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I k nám do Kladského pomezí brzy zavítá zima. 
Krajina se zahalí do sněhových kabátů a nadý-
chaných čepic, sluneční paprsky osuší promočené 
oblečení dětí dovádějících ve sněhové nadílce 
a první nedočkavci vyrazí na běžky či na lyže. 
Budou si užívat procházek v čerstvě napadaném 
sněhu a nechávat se unášet krásami třpytící se 
přírody našeho kraje. Každý si najde v Kladském 
pomezí to své a letošní zimní sezona opět přinese 
místním i návštěvníkům nové zážitky a celou řadu 
doposud nepoznaných dobrodružství.

Milovníci sportu jistě ocení několik lyžařských vleků 

a areálů nacházejících se na celém území Kladského 

pomezí. Kratší mírné sjezdovky s jedním lyžařským 

vlekem si jistě zamilují začínající lyžaři a rodiče s malými 

dětmi. Naopak větší lyžařské areály ocení především 

zdatnější sportovci, kteří beze strachu brázdí sjezdov-

ky doslova „šusem“. Pokud se však při lyžování raději 

kocháte zimní krajinou, nabízí oblast více než 300 km 

upravovaných běžkařských tratí protkaných celým 

Kladským pomezím včetně sousední polské strany. 

Pro všechny lyžaře i nelyžaře je pak v zimních měsících 

zajištěn provoz skibusů, které Vás zavezou do Jestřebích 

hor a také do Stolových hor v Polsku. 

Velice oblíbená upravovaná lyžařská trasa vede po hře-

benu Jestřebích hor, kterým někteří běžkaři přezdívají 

lyžařský ráj. Díky nadmořské výšce je zde kvalitní sníh. 

Na trase se můžete několikrát občerstvit a po celou 

dobu Vás budou doprovázet objekty lehkého opevnění 

zvané „řopíky“. Vyhlídková místa přímo vybízejí k zasta-

vení a pořízení fotografi ckých snímků. Trasu si můžete 

téměř kdykoliv zkrátit sjezdem do města. 

Pro ty, kteří zimním sportům příliš neholdují, nabízí 

region mnoho jiných a zajímavých aktivit. Kromě klid-

ných nedělních procházek zasněženou krajinou 

si můžete „zaquestovat“ a při tom se seznámit s něko-

lika atraktivními místy našeho regionu. Jestli Vás ještě 

jako malé děti bavila tradiční šipkovaná nebo hledání 

pokladu, jistě Vás tato nová poznávací hra nadchne. 

Start je v informačním centru v Polici nad Metují nebo 

Teplicích nad Metují, kde před cestou obdržíte veršova-

ný text s mapou. Ta usnadní Vaše získávání indicií 

a vyluštění tajenky, která Vás nakonec zavede 

až k pokladu.

Vypravte se na výlet do „českého Betléma“. Ptáte se, 

kde že to je?  Pod tímto názvem se ukrývá turisty velmi 

oblíbené renesanční Nové Město nad Metují. Vyjma 

libozvučných přídomků jako Perla mezi renesančními 

městy či Brána Orlických hor si město tento přídomek 

vysloužilo díky jedinečnému pohledu z Juránkovy 

vyhlídky, který především v zimních měsících připomí-

ná toto biblické město. 

Za dobrodružstvím se můžete také vydat do Adršpaš-

sko-teplických skal a nechat se unést třpytivými ledopá-

dy, za kterými Vás zavedou klikaté sněhové cestičky 

mezi ledovcovými skalami. Výlet do skalního království 

by však neměl žádný turista podcenit. Špatný odhad 

času potřebného ke zdolání trasy, nevhodné či nedosta-

tečné vybavení a přecenění vlastních schopností, to vše 

se obvykle stává velkým problémem. 

Budete-li mít po procházce ve skalách zmrzlé ruce 

a červený nos, přijďte se ohřát do adršpašského zámku. 

Pro návštěvníky je zde nově otevřena expozice prvního 

horolezeckého muzea v České republice. Seznámíte se 

tu s historií, ale i se současností horolezeckého sportu, 

který je pro některé ještě stále opředen mnoha záhada-

mi. S dětmi zavítejte za skřítky do pevnosti Josefov. Tito 

malí šotkové s roztodivnými jmény Vás provedou celým 

labyrintem podzemních chodeb. Kromě vyprávění 

o životě v josefovské pevnosti Vám budou klást i všeteč-

né otázky, díky kterým vyzkouší Vaše znalosti. Zdálky 

Vás také přivítají i tamější obyvatelé. Jsou jimi netopýři, 

kteří však místo provázení turistů raději zalezou do 

temných koutů chodeb, aby zde přečkali zimu. Příznivci 

kulturních zážitků mohou navštívit jedno z nejstarších 

divadel v Kladském pomezí. Mnozí ani na první pohled 

nepoznají, že se jedná o divadlo, neboť se nachází 

v měšťanském domě na broumovském náměstí. Přes 

200 let staré divadlo má k dispozici 195 míst a jeho inte-

riér je bohatě zdoben štukovou a malířskou výzdobou.

Za fi lmovou turistikou se vydejte do Vily Čerych 

proslavené fi lmem Odcházení. Ve vile vznikla po třech 

letech od natáčení výstava věnovaná právě tomuto 

fi lmu. Nese název Filmové Odcházení s režisérem Vác-

lavem Havlem a návštěvníkům nabízí ukázky kostýmů, 

fotografi e, scénáře a další drobné rekvizity použité při 

natáčení. Navíc se vila může pyšnit i rozlehlou zahradou 

s obnoveným rozáriem a kašnou.  

Asi každá žena ráda nakupuje a vždy ji potěší, když svůj 

šatník obohatí o pár nových kousků a navíc ještě za 

málo peněz. Což takhle rozšířit si svůj šatník a zároveň 

udělat radost i někomu dalšímu? V náchodské kavárně 

Láry Fáry je to možné. Kavárna již druhým rokem 

organizuje charitativní předvánoční bazárek. Kromě 

převážně neobnošeného a kvalitního oblečení si může-

te zakoupit i tištěné fotografi e a při tom se občerstvit 

výbornou kávou. Výtěžek z bazárku poté putuje na 

sdružení Pferda, které se zabývá všestranným rozvojem 

osob s mentálním postižením. Pokud však bude venku 

opravdu velká chumelenice a Vám se nebude chtít od 

kamen, můžete si udělat teplý čaj či grog a právě v těch-

to novinách si přečíst rozhovor s velmi šikovnou dráte-

nicí Kateřinou Smutnou z Hronova, která vypráví, jak se 

dostala k drátenictví a které vánoční výrobky nejraději 

vyrábí. Kdoví, třeba právě Vás inspiruje k nějaké tvůrčí 

činnosti a Vy v sobě objevíte umělecké sklony, nebo si 

jen tak pro radost vyrobíte vánoční ozdobu. Komu by 

se po létě opravdu stýskalo, může se jít společně s míst-

ními i vzdálenými otužilci vykoupat do červenokoste-

leckého rybníku Brodský, kde se pravidelně o víkendech 

schází ti největší otužilci a společně si užívají ledových 

lázní. Pokud však voda zamrzne a hladina se promění 

v jedno velké kluziště, oblečte si místo plavek brusle 

a přijďte se i s dětmi pobavit na karneval či diskotéku 

na ledu.

Jak jste si už jistě stačili všimnout, Kladské pomezí se 

k zimnímu spánku nechystá. Ba naopak si pro Vás opět 

připravilo spoustu akcí, atraktivit a zajímavostí, které 

můžete navštívit i v zimě. Proto neváhejte ani chvilku 

a přijďte si užít zimních radovánek k nám do Kladského 

pomezí. 

Tipy na zimní výlety najdete také na nových webových 

stránkách www.kladskepomezidetem.cz.

Text: Eva Řemínková
Foto: Jan Záliš

Aktivní zima 
v Kladském 
pomezí

www.kladskepomezi . c z www. facebook .com/kladskepomezi
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I N Z E R C E

Bazárek spojující 
lidské osudy 
Ráda bych se podělila o radost, která mne zaplavuje při myšlence na předvánoční 
bazárek v kavárně Láry Fáry. Kavárna Láry Fáry v Náchodě patří mezi projekty 
Pferdy – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením. 

