÁMEK ADRŠPACH

...místo plné zábavy

Prohlídky

Pro milovníky zážitkové turistiky
nabízí Adršpašské skály od 1. dubna
2022 neodolatelný zážitek.

Horolezecké
muzeum

Komentované prohlídky této vzácné přírodní památky
jsou po dlouhé pauze zpět. Během letních prázdnin tak
budete jednou týdně mít příležitost poznat slavné skály
s odborníky na slovo vzatými. Navazují na tradici průvodcovské služby, kterou poskytovali místní znalci už
v polovině 18. století.

Pohádková
místnost

Kavárna
Únikovka

Dolní Adršpach 75, 549 57 Teplice nad Metují • Tel.: 491 423 979
www.obecadrspach.cz/zamek-1 • fb: Zámek Adršpach

Tel. +420 491 586 012
Web: www.adrspasskeskaly.cz
 Adršpašské skály
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Text: Jiří Švanda
Foto: Jan Záliš
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Na komentovanou prohlídku je třeba se předem objednat. S průvodci projdete od hlavního vstupu do skalního
města až k Malému vodopádu. Poté už budete vědět vše
podstatné, a tak je jen na vás, zda se vydáte na plavbu
loďkou po jezírku, budete pokračovat dál Adršpašskými
skalami nebo projdete Vlčí roklí do Teplických skal.
Cena jedné skupinové prohlídky je 400 Kč, pro školy
a letní tábory 200 Kč. Podrobné informace naleznete na
webu www.adrspasskeskaly.cz.
Pro fajnšmekry jsou ve spolupráci s Národním geoparkem Broumovsko připraveny Geologické vycházky. Budou
pořádány jednou týdně během prázdninových měsíců
a dále vždy po předchozím objednání.
Ať už se chystáte Adršpašské skalní město projít sami
nebo s průvodcem, nezapomeňte, že jde o lokalitu
oblíbenou tuzemskými i zahraničními turisty. Připomínáme tedy, že je možné na výše uvedeném webu zakoupit
vstupenky i parkovací lístek. Obzvláště v červenci a srpnu
je vytížení skal velké, a proto je lepší se informovat
o dostupné kapacitě.
Na viděnou v Ádru!

Pohádkový
kuželník
Babiččino údolí

Chcete strávit čas s dětmi a zároveň
se pobavit i poučit? Zavítejte do
Pohádkového kuželníku v Babiččině
údolí, kde je nainstalována interaktivní výstava pro všechny generace
s názvem „Báchorky a pohádky
spisovatelky Boženy Němcové“.
Historický kuželník u Panského hostince
slouží jako informační bod pro návštěvníky Babiččina údolí. Můžete zde zakoupit
sběratelské suvenýry, dárkové i regionální
výrobky. Nebyl by to kuželník, abyste si zde
nemohli zahrát kuželky. Můžete se také
přenést do pohádek Boženy Němcové. Pro
splnění každého úkolu si musíte prohlédnout a prohmatat osm interaktivních panelů a zhodnotit, jak postupovat dál. Budete
poznávat například tajemný předmět
v pytlíku, abyste ho pak dovedli nakreslit.
Dalším úkolem je nasměrovat Viktorku ke
splavu a babičku na Staré bělidlo. Počítá se
tu se všemi možnými kombinacemi –
Viktorka může skončit třeba na zámku.
A pokud všechny úkoly nerozluštíte, nevadí.

K nahlédnutí je připravena „Pohádková kniha“, v níž naleznete řešení. Jistě vás okouzlí
pohádkové postavy z textilních materiálů,
které se nacházejí na místech, kde byste je
nečekali.
Jestli máte rádi fotopointy, tak tu na vás
jeden čeká. Na chvíli se proměníte v Babičku s dětmi při pozorování hvězd. Babička
dětem vysvětluje, že každý má na nebi svou
hvězdu: „Lidé Bohem vyvolení mají hvězdy
krásné a jasné, lidé jako Viktorka zakalené.“