Minulý rok jsem se rozhodla se svými kamarády uspořádat charitativní předvánoční bazárek, 

jehož výtěžek poputuje na sdružení Pferda. Velkou motivací pro mne byl bazar hereček Ani 

Geislerové a Tatiany Vilhelmové, které tuto charitativní akci pořádají již několik let. Proč by 

se nemohlo něco podobného konat v Náchodě? Mít možnost pomoci a sjednotit širokou 

veřejnost v krásnou komunitu lidí, kteří jsou rádi za pomoc druhým a chtějí společně pracovat 

na ojedinělém projektu, určeném především jim samotným a jejich zábavě. Projekt byl úspěšný, 

spojil několik lidí z různých sfér a letos bude pokračovat. Uskuteční se 22. 11. 2014 od 14.00 

hodin v kavárně Láry Fáry v Náchodě. 

Budeme tu prodávat převážně kvalitní, neobnošené oblečení. Máme na výběr z mnoha 

originálních značek i vintage stylu. Koupit se zde dají i jiné krásné věci. Například vytištěné 

fotografi e, které věnoval pro tyto účely náchodský Fotoklub. V kavárně Láry Fáry se můžete 

občerstvit kvalitní kávou a dalšími dobrotami. Děti Vám pohlídá veselá dobrovolnice, která pro 

ně připraví program s množstvím her a soutěží. Pokud byste se chtěli nechat vtipně a odborně 

vyfotografovat, máme pro Vás připraven útulný fotokoutek! Bazárek pro Pferdu má ukázat, 

že lidé stojí pospolu a že komunita lidí je ta správná věc, která lidi obohacuje. Dává dětem 

správný příklad, že dobro je všude kolem nás, jen ho musíme chytit za prst a stáhnout k sobě. 

Musíme chtít a nebát se. 

Více informací ohledně veselého předvánočního Bazárku pro Pferdu najdete na facebookovém 

profi lu Kavárna Láry Fáry nebo www.pferda.cz. A ještě jedna novinka – v náchodské kavárně 

LÁRY FÁRY zahajujeme konverzaci španělštiny s rodilou mluvčí z Peru. Koná se každé pondělí 

od 17.00 do 18.00 hodin a konverzace je zdarma. Místo si prosím rezervujte předem.

Text: Vendula Brdičková, Foto: archiv Láry Fáry

Tel. recepce: +420 773 777 773, Restaurace:  +420 778 424 450

E-mail: recepce@hotelrajskazahrada.cz

www.hotelrajskazahrada.cz

ZÁŽITEK 

                  PRO VŠECHNY  
     SMYSLY

HOTEL | RESTAURACE | FITNESS | WELLNESS

RESTAURACE zažijete báječné kulinářské zážitky okořeněné luxusním výhledem na historické 

centrum města a údolí řeky Metuje.

KONFERENČNÍ SÁL je vybaven audiovizuální technikou, barem a terasou s nádherným výhledem.

FITNESS moderně vybavené studio nabízí cvičení, masáže a relaxaci, služby certifi kovaných osobních 

trenérů, fi tness instruktorů a výživového poradce ...

WELLNESS nechte se hýčkat v bazénu s protiproudem a chrličem, vířivce, parní sauně nebo zážitko-

vými sprchami. Specialitou jsou relaxační a léčebné koupele a Kneippův chodník.

POBYTOVÉ BALÍČKY ideální dárek, který potěší každého.

Hotel Rajská zahrada se nachází 200 m od historického centra města na 

skalním ostrohu nad údolím řeky Metuje. Poskytuje malebný výhled na klenot 

Východních Čech, náměstí Nového Města nad Metují.

Načerpejte nové síly, odpočiňte si od každodenního spěchu v malebném prostředí luxusního 

hotelu, který Vám nabízí komfortní ubytování, wellness a fi tness centrum, masážní studio 

a spa procedury.

Hotelová restaurace s terasou Vás naláká nejen skvělou a originální architekturou a de-

signem spojené s nádherným výhledem, ale především špičkovou gastronomií. Čeká Vás 

příjemný personál, jehož cílem je uspokojit i ta nejnáročnější přání klientů. Pro oslavy nebo 

školení je připraven moderně vybavený hotelový salonek s terasou.

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

V českých zemích započala sériová hodinářská výroba 
již na konci 19. století, kdy zde existovaly fi liálky dvou 
německých fi rem (Schlenker & Kienzle v Chomutově 
a Gustav Becker v Broumově) s velmi širokým 
sortimentem budíků a hodin. Po vzniku Československa 
působilo na našem území ještě několik českých fi rem 
s převážně malosériovou výrobou (Pražané Ludvík 
Hainz a Jan Kulhavý, brněnský Josef Tesař) a výrobci 
věžních hodin.

Lze konstatovat, že od roku 1918 

až do konce druhé světové války 

v roce 1945 byl československý ho-

dinářský průmysl značně rozvinutý 

a nabízel kromě kapesních 

a náramkových hodinek prakticky 

všechny druhy časoměřičů pro 

domácnost a průmysl.

Po znárodnění v roce 1948 byli ně-

kteří z výrobců zrušeni.  Většina byla začleněna do národního 

podniku Chronotechna vzniklého v roce 1946.  Závod Chrono-

techny v Novém Městě nad Metují byl založen roku 1949 (od 

roku 1969 přejmenován na Elton) a sídlil v budově bývalého 

národního výboru. V 70. letech přibyl komplex v průmyslové 

zóně Nového Města nad Metují.

Hlavním úkolem novoměstského hodinářského závodu bylo 

zavedení sériové výroby náramkových hodinek, kterých v té 

době byl na trhu velký nedostatek. V Československu neexisto-

vala tradice jejich výroby a bylo proto potřeba získat znalosti, 

potřebnou technologii a vychovat specialisty. Většina strojního 

zařízení pocházela z meziměstského podniku Messap, zbytek 

ze zahraničních zdrojů, případně bylo vyroben přímo v novo-

městské Chronotechně.

První prototypy čs. hodinek byly zhotoveny v roce 1954. 

Během následujících let probíhalo odstraňování počátečních 

nedostatků a přípravy pro zahájení sériové produkce, která 

se rozběhla v roce 1957. Vlastní prodej výrobků byl zahájen 

1. dubna 1958. V té době bylo schopno sériově vyrábět ná-

ramkové hodinky pouze osm států světa: Švýcarsko, Německo, 

Francie, Velká Británie, USA, Sovětský svaz, Japonsko 

a Československo.  

V následujících letech byla zkonstruována a vyrobena řada 

dalších strojků pro pánské a dámské náramkové hodinky s ma-

nuálním či automatickým nátahem. Od počátku 80. let byly ve 

výrobním sortimentu i hodinkové strojky systému quartz. 

Za více jak šedesátiletou historii novoměstského hodinářského 

závodu vzniklo několik stovek modelů náramkových hodinek 

značky Prim. Celkové množství vyrobených kusů je více jak 

13 milionů.  

Vzhledem k politickým podmínkám po druhé světové válce 

bylo nutné spoléhat se především na vlastní síly. S výjimkou 

ložiskových kamenů, hnacího pera a vlásku setrvačky se vše 

ostatní vyrábělo přímo v Novém Městě nad Metují, což bylo 

svým způsobem unikátní, neboť v oboru průmyslové hodi-

nářské výroby panuje poměrně vysoká specializace. Výroba 

vlastních strojků byla z ekonomických důvodů ukončena 

v polovině 90. let a do hodinek Prim se začaly používat výhrad-

ně zahraniční strojky. 

V současné době pokračuje výroba náramkových hodinek 

Prim ve společnosti ELTON hodinářská, a.s., která působí v jed-

né z budov bývalého „nového závodu“. Vlastní výroba strojků 

s mechanickým a automatickým nátahem byla obnovena 

v roce 2009 a společnost opět vyrábí naprostou většinu dílů 

náramkových hodinek ve vlastních dílnách. Ve výrobním sorti-

mentu má především exkluzivní modely, jejichž prodejní cena 

se pohybuje v závislosti na použitém materiálu pouzdra od 

desítek až po stovky tisíc korun. Nejrozšířenějším materiálem 

pouzder hodinek je speciální nerezová ocel, ale vyrábějí 

se i modely ze zlata a platiny.

Mezi hrdé majitele hodinek značky Prim patří mezi jinými Ka-

rel Gott, americký prezident Barack Obama, brankář Petr Čech, 

Alain Delon nebo německá kancléřka Angela Merkelová.

Historii výroby náramkových hodinek Prim podrobně zpra-

coval Ing. Libor Hovorka ve své knize HODINKY PRIM 1954 

- 1994, která vyjde na konci letošního roku společným 

nákladem Technického muzea Brno a vydavatelství Host. 

Kniha mapuje vývoj a výrobu náramkových hodinek Prim 

a věnuje se některým ikonickým modelům (Prim Orlík, Prim 

Diplomat apod.). Druhá část knihy obsahuje kompletní 

katalog hodinek Prim z let 1958 - 1994.

Text: Libor Hovorka, Foto: archiv fi rmy Elton Hodinářská, a. s.

Hodinky PRIM
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S velkou slávou byl v květnu 2014 otevřen zámek Adršpach, protože se tak stalo poprvé 
v jeho více než 500leté historii. Až do poloviny srpna se expozice muzea postupně 
rozšiřovaly a jako poslední byly instalovány panely připravené historickou komisí 
Českého horolezeckého svazu.

Jde o první stálou prezentaci 

historie horolezectví připravenou 

Českým horolezeckým svazem. 

Zpracovány jsou úplné prvopočátky 

organizovaného českého horolezectví. 

Věděli jste, že ve druhé polovině 

19. století a začátkem 20. století 

byla Praha jedním z center 

organizovaného alpinismu v Evropě? 

Expozice zachycuje činnost pražské 

sekce Německého horolezeckého 

svazu, Českého odboru Slovinského 

planinského družstva, prvního zcela samostatného českého spolku - lezeckého kroužku 

Prachov a Klubu alpistů československých. Druhá část vysokohorské expozice mapuje 

všechny významné československé himalájské prvovýstupy, které jsou doplněny řadou 

velkoformátových fotografi í např. M. Albrechta, M. Holečka, J. Nováka, J. Rakoncaje, 

L. Sulovského nebo B. Svatoše. 

V přízemí zámku se nachází expozice historie 

pískovcového lezení v Adršpašsko-teplických skalách, 

připravená místními lezci, kde je možné 

si prohlédnout a osahat výstroj a výzbroj nutnou 

v minulosti i současnosti při lezení „na písku“. Expozice 

je doplněna fotografi emi významných lezeckých cest 

v Adršpašsko-teplických skalách a v promítacím sále je 

možné zhlédnout fi lmy s pískovcovou tematikou.

Kromě horolezeckého muzea nabízejí zámecké prostory interaktivní výstavu PLAY Orbis 

pictus, která plynule navazuje na jedinečnou výstavu PLAY Broumovsko. Tato interaktivní 

výstava bude přístupná do konce února. Na zámku probíhají celoročně i další menší výstavy 

mladých umělců a také cestovatelské besedy mladých dobrodruhů.

  

V přízemí zámecké budovy jistě uvítáte regionální informační centrum, které je vybaveno 

nepřeberným množstvím informačních materiálů, zajímavých knih z regionu a samozřejmě 

doplňkovým zbožím. Informační centrum bylo zvoleno nejoblíbenějším „íčkem“ 

Královéhradeckého kraje pro rok 2014.

 

Text: Mgr. Martin Holman, Foto: archiv RIC Adršpach

www.skalyadrspach.cz

Adršpašské skály jsou přístupné celoročně, takže teď končí pouze letní sezóna.  Na co se můžete těšit? Zimní vodopád, 
Čertohrátky v Adršpašských skalách, Dřevorubec roku v Adršpachu. Pokud sněhové podmínky dovolí, tak jsou pro vás strojově 
upravovány běžkařské trasy v Adršpachu i okolí. 

Více informací vám rádi poskytneme v:
 

Turistickém informačním centru Adršpašské skály
tel.: +420 491 586 012, mob. +420 731 151 656, 
e-mail: info@skalyadrspach.cz

KRAJINA

N E N E C H T E  S E  M Ý L I T  A  P Ř I J E Ď T E  S E  P Ř E S V Ě D Č I T

SPORT SOUTĚŽE ZÁBAVA PRO RODINU

I N Z E R C E

Staronová chata na Skalním náměstí v samém centru 
prohlídkového okruhu Teplických skal vyrostla během 
letošního léta a je milým důkazem toho, že když se chce, 
všechno jde, a že i v dnešní době se najde dost lidí, kteří 
jsou ochotni podpořit dobrou věc.  

Již na počátku 19. století, dávno před tím, než se narodil 

kdokoli z nás, stávala v Teplických skalách horolezecká chata, 

původně označovaná jako „Salaš“. Ta byla svědkem otevření 

prohlídkového okruhu skal v roce 1824 a od té doby po celá 

dlouhá léta sloužila nejprve výletníkům a průvodcům, později 

především horolezcům při údržbě skal. Bohužel roku 1989 vli-

vem nešťastné nehody se starými kamny chata lehla popelem 

a nezbylo z ní nic víc, než kamenná podezdívka. Nyní, pětadva-

cet let od onoho osudného požáru, se místním nadšencům, 

převážně z řad horolezců, podařilo chatu obnovit a vrátit tak 

Teplickým skalám jeden z jejich symbolů, který s nimi lidé po 

více než jedno století spojovali. 

Proč až po pětadvaceti letech? Postavit cokoli na území Ná-

rodní přírodní rezervace Adršpašsko-teplických skal, kde nad 

ochranou přírody bedlivě bdí Správa CHKO Broumovsko, není 

totiž nic jednoduchého, a rozhodně nic pro ty, kteří nejsou 

obdařeni více než štědrou dávkou trpělivosti. Po vynaložení 

mnoha hodin času a velkého úsilí získali horolezci povolení 

chatu obnovit – avšak za podmínky, že nebude použita žádná 

těžká technika, která by teplický skalní okruh mohla poškodit. 

Horolezci samotní chtěli navíc postavit chatu, která by přesně 

kopírovala tu původní, a tomu podřídili i použité pracovní 

nástroje a techniky. 

Před začátkem samotné rekonstrukce bylo nutné ze všeho 

nejdříve odnosit odpad, který se za všechny ty roky v okolí 

vyhořelé chaty nahromadil – v náručí či na zádech, pěšky až 

k východu ze skal. Zrovna tak nový materiál na opravu, veškerá 

prkna a trámy, bylo nutno opět vlastními silami nanosit až 

na místo, kde práce probíhaly. Horolezecká chata se přitom 

nachází až v samém srdci Teplických skal, na Skalním náměstí, 

kde se modrá turistická trasa štěpí na dvě cesty – k Chrámo-

vému náměstí a k Sibiři. Všichni dobrovolníci, kteří se do akce 

zapojili, museli tedy se svým nákladem absolvovat dva kilomet-

ry nerovným terénem, včetně výškového výstupu pod hrad 

Střmen. Přímo na Skalním náměstí se potom začala nová chata 

montovat a stavět.  

Do procesu obnovy se zapojila celá řada místních lezců, nad-

šenců a dobrovolníků. Někteří přispěli fi nančně, jiní doslova 

„vlastníma rukama“. Několik týdnů dobrovolníci přinášeli do 

skal jednotlivé části budoucí chaty. Svým úsilím inspirovali 

i procházející turisty, kteří se při návštěvě skal pro celou myš-

lenku rychle nadchli a rovněž přiložili ruku k dílu. Na fi nanco-

vání projektu se složili místní horolezci a lidé, jimž osud chaty 

a skal není lhostejný. Peníze zasílali buď přímo na účet, nebo 

je ukládali do jedné ze dvou pokladniček, z nichž jedna stála 

napevno v teplickém infocentru a druhá putovala po místech, 

kde se zrovna něco dělo. Celá rekonstrukce vyšla řádově na půl 

milionu korun. 

Mnoho hodin náročné práce má však nádherný výsledek – no-

vou horolezeckou chatu, přesně v těch místech, odkud ji před 

čtvrt stoletím smetly plameny. Všichni návštěvníci skal 

i místní obyvatelé na ni mohou být obzvlášť hrdí – vznikla totiž 

zcela z iniciativy lidí a nadšenců, kteří dali dohromady potřeb-

né peníze a vlastníma rukama ji posadili zpět na kamennou 

zídku, kam odjakživa patřila. Chata byla ofi ciálně otevřena 

a slavnostně pokřtěna v sobotu 27. září a Teplické skály tak mají 

další příběh, který mohou vyprávět svým budoucím návštěv-

níkům.