Nevíte kam
na výlet s dětmi?
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Když …
• mají rády POHYB, ZÁBAVU nebo POZNÁNÍ
• sedí ještě v KOČÁRKU nebo už chodí DO ŠKOLY
• venku PRŠÍ nebo JE KRÁSNĚ
POZNÁVEJTE region Kladské pomezí
SBÍREJTE razítka
ZÍSKEJTE zajímavé ceny
Získejte RYCHLE a JEDNODUŠE SKVĚLÉ TIPY na výlety.
Zapojte se do oblíbené regionální CESTOVATELSKÉ HRY.
Více informací získáte na www.toulavybatoh.cz

Srdečně vás zveme
do tohoto malebného
a kouzelného místa.
Text: Pavla Dušková
Foto: Tomáš Menec
Tel. +420 491 453 870
Web: www.ceskoskalicko.cz
Informační centrum Česká

Skalice

Kladské pomezí slaví čtvrtstoletí
NÁCHOD

Před 25 lety se zrodila myšlenka k založení
organizace, která bude propagovat okolí Náchoda
jako turistický cíl. Byl to revoluční počin, protože
v České republice tehdy bylo jen několik takových
organizací. Dnes jich je téměř padesát.
Odborně se nazývají organizace destinačního managementu
a mezi jejich hlavní cíle patří marketing a komunikace, spolupráce
s národními institucemi, tvorba produktů cestovního ruchu či
prohlubování spolupráce soukromého a veřejného sektoru.
Poslední zmiňované je jedním z hlavních principů fungování
organizace Kladské pomezí, která sdružuje 42 členů.

Klíčové momenty
 2000–2005 – tvorba a značení cyklostezek celého
regionu ve spolupráci s KČT
 2005–2007 – zajištění provozu a propagace cyklobusů
a úpravy lyžařských běžeckých tratí
 2014 – výstavba rozhleden – Čáp, Na Signálu a Žernov
 2016 – vznik značky Regionální produkt Kladské pomezí
 systematická tvorba produktů cestovního ruchu:
Toulavý baťoh (2014),
Festival zážitků (2018),
Čapek a Božena (2020)

Co chystáme v jubilejním roce?
Stále více se orientujeme na on-line marketingové aktivity,
prioritou je také soustavné zkvalitňování služeb vůči našim
partnerům. Hlavním motivem vizuálního stylu a marketingové
komunikace se stane vodní nádrž Rozkoš coby jeden
z nejvýraznějších krajinných prvků celého regionu, s přesahem
na téma vody obecně (řeky, lázně).
Postřehy našich členů, přínosy spolupráce i přání k výročí najdete
v „narozeninové“ sekci našeho webu www.kladskepomezi.cz.
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Text: Markéta Venclová
Foto: Tomáš Menec
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Před 160 lety nás opustila
Božena Němcová
ČESKÁ SKALICE

Barbora. Barunka. Betty. Božena.
Mnoho přezdívek, ale jen jedna žena, která během svého krátkého života
zažila tolik, že by to vydalo na román.
Babička, pro kterou si Tereza Panklová nechala poslat, aby jí pomohla s výchovou dětí,
naučila budoucí spisovatelku vše
o koloběhu přírody, vyprávěla jí staré po-
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Když na začátku své nejslavnější
knihy popisovala Božena Němcová
idylickou krajinu kolem Ratibořic,
nemohla tušit, že jednou se bude
údolí jejího dětství jmenovat
Babiččino.
První česká spisovatelka se narodila ve
Vídni jako Barbora Novotná, později Panklová. A její původ je obestřen mýtem, kvůli
kterému nemůžeme ani přesně určit její
datum narození. Nejčastěji se uvádí
4. únor 1820.
Krátce po jejím narození se rodiče přestěhovali na panství Zaháňských ve východních Čechách. Tatínek – štolba Johann
Pankl a maminka Tereza Novotná, která
sloužila jako pradlena, oba pracovali na
zámku v Ratibořicích v sídle rodu Zaháňských.
Dětství Barunky nebylo zdaleka tak idylické,
jak ho později popisuje v novele Babička,
přesto se jí stalo nekonečnou inspirací pro
její dílo.

hádky a příběhy a vybudovala v ní vztah
k víře i české vlasti. To vše se Barunce zapsalo do paměti stejně silně jako vzpomínka
na život v malebném údolí – na řeku Úpu,
která poháněla lopatky Rudrova mlýna, na
louky a lesy, kde si hrála a učila se poznávat
rostliny, i na „naleštěný“ ruch blízkého zámku, místní lidi a jejich každodenní radosti
i strasti, ale i lidové tradice a vyprávění, která
ji během dětství provázela.
Barunka docházela do školy do České Skalice. Ve škole poblíž náměstí strávila pár let,
během kterých dostala základní vzdělání.
Když babička z Ratibořic odjela, rodiče
Barunku poslali k rodině správce Hocha
do blízkých Chvalkovic. Tam ji vychovávali
jako „německou“ slečnu a začali jí říkat
Betty. Není divu, že jí místní říkali „frajle ze
zámku“.
Tam poprvé pocítila zájem mužů. Ucházel
se o ni starší úředník Schubert, ale i písař
Weisflog, s nímž se scházela. Mimo to
také četla. Propadla románům německých
autorů a v hlavě si vybudovala pohádkový
svět, v němž toužila žít. Realita, která na
ni čekala po svatbě, mu ale byla na hony
vzdálená.
Manžela jí vybrali rodiče, jak bylo v té době
zvykem. Sedmnáctiletou Barboru přislíbili
o 15 let staršímu Josefu Němcovi – komisaři finanční stráže. V předvečer svatby
tančili budoucí manželé na Jiřinkových
slavnostech, svatba se konala v kostelíku ve
Skaličce. Poté Němcovi odjeli do Červeného Kostelce. Bydleli v malém, skromně
zařízeném domku naproti kostelu.
Jen rok po svatbě se manželé museli
přestěhovat do pevnostního města Josefov,
kam byl Němec přeložen. Tam se jim také

narodilo první dítě – syn Hynek.
Josefov rozhodně nebyl posledním místem
pobytu Boženy. Byl ale poslední zastávkou
v kraji, který jí byl důvěrně známý – kraj
východních Čech, Kladského pomezí. Ještě
dlouhá cesta a další a další stěhování na
manžele teprve čekaly.
Z „frajle ze zámku“ se postupně stávala
dospělá žena s vlastním názorem. Během
manželství se díky Josefovi začala opět
více zajímat se o vše slovanské. Později si
v Praze, pod vlivem přátel, vybrala nové
jméno: Božena.
Tím začala její cesta slávy – cesta největší
české spisovatelky, která to ale jako žena
nikdy neměla lehké.
Text: Ilona Machová
Ilustrace: Eva Horská
Tel. +420 491 453 870
Web: www.ceskoskalicko.cz

Informační centrum Česká
Skalice

Kam dále vyrazit?

Cyklovýlet

Není náhoda, že právě v malé vesničce Studnice se v roce 1997
zrodila myšlenka vyznačit jednu z páteřních cyklotras v Kladském
pomezí, nazvanou Okruh Boženy Němcové. Obci jako hlavnímu
iniciátorovi tohoto počinu po právu patří velký dík. Trasa vede nenáročným terénem, který mapuje místa známá z románu Babička
od Boženy Němcové.
 Trasa: Studnice – Ratibořice – Havlovice – Červený
Kostelec – Řešetova Lhota – Studnice
 Start a cíl: Studnice
 Délka trasy: 41 km
 Náročnost: střední

Z a j í m a vo s t i
na cestě:
 Státní zámek Ratibořice – Letní sídlo Kateřiny
Zaháňské postavené v empírovém slohu. Volně přístupné
zahrady, komentované prohlídky interiérů za vstupné.
 Herecké muzeum Viktorka – Expozice vzpomínkových fotografií a filmových rekvizit s interaktivními prvky.
K dispozici restaurace a ubytování.
 Vízmburk – Postupně obnovovaný středověký hrad
(viz samostatný článek v tomto čísle).
 Domek Boženy Němcové – První společný domov
Boženy a Josefa Němcových s dobovým vybavením
a pohádkový sklep.
 Rybník Brodský – Areál Brodíkův ráj zdobí dřevěné
sochy a nabízí ubytování v kempu či dětské hřiště.