Text: Kristýna Cibulková, Foto: archiv Teplic nad Metují

Horolezecká chataHorolezecké muzeum (seriál o chatách)
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V letošním roce dochází díky Euroregionu Glacensis 
k výstavbě nových rozhleden na česko-polském pomezí. 
Děje se tak v rámci společného projektu „Místa plná 
rozhledů v Euroregionu Glacensis“. Příhraniční území 
euroregionu se vyznačuje hornatou krajinou s velkým 
množstvím vyhlídkových míst, které díky rozhlednám 
ožívají a lákají turisty. 

Na české straně tak vznikají nové rozhledny Stachelberg 

u Trutnova, Čáp v blízkosti Teplic nad Metují, Na Signálu 

u obce Horní Radechová, rozhledna Žernov a Mariánka 

v Horní Čermné. Na polské straně bude vybudována nová 

rozhledna Suszyna v Radkově, zrekonstruována bude 

rozhledna na hoře Sv. Anny v Nové Rudě, a také bude 

zmodernizováno výhledové místo s poetickým názvem - Altán 

lásky v lázních Chudoba (Kudowa). 

Jako první byla otevřena rozhledna v Markoušovicích 

nedaleko Malých Svatoňovic. Od 20. září je volně přístupná 

rozhledna, která je umístěna na nejvyšším  vrcholu Adršpašsko-

teplických skal nazývaném vrch Čáp nebo „Čapák“. Jednotlivé 

díly musely být na vrchol kvůli špatně přístupnému terénu 

přepraveny vrtulníkem 

do nadmořské výšky 796 

metrů. Smontovány byly 

během několika hodin. Za 

dobré viditelnosti můžete 

z její vyhlídkové plošiny 

dohlédnout až na Sněžku,  

Ještěd a další vrcholy. 

Všechny rozhledny budou 

dokončeny a otevřeny 

veřejnosti v letošním roce. Pro jejich zatraktivnění připravuje 

Euroregion Glacensis také propagační aktivity. „Jsem 

přesvědčen, že podobné stavby, které se daří v česko-

polském pohraničí citlivě usazovat do krajiny, napomohou 

zatraktivnění celého 

euroregionu. To se ukáže 

až na jaře příštího roku, 

kdy bude zahájena 

soutěž s názvem 

Putování po rozhlednách 

v Euroregionu Glacensis. 

Návštěvníci budou 

v rámci soutěže sbírat 

kódy z jednotlivých 

navštívených rozhleden 

a následně obdrží ceny 

v podobě turistických 

suvenýrů s vyobrazením 

perokresby rozhleden“, 

dodal Jaroslav Štefek, 

sekretář Euroregionu 

Glacensis.  

Text: Jaroslav Štefek, Branka, o.p.s.

Foto: archiv Euroregionu Glacensis a Branky, o.p.s.

Rok 2014 byl pro obě „Koletovky“, 
jak se oblíbenému hudebnímu tělesu 
i hojně navštěvovanému festivalu říká, rokem 
jubilejním. Kapela v tomto roce oslavila 
150 let nepřetržité činnosti a květnový 
festival se konal již po padesáté. 

První ofi ciální zmínka o kapele pochází z roku 1864, kdy 

bylo do obecní kroniky Rtyně v Podkrkonoší zapsáno, 

že kapela byla přítomna při otevření zdejší obecní školy. 

Prvními členy tělesa byli muzikanti ze Rtyně 

a nejbližšího okolí, kteří se ve volných chvílích scházeli, 

aby si spolu zahráli. Nejčastěji používanými nástroji byly 

v té době housle, klarinet a později i plechové nástroje 

– křídlovka, baskřídlovka a heligon. Velký význam pro 

další rozvoj nejen hudebnictví, ale i dalších kulturních 

a společenských aktivit v regionu mělo národní obroze-

ní. Nově vznikajícím spolkům přišel hudební doprovod 

při různých příležitostech velmi vhod. Vznik kapel – 

především hornických – podporoval i tehdejší majitel 

místních dolů z rodu Schaumburg-Lippe. I díky němu 

tak vznikly kromě Rtyňské hudby například také  

Strážkovická nebo Velkosvatoňovická hudba, přičemž 

dále se budeme věnovat již jen první jmenované. Ta 

zažívá největší rozkvět pod taktovkou kapelníka Čeňka 

Kolety, který se funkce ujal krátce poté, co se vrátil z voj-

ny. Koleta, který byl vynikajícím houslistou i klarine-

tistou, zároveň vyučoval i ve vlastní hudební škole. Do 

činnosti zapojil i svého tělesně postiženého bratra Karla, 

který byl nejen výborný houslista, ale také skladatel. 

Oba bratři hudební těleso za dobu svého působení 

výrazně obohatili – Karel pro ni složil zhruba 1500 

skladeb (od hudby k tanci přes slavnostní pochody po 

symfonii), Čeněk se jako kapelník činil neuvěřitelných 

52 let. Bratři Koletovi se tak stali legendami hudebního 

života ve Rtyni v Podkrkonoší i širokém okolí. V roce 

1969 přijala Rtyňská hornická hudba název Koletova. 

Vyhledávaný orchestr složený z hudebníků z celého 

regionu přečkal bez úhony všechny společenské změny, 

které s sebou přineslo 20. století, a dodnes se pyšní 

vysokou úrovní nejen hudební, ale i lidskou. Členové 

tělesa sami sebe popisují jako moderní, na amatérské 

poměry velmi kvalitně obsazené těleso, kde se snoubí 

zkušenost i mládí ve vzájemném vztahu, kterému ne-

vládnou peníze, ale přátelství. Jako o Koletovce se, jak už 

bylo uvedeno, mluví nejen o vyhledávaném hudebním 

tělese, ale také o festivalu, který vznikl v roce 1962. Zde 

byla tradice krátce přerušena, i tak je však 50. ročník 

obdivuhodný. Koletova Rtyně je hudební festival zamě-

řený na dechové orchestry, přičemž srovnání snese snad 

jen s Kmochovým Kolínem, který vznikl ve stejném 

roce. Zajímavostí je, že ke vzniku obou festivalů přispělo 

společné vystoupení kolínské Městské hudby Františka 

Kmocha a právě rtyňské Koletovky v roce 1960. 

Festival v současnosti pořádá Klub přátel Koletovy hor-

nické hudby, přičemž program je každoročně obohacen 

o orchestry, skladatele či zpěváky zvučných jmen.

Text: Radka Jansová

Foto: archiv Koletovy hornické hudby

K-Triumf,
Hustířanská 211, 552 11 Velichovky - +420 491 407 121, +420 602 448 522, info@k-triumf.cz

www.k-triumf.cz

Ubytování Sportovní soustředění Firemní akce Aktivní welness pro dva

Dovolujeme si Vám představit a nabídnout hotel K-Triumf Velichovky, vzdálený cca 20 km od Hradce Králové, jako vhodný komplex pro pořádání  

Vánočních večírků, seminářů, nebo jako využití na dárky Vašim partnerům či zaměstnancům ve formě dárkových poukazů nebo benefitů.

Nabízíme Vám rozsáhlé ubytovací a kongresové kapacity. Disponujeme komfortními pokoji splňující veškeré nároky pracovního a  rekreačního 

pobytu.

V hotelu K-Triumf najdete i pestré možnosti pro odpočinek, zábavu a sportovní vyžití. Hosté mohou využít whirpool, finskou saunu, parní saunu, 

Kneippův chodník, zážitkové sprchy, solárium, relaxační masáže a beauty procedury.

Sportovně založení hosté si mohou vybrat z bohatého sportovního zázemí. Víceúčelové kurty s umělou trávou (tenis, volejbal, nohejbal, 

minikopaná, badminton) beach volejbal, lukostřelba, squash, bowling, kroket, venkovní bazén a další.

     

Součástí hotelu K-Triumf je také obora o rozloze 100ha ve které najdete daňky, jeleny a muflony. 

Hotel K-Triumf Velichovky je Vám plně k dispozici se svými neobvyklými  zážitky, výjimečných možností, plný zdravého stylu a s absolutním 

odpočinkem právě pro Vás.

Brodíkův ráj
Jak už jste jistě mnozí z Vás zaznamenali, v kempu Brodský v Červeném Kostelci vyrostl 
za posledních pár let nový, turisticky velice zajímavý cíl rodinných výletů - Brodíkův 
ráj. Hlavní atrakcí je tu galerie více jak 30 dřevěných soch pod širým nebem. 