Okruh Boženy Němcové
si můžete zobrazit na webu www.mapy.cz, stačí do
vyhledávání zadat „cyklotrasa 4018“. Mapu si pak můžete
vytisknout nebo stáhnout jako datový soubor pro vaše
GPS zařízení.
Text: Lucie Dostálová, Jiří Švanda
Foto: Jan Záliš
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Po stopách
Boženy Němcové

+420 491 451 285 • mbn@ceskaskalice.cz • www.muzeumbn.cz
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Domek
Boženy Němcové
(Červený Kostelec)
– první měsíce novomanželského života strávila mladičká
spisovatelka v kupeckém
domku pana Hůlka. Domek
naproti kostelu si zachoval
svou původní podobu a je vybaven originálním dobovým
zařízením. Přivítá vás nově zrekonstruovaná vstupní místnost,
která má – v modernějším pojetí – přiblížit původní uspořádání
krámku kupce Hůlky. www.cervenykostelec.cz

MUZEUM BOŽENY NĚMCOVÉ

LÉTO 2022

Muzeum
Boženy Němcové
(Česká Skalice)
– v bývalém Steidlerově hostinci sídlí muzeum věnované
životě a dílu Boženy Němcové. Hostinec byl dějištěm
svatební oslavy i vyhlášených
Jiřinkových slavností, které se
tu pořádají až do současnosti. V roce 2021 byla v muzeu otevřena nová expozice „Bitva
u České Skalice 28. 6. 1866“, která přibližuje okolnosti krvavého
střetnutí prusko-rakouské války. www.bozenanemcova.cz

Za pohádkami do Domku
Boženy Němcové
ČERVENÝ KOSTELEC

Už první prázdninovou sobotu předvede Divadlo KAKÁ hru
s názvem Jak bobr hledal déšť. Dobrodružný příběh o statečném
zvířátku, které se rozhodlo vydat za Ozvěnovou horou, aby pomohlo zastavit sucho, je plný písniček. Bobr ovšem na své výpravě
nebude sám, o pomoc požádá i děti z publika, které budou moci
plnit náročný úkol spolu s ním.
Na druhou prázdninovou sobotu si pak Malé divadélko Praha
připravilo pro dětské diváky rovnou dvojpohádku. Má ji na svědomí
Anna Nováková (z loutkářského rodu Kopeckých) a Rostislav Novák
(člen souboru Cirk La Putyka). V klasickém příběhu O kohoutkovi
a slepičce se i ti nejmenší zasmějí lakomosti a budou fandit ústřední kvočně při její snaze zachránit svého milovaného kokrháče.
Na vyprávění o této dvojici naváže Krabičková pohádka. Děti při
ní budou přímými spolutvůrci představení. Mimo jiné si procvičí
výslovnost s králem Krabiciusem, princeznou Krabičkou, babicí
Krabicí a drakem Krabičákem.
V době, kdy čtete tyto řádky, už naleznete kompletní přehled chystaného programu Pohádkového léta v Domku Boženy Němcové na
webu www.mksck.cz
Tak tedy hurá do pohádky!

Zábava pro děti na čerstvém vzduchu. I tak by se dalo
popsat pravidelné Pohádkové léto na zahradě Domku
Boženy Němcové v Červeném Kostelci, jehož prvními
vlaštovkami budou představení Divadla KAKÁ a Malého
divadélka Praha.

Text: Jiří Švanda
Foto: Tomáš Menec
Tel. +420 491 465 919
Web: www.mksck.cz
 Kostelec nás baví

Zahradnictví a kavárna Trees v Červeném Kostelci.
Zelená oáza uprostřed města. Nákupy, chuťové a vizuální zážitky, kultura, vzdělávání.
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MICHAL AMBROŽ & HUDBA PRAHA

DAVID KOLLER
30. července 2022 / 19.00 hodin / Smetanovy sady Červený Kostelec
Předprodej vstupenek na: www.xticket.cz
WWW.TREES.CZ

zahradnikavarnatrees

Od muzea
k muzeu
JAROMĚŘ

I když se Jaroměři přezdívá město
zahrad a parků, příroda není to
jediné, co je tu k vidění.
Milovníky historie nadchne pevnostní město Josefov. Vstupní branou do podzemních
obranných systémů je Bastion No. I.
Za prohlídku stojí i přilehlé lapidárium
původních soch z dílny Matyáše Bernarda
Brauna. Na prohlídkové trase po objektech
Bastion No. X, Bastion no. IX a Ravelin No.
XIV zaujme expozice „Zdravotnická služba
armád za světových válek“. Část prostor
zde zaujímá i výstava kanónů a dělostřelecké munice. Poutavě představuje dějiny Jaroměřska Stálá historická expozice Josefov.
Vojenskohistorické muzeum M. Frosta pak
mapuje hned několik historických období
a válečných událostí z celého světa.
V Železničním muzeu Výtopna si milovníci historických parních strojů mohou
prohlédnout i nejstarší provozuschopnou
parní lokomotivu z roku 1879. Nejen děti
jistě nadchne Muzeum magie, kde mohou

Text: Lucie Vrabcová
Foto: Tomáš Menec
Tel. +420 491 847 220
Web: www.jaromer-josefov.cz
Turistické informační centrum

Jaroměřska

JESTŘEBÍCH
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Tak už víte, kam se v Jaroměři vydáte?
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JTE

návštěvníci obdivovat kouzelnické umění
stávajících členů Magické lóže, sbírku
kouzelnických předmětů nebo si projít
bludiště. V Pidi muzeu loutkových divadel
je možné nahlédnout do sbírky 48 originálních loutkových divadel a množství dalších
rekvizit. Městské muzeum Wenkeův dům je
architektonickým skvostem Jaroměře, který
momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Návštěvníky tak přivítá zřejmě příští
turistickou sezonu.
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Malé
Svatoňovice
Rodiště Karla Čapka
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Poznání, umění, historie,
rozjímání, odpočinek, zábava,
turistika, cyklistika, příroda
Jestřebích hor - to všechno jsou
Malé Svatoňovice.

MUZEUM BRATŘÍ ČAPKŮ

MALÉ S V A T O Ň O V I CE
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www.malesvatonovice.cz

Tipy na zábavu

Festival zážitků
REGIONEM

Chcete si z Kladského pomezí odnést vzpomínky z unikátní kostýmované prohlídky,
workshopu nebo zachránit princeznu? Přinášíme vám seznam neobvyklých zážitků,
které si nesmíte nechat ujít, ať je venku jakkoliv.

celoroční
Interaktivní sál Město hodinek
Vyzkoušejte si historické i současné časostroje
a vyfoťte se s Kapitánem Časem.
Nové Město nad Metují, Informační centrum
www.infocentrum-nmnm.cz

Komentované prohlídky Jiráskova divadla 
Každý květnový, červnový, zářijový a říjnový pátek.
Objednávka mimo běžný termín na tel. 733 539 960.
Hronov
www.kulturahronov.cz

Interaktivní tabule v parku 
Pexeso s Pejskem a Kočičkou, Piškvorky
s Lotrandem, foto panel s drakem Aminou.
Malé Svatoňovice, náměstí Karla Čapka
www.malesvatonovice.cz

Náchodská podkova,
Na tom zámku straší!, Zachraň princeznu
Geolokační výletní hry pro chytré telefony.
Náchod, různá místa
www.geofun.cz

červen
Prohlídky Ivanitské poustevny
Každý červnový víkend.
Teplice nad Metují
www.poustevnateplice.cz




červenec a srpen
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Aktivity v Muzeu bratří Čapků
Slož si svého robota, poznávací
hra Vejšlap na Žaltman, hraní pexesa,
domina s motivy pohádkových postav
od Josefa a Karla Čapka.
Malé Svatoňovice
www.malesvatonovice.cz
Exkurze v pivovaru
PRIMÁTOR, a. s., Náchod
Prázdninové pondělky a pátky od 15 hodin.
Náchod
www.primator.cz

Od půdy po sklep
Interaktivní prohlídka netradičními
prostory.
Nové Město nad Metují,
zámek
www.zameknm.cz
Pondělní komentované 
prohlídky města
Každé prázdninové pondělí.
Nové Město nad Metují,
Informační centrum
www.infocentrum-nmnm.cz

Po stopách dezertéra 
Dobrodružná hra v podzemí.
Každé prázdninové pondělí.
Pevnost Josefov, Bastion I.
www.pevnostjosefov.cz
Večerní pochůzky
ponocného
Termíny konání:
2. 7., 30. 7. a 20. 8. 2022.
Rtyně v Podkrkonoší,
Městské muzeum
www.muzeumrtyne.cz