S dětmi určitě nejdříve navštívíte Pohádkovou stezku. Kdo přejde odvážně kolem 

hlavy obrovského draka, který hlídá vstup, toho čeká putování kolem barevných soch 

s večerníčkovými postavami a odpovědi na malé hádanky (Kdo to bydlí v klobouku? Kdo to 

tančí v ranní rose? Kdo chce mít nové kalhotky? Kdo to zlobí Pučmelouna?...). Úžas budí věž se 

zakletou princeznou, hlídanou obrovským drakem, kterou jede osvobodit hrdinný rytíř. 

Na závěr si děti i dospělí zacinkají zvonkem na zvoničce a současně si přejí skromné přání, 

které se jim s trochou snahy určitě splní. To ale není zdaleka všechno. V areálu objevíte ucelené 

skupinky soch – indiánské totemy, sochy z Polynésie, pravěké příšery, vodní obyvatele. Rybník 

samozřejmě hlídá vodník Brodík, který současně láká i hledače geokešek.

                  

A protože děti jsou pořád aktivní, čeká je tady krásné dětské hřiště s přízemním dobrodružným 

centrem, kde si děti procvičí bezpečně svoji odvahu a šikovnost. Hřiště je hlídané dřevěnými 

skřítky a medvídky. Děti si tu pohrají na dřevěné mašince s vláčkem, motorce, letadle, 

a projedou se na skluzavce. Pohrát si  mohou v dřevěné chaloupce Ježibaby a jejich odvahu 

a šikovnost prověří ledová slaměná pevnost. Zimní období mají rádi také místní i vzdálení 

otužilci. Pravidelně se zde každou sobotu i neděli scházejí v 10.00 hodin, aby si společně 

zaplavali v ledové tříšti. Pokud voda nezamrzne, plavou po celé ploše rybníka, a je-li zamrzlo, 

vyřežou si v ledu alespoň malý ledový bazének. I Vy se můžete tohoto zimního koupání 

zúčastnit. Červenokostelečtí otužilci mezi sebou rádi přivítají nové odvážlivce, kteří společně 

s nimi propadnou tomuto nezvyklému, zdravému a prudce návykovému koníčku. V průběhu 

zimy se zde pořádá také zimní propagační plavání s účastí otužilců z celé naší republiky 

i ze zahraničí. Letos to první bude v sobotu 15. 11. 2014 od 14.00 hodin.

                      

Text: Ing. Milan Hrstka

Foto: archiv Kemp Brodský

Koletova hornická hudba

Vybudovala se nová místa 
rozhledů ze dřeva i oceli

I N Z E R C E



T U R I S T I C K É  N O V I N Y  -  Z I M A  2 0 1 4 - 1 55  s t r a n a

www.kladskepomezi . c zwww. facebook .com/kladskepomezi

Rod Piccolomini 

Původem italský šlechtický rod Piccolomini byl držitelem 
náchodského panství téměř 150 let (1634 - 1783). Prvním 
a také nejznámějším majitelem Náchoda z tohoto rodu byl 
Ottavio, který panství získal za služby císaři během třicetileté 
války. Mimo jiné také za odhalení údajné zrady a následné 
zavraždění Albrechta z Valdštejna v roce 1634. Ottavio 
Piccolomini rozšířil panství o několik okolních vsí a v roce 1651 
přenesl do Náchoda své letní sídlo. Zámek získal reprezentativní 
barokní podobu. O patro bylo zvýšeno Piccolominské křídlo 
a v roce 1654 byla dokončena kaple Nanebevzetí Panny Marie 
se štukovou výzdobou. Nové podoby se dočkal také 
Piccolominský sál, zvaný též Španělský. Neklidná doba si 
vyžádala také další opevňování zámeckého sídla. Ottavio 
Piccolomini zemřel v roce 1656 ve věku 57 let po pádu z koně. 
Panství zdědil příslušník druhé rodové větve Enea Silvia, vnuk 
Ottaviova bratra.

Během další vlády rodu Piccolomini si vrchnost stále více přisvojovala 

právo autoritativně jmenovat městskou radu, výhradně užívat 

německý jazyk jako úřední řeč a omezovat městu jeho hospodářské 

svobody. Velké úsilí bylo věnováno také rekatolizaci. Potlačování 

náboženských svobod s sebou na druhé straně přineslo oživení 

stavební a umělecké aktivity. Na přelomu 17. a 18. století byl na 

náměstí postaven morový sloup a sloup Nejsvětější Trojice, v letech 

1716 a 1718 byly pak vysvěceny nové svatostánky – kostel 

sv. Michaela a kaple Zvěstování Panny Marie na Plhově. 

Náchodské panství postihlo v této době také mnoho válek. Po slezských válkách, v nichž přišla habsburská monarchie o Slezsko 

i Kladsko, čelilo náchodské panství bezprostřední hrozbě pruského výpadu z kladské pevnosti. Tyto obavy se naplnily jak při sedmileté 

válce (1756 - 1763), tak při takzvané válce bramborové v roce 1778, kdy celé panství trpělo průtahy a tábořením pruských vojsk. Válečné 

útrapy v kombinaci s neúrodou obilí v letech 1770 - 1771 a následným hladomorem představovaly pro město i celé jeho okolí hluboký 

hospodářský úpadek, ze kterého se dlouho vzpamatovávalo. Jeho důsledkem bylo i selské povstání v roce 1775.

V období piccolominské vlády se na náchodském panství vystřídalo sedm právoplatných majitelů. Správu za ně však většinou vykonávali 

jejich poručníci nebo správci. Posledním majitelem Náchoda z rodu Piccolomini byl Jose Parille, po jehož smrti získal panství jeho příbuzný 

hrabě Josef Vojtěch Desfours. Můžeme říci, že za piccolominské vlády se na náchodském panství projevily centralizační i rekatolizační 

tendence projevující se v celé monarchii. Stavební rozvoj města a jiná pozitiva piccolominské vlády jsou však vyvážena sociálním útiskem 

poddaných a četnými válečnými ranami neklidné doby.

Text: Jan Špaček, Zdroj: BAŠTECKÁ, Lydia a EBELOVÁ, Ivana. Náchod: Historie – Kultura – Lidé. Praha: NLN, 2004

Foto: archiv zámku Náchod

Okolím 
Suchého Dolu
Kladské pomezí nabízí několik naučných stezek, které seznamují 
návštěvníky s historií místa nebo krajiny, se zajímavostmi přírody apod. 
Letos v létě k nim přibyla naučná stezka okolím Suchého Dolu.

Nabízíme Vám 

nenáročnou vycházku 

okolím Police nad Metují 

a Suchého Dolu, která 

je dostupná celoročně, 

samozřejmě v závislosti 

na výši sněhové pokrývky.  

Trasa vede po polních 

a lesních cestách místy, 

která v minulosti souvisela 

s mariánskými zjeveními. 

V 90. letech 19. století 

rozvířily jinak poklidný život Suchodola i celého Policka události, které neměly obdoby. 

Jednalo se o mariánská zjevení v letech 1892 - 1895, kdy se údajně Kristině Ringlové 

ze Suchodola v nedalekém Šolcově lese zjevila celkem třiadvacetkrát tajemná paní. 

Dřevěná kaplička, která vznikla r. 1897 na místě prvního zjevení, shořela v roce 2010.  

Zastupitelé a občané Suchého Dolu ihned rozhodli o znovupostavení kapličky 

v Ticháčkově lese a byla proto schválena veřejná sbírka na její obnovu. V roce 2012 

byla vysvěcena nová kaple, replika té původní.

Naučná stezka na šesti informačních panelech seznamuje s významnými body 

obce Suchý Důl, s historií mariánských zjevení, křížovou cestou a dvěma kapličkami 

nedaleko obce.

Vycházku lze zahájit z Police nad Metují po zelené turistické značce (informační panel 

je umístěn hned za posledními domy na okraji města). Na naučnou stezku je možné 

vydat se také ze Suchého Dolu od obecního úřadu. 

Více informací Vám poskytne brožura k naučné stezce, která je k dispozici 

na www.suchydul.cz.

Text: Jana Rutarová 

Foto: archiv Police nad Metují

Mushing 
Ve skutečnosti se jedná o úžasný sport, při němž 
se snoubí spolupráce psa, respektive psů a člověka, pohyb 
ve volném terénu, a zůstává snad jen ta romantika. 
V České republice je pod Svazem sportu psích spřežení 
registrováno přes třicet sportovních klubů. Od září do 
jara se téměř každý víkend konají závody psích spřežení. 
Jízda se psím spřežením spojená s nekonečnými pláněmi 
dálného severu, zlatou horečkou a romantikou krajiny.

V našem regionu již téměř dvacet let působí MUSHERS KLUB 

METUJE Červený Kostelec. Má něco přes 120 členů z celé 

republiky, je v současné době největším klubem u nás a pořádá 

nejprestižnější a nejobsazenější závody v ČR.

Třetí říjnový víkend se všichni scházíme na závodech psích 

spřežení v Červeném Kostelci v kempu Brodský na již 

tradičních závodech. V říjnu? To ale přece není ještě sníh. 

Ano, jedná se totiž o tak zvaný off -snow seriál, který je v našich 

končinách obsazenější než samotné sněhové závody.

Závodí se v mnoha disciplínách a jedněmi z nich jsou takzvané 

individuální disciplíny. Běh se psem (cannicros), koloběžka se 

psem (scootering), pes a jezdec na kole (bikejoring). Z toho 

vyplývá, že nemusíte mít celou smečku psů, ale stačí mít 

jakéhokoliv psa a chuť k pohybu a můžete být musherem. 

Je to vlastně sport pro širokou veřejnost.

Další skupinou jsou smečky, tedy spřežení čtyř a více (max. 

dvanácti) psů. Zde je musher tažen na tzv. káře, která má buď 

tři nebo čtyři kola, opět podle počtu psů.

Z plemen jezdí nejčastěji sibiřští a aljašští husky, aljašský 

malamut, samojed, český horský pes, grónští psi, evropský 

saňový pes a mnoho dalších pracovních plemen.

Nabídka je tedy velmi pestrá. To vše doplňuje nabitá 

atmosféra, nabuzenost psů před závodem a o nic menší 

nervozita musherů těsně před tím, než vyrazí na trať dlouhou 

šest kilometrů. Jedná se totiž o tzv. sprint - závod o délce 

do 10 km. Dalším typem závodů jsou tzv. midy do 35 km 

a longy 35 km a více.

Nejhezčím závodem, který „Metujáci“ již dvanáct let pořádají, 

je midový závod na Janovičkách u Broumova. Tato akce se 

uskuteční o víkendu 17. - 18. ledna 2015 a je to opravdový 

musherský svátek. Javoří hory totiž nabízejí úžasné scenérie, 

velké množství zajímavých tratí a v neposlední řadě ohromné 

divácké zázemí a podporu všech lidí z Broumovska a širokého 

okolí. Závodníkům přicházejí fandit téměř dva tisíce diváků 

z celého regionu, což jen umocňuje atmosféru těchto závodů. 

Zde závodníci vymění kola za běžky a káry za saně.

Máte psa a chcete si s námi zkusit zazávodit? Pro tuto možnost 

je ideální tzv. Jarní jízda MC Metuje. Ta se koná koncem dubna, 

opět v kempu Brodský v Červeném Kostelci. Je to setkání všech 

členů klubu, jejich kamarádů a lidí, kteří si chtějí mushing jen 

vyzkoušet. Součástí akce je také neofi ciální závod a pravidelně 

se zde schází na 200 psů a kolem stovky musherů a pejskařů.

Více o našich závodech zjistíte na našich stránkách 

http://metuje.mushing.cz.

Takže dálný sever a sněhové pláně? Napadá mě jen odpověď 

z pera klasika Járy Cimrmana: „Tam kde hynuli losi, tam kde 

hynuli sobi - Čech se přizpůsobil.“

Text: Jaromír Hanuš, Foto: Andrea Tylšová

Filmové Odcházení
Nedaleko náměstí v České Skalici se nachází architektonický skvost z 20. let minulého 
století. Jedná se o Vilu Čerych, kulturní památku, která v současnosti slouží jako 
vzdělávací středisko. Více se však proslavila tím, že si ji Václav Havel vybral jako místo 
natáčení svého jediného fi lmu Odcházení.  

Vila Čerych nese název po původních 

majitelích. Ve fi lmové místo se 

proměnila v roce 2010. O tři roky 

později byla v interiéru vily instalována 

výstava nesoucí název Filmové 

Odcházení s režisérem Václavem 

Havlem jako  trvalá vzpomínka na tuto 

významnou událost. Její základ tvoří  

návrhy kostýmů a fotografi e 

z natáčení. Součástí jsou i šaty a obraz 

kancléřovy přítelkyně Ireny, kterou 

ve fi lmu ztvárnila Dagmar Havlová. 

Expozici doplňují drobné rekvizity 

a scénáře. 

Výstava vznikla za pomoci Dagmar 

Havlové, kostýmní výtvarnice Zuzany 

Ježkové a producenta fi lmu Jaroslava 

Boučka, kteří darovali na výstavu 

autentické exponáty. Veřejnosti je 

přístupná každou středu od 13 do 

15 hodin nebo dle individuální 

dohody na tel. 491 451 116.

Vila Čerych láká nejen výše zmíněnou výstavou, ale také rozlehlou zahradou, která má své 

kouzlo i v zimním období. Zahrada byla navržena předním zahradním architektem Josefem 

Kumpánem, díky němuž se může chlubit několika různorodými částmi. Na podzim roku 2013 

zde bylo obnoveno rozárium. Nyní navazuje renovace kašny, která je jeho přirozeným středem. 

Vaši pozornost upoutají vzrostlé stromy, dřevěné altány či okrasné jezírko. Právě to Vám spolu 

s mohutným schodištěm vedoucím do domu možná bude povědomé díky fi lmu Odcházení. 

Zveme Vás na návštěvu – tichost a intimita zimní zahrady Vás překvapí. Zahradu je možné 

navštívit v pracovní dny od 8 do 15 hodin nebo při různých kulturních a vzdělávacích akcích.

Text: Tereza Vaňková, Radka Jansová

Foto: Tereza Vaňková

(seriál o rodech)



— Listopad 2014 —

8. 11. – 29. 11. 2014 / Ne 15 h
Listopadový dětský loutkářský festival 2014
Červený Kostelec, Kino Luník