FESTIVALY
U HRANIC

5 jedinečných
festivalů
a bezpočet
skvělých
zážitků ...
23. Náchodská Prima sezóna
23. - 27. 5. 2022
www.primasezona.cz
92. Jiráskův Hronov
mezinárodní festival
amatérského divadla
29. 7. - 6. 8. 2022
www.jiraskuvhronov.eu
68. mezinárodní folklorní festival
Červený Kostelec IOV
17. - 21. 8. 2022
www.folklorck.cz
39. mezinárodní horolezecký
filmový festival
25. - 28. 8. 2022
www.horolezeckyfestival.cz

Festivaly u hranic
Všechny novinky na jednom místě www.festivalyuhranic.cz
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44. festival české filmové komedie
Nové Město nad Metují
11. - 17. 9. 2022
www.festivalkomedie.cz

Adršpach

ADRŠPAŠSKO-TEPLICKÉ
SKÁLY

148 km

Teplice
nad Metují

Praha
Muzeum bratří Čapků
v Malých Svatoňovicích

JESTŘEBÍ HORY

OKR E S

TRUTNOV

34 km
ZOO
Dvůr Králové

8 km
Ratibořice
28 km

Hospitál
Kuks

OK RES

H R A DEC
K R Á LOVÉ

Jiráskův Hronov

Domek Boženy Němcové
v Červeném Kostelci

Státní
zámek
Náchod

Barunčina škola
v České Skalici

Lázně
Kudowa-Zdrój

POLSKO

NÁCHOD

Vodní nádrž
Rozkoš

Královská věnná
Jaroměř

STOLOVÉ
HORY

Pevnost
Dobrošov

Zámek Nové Město
nad Metují

O KR ES

RYCH N OV
N AD KN Ě Ž N O U

Informační centra v Kladském pomezí
Vaši průvodci regionem

Turistické informační centrum Adršpašské skály
Dolní Adršpach 26, pošta Teplice nad Metují 549 57
Tel.: +420 491 586 012 / www.adrspasskeskaly.cz

Městské informační centrum Náchod
Masarykovo nám. 1, Náchod 547 01
Tel.: +420 778 411 680 / www.mestonachod.cz

Cestovní a informační centrum Červený Kostelec
Havlíčkova 654, Červený Kostelec 549 41
Tel.: +420 724 088 587 / www.cervenokostelecko.cz

Městské informační centrum Náchod – zámek
Zámek 1282, Náchod 547 01
Tel.: +420 770 134 295 / www.mestonachod.cz

Regionální informační centrum Česká Skalice
Legionářská 33, Česká Skalice 552 03
Tel.: +420 491 453 870 / www.ceskoskalicko.cz

Městské informační centrum Malé lázně Běloves
U Starých lázní 129, Náchod 547 01
Tel.: +420 771 128 492 / www.mestonachod.cz

Informační bod Ratibořice
Kuželník – prostranství u Panského hostince, Ratibořice
www.ceskoskalicko.cz

Městské informační centrum Nové Město nad Metují
Husovo náměstí 1225, Nové Město nad Metují 549 01
Tel.: +420 731 627 741 / www.infocentrum-nmnm.cz

Informační centrum Hronov
nám. Čs. armády 500, Hronov 549 31
Tel.: +420 491 483 646 / www.informacnicentrumhronov.cz

Městské muzeum a informační centrum
Rtyně v Podkrkonoší
Kostelecká 141, Rtyně v Podkrkonoší 542 33
Tel.: +420 602 123 990 / www.muzeumrtyne.cz

Turistické informační centrum Jaroměř
náměstí Československé armády 16, Jaroměř 551 01
Tel:. +420 491 847 220 / www.jaromer-josefov.cz

Kulturní informační středisko
a turistické informační centrum Teplice nad Metují
Horní 13, Teplice nad Metují 549 57
Tel.: +420 491 581 197 / www.teplickeskaly.cz

Informační centrum Malé Svatoňovice
nám. Karla Čapka 147, Malé Svatoňovice 542 34
Tel.: +420 705 103 264 / www.malesvatonovice.cz

Turistické informační centrum Úpice
náměstí T. G. Masaryka 31, 542 32 Úpice
Tel.: +420 605 297 943 / www.icupice.cz
Partneři