www.cervenokostelecko.cz

8. 11. 2014 – 11. 1. 2015 
Výstava papírových betlémů

Police nad Metují, Muzeum papírových modelů

www.mpmpm.cz

19. 11. 2014 / 18 h
Zdeňka Jordánová – Jak žít – přednáška s písněmi

Police nad Metují, sál Pellyho domů

www.kineziologienachod.cz

19. – 23. 11. 2014
Výstava betlémů

Česká Skalice, Muzeum B. Němcové

skautCS@seznam.cz

22. 11. 2014 / 17:30 h
Cestovatelská beseda s Čestmírem Lukešem 

Adršpach, zámek - www.zamekadrspach.cz

23. 11. 2014 / 19 h 
Noc na Karlštejně

Hronov, Jiráskovo divadlo 

www.mestohronov.cz

23. 11. 2014 / 9 – 17 h 

Vánoční trhy

Hronov, náměstí + Sál J. Čapka

www.mestohronov.cz

25. 11. 2014 / 19 h
Expedice na K2 s Honzou „Trávou“ Trávníčkem

Červený Kostelec, Prodejní zahrada TREES

www.trees.cz

26. – 27. 11. 2014 / 9 – 17 h
Čas zvonků vánočních

Nové Město nad Metují, Kino 70

www.mestskyklub.cz

28. 11. 2014 – 1. 2. 2015
Kouzlo betlémů a Vánoc v muzeu

Nové Město nad Metují, Městské muzeum

www.muzeum-nmnm.cz

28. 11. 2014 / 17 – 21 h
Vánoční muzejní noc

Nové Město nad Metují, Městské muzeum

www.muzeum-nmnm.cz

28. – 30. 11. 2014
Jaroměřské divadlení 
Jaroměř, Městské divadlo

www.divadlojaromer.cz

29. 11. 2014
Advent v muzeu

Jaroměř, Městské muzeum

www.muzeumjaromer.cz

29. 11. 2014 / 20 h 

IX. Skautský ples

Rtyně v Podkrkonoší, Orlovna

www.skaut-rtyne.cz

30. 11. 2014 / 16:30 h
1. advent – rozsvícení stromečku

Broumov, Mírové náměstí

www.broumov-mesto.cz 

30. 11. 2014 / 15 h
Čertovský rej

Malé Svatoňovice, kulturní klub na náměstí K. Čapka

www.zaltmanek.cz

30. 11. 2014 / 17 h  

I. adventní neděle + Koncert D. Šinkorová a Jan Kříž

+ rozsvícení vánočního stromku

Náchod, Masarykovo náměstí

www.mestonachod.cz  

30. 11. 2014 (7. 12., 14. 12., 21. 12.)
Zpívání u vánočního stromu

Nové Město nad Metují, Husovo náměstí

www.mestskyklub.cz

30. 11. / 16:30 h   

Zpívání u betléma a rozsvícení vánočního stromečku

Teplice nad Metují, před kinem

www.spolek-radost.cz

30. 11. 2014 / 10 – 17 h
Vánoční trhy a Setkání pod stromem

Úpice, náměstí TGM

+420 605 919 482

— Prosinec 2014 —

1.12. 2014 – 6. 1. 2015    

Vánoční výstava 

Teplice nad Metují, Turistické informační centrum

info@teplickeskaly.com

4. – 7. 12. 2014 / 9 – 16 h
Advent v Ratibořicích
Česká Skalice, Ratibořice

www.zamek-ratiborice.cz

5. 12. 2014 / 20 h 

Koncert Imodium + Zakázané ovoce

Broumov, KD Střelnice

www.broumov-mesto.cz 

5. 12. 2014 / 17 h
Adventní benefi ční koncert

Nové Město nad Metují, Velký sál zámku

www.zameknm.cz

6. 12. 2014 / 9 – 17 h
Tradiční vánoční trh

Jaroměř, prostory u Městského divadla v Jaroměři

www.divadlojaromer.cz

6. 12. 2014 / 10 – 13 h
Tradiční Čertohrátky

Adršpach, Adršpašské skaly

www.skalyadrspach.cz 

6. 12. 2014 / 9 – 13 h
Malý Mikulášský trh

Police nad Metují, sál Pellyho domů

www.policko.cz

6. 12. 2014 / 18 h 

Adventní koncert Koletovy hornické hudby

Rtyně v Podkrkonoší, Orlovna

www.koletovka.cz

7. 12. 2014 / 17 h 

II. adventní neděle + Vystoupení náchodských církví

Náchod, Masarykovo náměstí

www.mestonachod.cz

7. 12. 2014 / 18 h
2. advent - komorní koncert 

Broumov, kostel sv. Ducha

www.broumov-mesto.cz

7. 12. 2014 / 17 h
Adventní koncert: KANTOŘI

Česká Skalice, kostel Církve čs. husitské

skalice.ccshhk.cz  

11. – 14. 12. 2014
Výstava „Vánoce s květinou“
Nové Město nad Metují, areál zámku

www.zameknm.cz

12. – 14. 12. 2014 / 11–15 h, 27. – 28. 12. / 10.30–15 h

Vánoční prohlídky zámku

Nové Město nad Metují, zámecké interiéry

www.zameknm.cz

12. 12. 2014 / 19 h
O andělském putování a lidském napravení 

Hronov, Jiráskovo divadlo 

www.mestohronov.cz 

12. 12. 2014 / 15 – 19 h  

Sněhánky

Náchod, Masarykovo náměstí

www.mestonachod.cz

14. 12. 2014 / 19 h  

III. adventní neděle 

+ Vystoupení náchodských církví

Náchod, Masarykovo náměstí 

www.mestonachod.cz

14. 12. 2014 / 18 h
3. advent - vánoční koncert 

Broumov, konferenční sál IC

www.broumov-mesto.cz 

14. 12. 2014
Adventní neděle 

Červený Kostelec, Městská tržnice

www.cervenykostelec.cz

14. 12. 2014 / 16 h 
Vánoce u Studánky 

Malé Svatoňovice, kulturní klub na náměstí K. Čapka

www.malesvatonovice.cz

14. 12. 2014 / 10 – 15 h  
Tradiční vánoční dílny 

Teplice nad Metují, Turistické informační centrum

info@teplickeskaly.com

15. 12. 2014 / 19:30 h 
Janek Ledecký & Nostitz Quartet 

Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla 

www.cervenykostelec.cz

17. 12. 2014 / 19 h
Koncert Václava Hybše

Police nad Metují, Kolárovo divadlo

www.policko.cz

19. 12. 2014 / 19 h
Galavečer boxu 

Broumov, konferenční sál IC

www.broumov-mesto.cz 

20. 12. 2014 / 18 h
Vánoční koncert 

Adršpach, kostel Povýšení sv. Kříže

www.adrspach.cz 

20. 12. 2014 / 13 h
Vánoce pro zvířátka

Jaroměř, Záchranná stanice pro zraněné 

a handicapované živočichy

www.jarojaromer.cz

20. 12. 2014 / 19 h
Vánoční tulení 

Hronov, Sál Josefa Čapka

www.mestohronov.cz

20. 12. 2014    

Turistický pochod Adventní Sněžka 

Teplice nad Metují

www.spolek-radost.cz

21. 12. 2014 / 19 h
Hej, člověče boží

Hronov, Jiráskovo divadlo

www.mestohronov.cz

21. 12. 2014 / po celý den
Vánoční výstava

Police nad Metují, stará škola Dřevěnka

www.rmn.wz.cz

21. 12. 2014 / 17 h
Nebe na zemi - divadelní představení

Červený Kostelec , Divadlo J. K. Tyla

www.cervenokostelecko.cz

21. 12. 2014 / 16 a 17 h
Oživlý betlém

Česká Skalice, Husovo náměstí

www.ceskaskalice.cz 

21. 12. 2014 / 15:30 h  

Vánoční koncert – Pěvecký sbor Hron

Náchod, Masarykovo náměstí – kostel sv. Vavřince 

www.mestonachod.cz 

21. 12. 2014 / 19 h 

IV. adventní neděle + Vystoupení náchodských církví

Náchod, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

www.mestonachod.cz 

24. 12. 2014 / 9 – 13 h
Štědrý den v Pevnosti Josefov
Josefov, Podzemní chodby Pevnosti Josefov

www.pevnostjosefov.cz

24. 12. 2014 / 10 – 16 h
Štědrý den v Muzeu 

Police nad Metují, Muzeum papírových modelů

www.mpmpm.cz 

25. 12. 2014  

Živý Betlém 

Náchod, Masarykovo náměstí

www.deckonachod.cz

26. 12. 2014
Svatoštěpánská koleda

Česká Skalice, Babiččino údolí

www.barunka.org 

26. 12. 2014 / 15 – 18 h
Komentované prohlídky na Štěpána

Police nad Metují, Muzeum papírových modelů

www.mpmpm.cz

27. – 30. 12. 2014 / 10 – 15 h
Vánoční Motogalerie v Koutě

Šestajovice u Jaroměře, Motogalerie v Koutě

www.muzeum-motocyklu.cz

28. 12. 2014
Koncert Police Symphony Orchestr

Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla

www.cervenokostelecko.cz

31. 12. 2014
Silvestrovské střelby
Josefov, Areál Ravelinu no. XIV

www.josefov.com

31. 12. 2014 / 15 h
Dětský silvestr aneb Silvestrovské rodinné odpoledne

Nové Město nad Metují, Husovo náměstí

www.novemestonm.cz

31. 12. 2014 / odpoledne
Silvestrovskej vejšlap k Čertově skále

Čertova skála nad Suchým Dolem

www.policko.cz

31. 12. 2014 / 10 h   
Silvestrovský vejšlap 

Teplice nad Metují, nákupní středisko Teplice n. Metují

www.spolek-radost.cz

— Leden 2015 —

leden 2015
Swingový podvečer

Česká Skalice, městská knihovna

www.knihovna.ceskaskalice.cz

leden – únor 2015
Výstava 30 let výtvarníků z Úpice

Úpice, Městské muzeum Julie W. Mezerové

www.mmgu.cz

1. 1. 2015 / 18 h  

Novoroční ohňostroj

Náchod, Masarykovo náměstí

www.mestonachod.cz 

9. 1. 2015 / 19 h
Kdo je tady ředitel? – divadelní představení

Police nad Metují, Kolárovo divadlo

www.policko.cz

s t r a n a  62 0 1 4 - 1 5  Z I M A  -  T U R I S T I C K É  N O V I N Y

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

Kulturní, společenské a sportovní akce



17. 1. 2015 / 20 h
Ples města Broumova

Broumov, KD Střelnice

www.broumov-mesto.cz 

17. 1. 2015 / 20 h 

Ples města Hronova 

Hronov, Sál Josefa Čapka Hronov

www.mestohronov.cz 

17. 1. 2015
Dřevorubec roku
Adršpach, za parkovištěm

www.drevorubecrokuadrspach.cz

22. 1. 2015 / 19 h
Koncert Hana Zagorová a Petr Rezek 

Hronov, Sál Josefa Čapka 

+420 731 579 373

27. 1. 2015 / 19 h
Tři v háji – divadelní představení

Broumov, Městské divadlo Broumov

www.broumov-mesto.cz 

31. 1. 2015 / 20 h
Tradiční ples Jednoty Orel

Rtyně v Podkrkonoší, Orlovna

www.orel-jednotartyne.cz

— Únor 2015 —

Únor 2015
Tradiční Svatební valentýnská výstava
Nové Město nad Metují, zámek

www.zameknm.cz

13. 2. 2015 / 19 h 

Bez předsudků – divadelní představení 

Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla

www.123vstupenky.cz

14. 2. 2015 / 16 h  

Most lásky

Náchod, ulice Bratří Čapků (u mostu přes řeku) u Atasu

www.mestonachod.cz 

14. 2. 2015 / 14 h
Studánecký masopust

Malé Svatoňovice, od obecního úřadu

www.malesvatonovice.cz

14. 2. 2015 / 20 h 

Hudební ples

Rtyně v Podkrkonoší, Orlovna

www.koletovka.cz

15. 2. 2015 / 18 h 

Včera, dnes a zítra 

aneb Nové scénky Felixe Holzmanna 

Hronov, Jiráskovo divadlo

www.mestohronov.cz 

28. 2. 2015 / 13 h 

Košt slivovice

Havlovice, Kulturní dům

+420 774 854 079

— Březen 2015 —

4. – 8. 3. 2015 
Východočeská přehlídka 

amatérského divadla 

(Divadelní festival 2015)
Červený Kostelec, Divadlo J. K.Tyla

www.cervenokostelecko.cz

22. 3. 2015 / 14 h
Vynášení Zimy

Česká Skalice, od SVČ Bájo

www.svcbajo.cz

22. 3. 2015 / 9 – 17 h
Velikonoční trhy 

Hronov, náměstí + Sál Josefa Čapka 

www.mestohronov.cz

27. 3. 2015 / 16 h
Velikonoce u Studánky 

Malé Svatoňovice, 

kulturní klub na náměstí K. Čapka

www.malesvatonovice.cz

— Duben 2015 —

duben 2015
Běh Babiččiným údolím

Česká Skalice, Babiččino údolí

www.centrumrozvoje.eu 

duben 2015
Psí závody na Brodském – Jarní jízda

Červený Kostelec, areál autokempu Brodský

http://metuje.mushing.cz/mc/index.html

4. 4. 2015
Otvírání pevnosti Josefov 
Josefov, Dolík

www.pevnostjosefov.cz

9. – 12.  4. 2015 

Festival Jeden Svět

Police nad Metují, Kolárovo divadlo

www.policko.cz

25. 4. 2015 / 10 – 16 h
Den Země aneb 7. ratibořické 

ovčácké slavnosti
Česká Skalice, Babiččino údolí

www.centrumrozvoje.eu

25. 4. 2015 

Hadařská pětadvacítka 

Červený Kostelec, Sokolovna 

www.kct.cervenokostelecko.cz

25. 4. 2015
Pochod Okolo Jaroměře

Jaroměř, 

start od TJ Sokol

http://tjsokoljaromer.webnode.cz/

25. 4. 2015 / 9 – 17 h
Brány města dokořán

Nové Město nad Metují, Husovo náměstí

www.mestskyklub.cz
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Kam v zimě?
ADRENÁLIUM, Velký Dřevíč
Sportovně rekreační a herní komplex, včetně 
motokárové dráhy. 
otevřeno: celoročně
t.: +420 602 312 722, +420 777 622 677
motobydlo.som@iol.cz
www.adrenalium.cz

Adršpašské skály
Skály a zamrzlé vodopády, které se mění v ledopády. 
otevřeno: Po – Ne 8:30 – 16 h
t.: +420 491 586 012
info@skalyadrspach.cz 

Galerie výtvarného umění, Náchod
Expozice ruského malířství 19. a poč. 20. st. a autorské 
výstavy zaměřené na osobnosti čes. umění 20. st.
otevřeno: Út – Ne  9 – 17 h
t.: +420 491 423 245
www.gvun.cz

Hvězdárna, Úpice
Pozorování Slunce a noční oblohy s odborným 
výkladem. 
otevřeno: celoročně
t: +420 499 882 289
hvezdarna@obsupice.cz
www.obsupice.cz

Ivanická poustevna, Teplice nad Metují 
V kostele jsou rokokové fresky s nevšední symbolikou, 
hrobka a tajná chodba.
otevřeno: po předchozí dohodě
+420 776 869 379.

Jiráskova chata, Dobrošov
Stylová chata s rozhlednou postavená podle plánů 
architekta Dušana Jurkoviče.
otevřeno: Čt – Ne 11 – 16 h
t.: +420 602 451 421
jiraskovachata@email.cz

Jiráskovy skály, 
Teplice nad Metují
Rozhledna na nejvyšším vrcholu Adršpašsko-
teplických skal Čáp. 
otevřeno: celoročně  
www.teplicenadmetuji.cz 

Městská galerie Zázvorka, 
Nové Město nad Metují
Výtvarná díla novoměstských rodáků a krátkodobé 
výstavy. 
otevřeno: Út – So 10 – 12, 12:30 – 16 h
t.: +420 491 470 334
www.muzeum-nmnm.cz

Městské muzeum 
a galerie J. W. Mezerové, Úpice
Expozice rodiny MUDr. Antonína Čapka, obrazy Julie 
Winterové-Mezerové, nálezy z hradu Vízmburk.
otevřeno: Út – So 10 – 12, 13 – 17, Ne 13 – 16 h
t: +420 499 882 143, +420 603 370 572
mmgu@mmgu.cz
www.mmgu.cz 

Městské muzeum, 
Nové Město nad Metují
Historie města, příroda regionu, sál řemesel, expozice 
hodinek PRIM, barokní lékárna a Měšťanský betlém. 
otevřeno: Út – So 10 – 12, 12:30 – 16 h
t.: +420 491 472 119
www.muzeum-nmnm.cz 

Městské muzeum Wenkeův dům, Jaroměř
Výstavy obrazů a maleb, stálá expozice hraček 
a kočárků. 
otevřeno: 
Duben – říjen: Út - Pá 9 – 17, So, Ne 13 – 17 h  
Listopad – březen: Út – Pá 9 – 16, So, Ne 13 – 16 h
t.: +420 491 812 731, +420 608 976 498
muzeum.jaromer@worldonline.cz
www.muzeumjaromer.cz

Muzeum Boženy Němcové, Česká Skalice
Expozice o životě a díle nejznámější české 
spisovatelky Boženy Němcové. 
otevřeno: Po – Pá  8 – 15 h 
t.: +420 491 451 285
info@muzeumbn.cz 
www.muzeumbn.cz 

Muzeum bratří Čapků, Malé Svatoňovice
Expozice Karla Čapka a Josefa Čapka.  
Otevřeno: Po – Pá 8 – 15 h
t.: +420 499 886 295, +420 724 025 847
muzeumbricapku@seznam.cz
www.malesvatonovice.cz

Muzeum papírových modelů, 
Police nad Metují
Stálá expozice modelového světa z papíru. 
otevřeno: Po – Pá 9 – 11:30, 12 – 15 h, 
So, Ne a svátky  9 – 11:30, 12 – 17 h
t.: +420 498 100 910,  +420 777 828 657 
info@mpmpm.cz
www.mpmpm.cz

Prameník, Náchod
Nově opravená kaplička ukrývající prameník 
přivedené minerální vody IDA.
otevřeno: 7 – 18 h 

Regionální muzeum Náchod
Expozice přibližující dějiny Náchoda a okolí. 
otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h
t.: +420 491 433 722
muzeumna.expozice@seznam.cz
www.rmn.wz.cz

Teplické skály
Vstup je bezplatný avšak na vlastní nebezpečí.
t.: +420 491 581 197
info@teplickeskaly.com  
www.teplickeskaly.com

UPM – Muzeum textilu, Česká Skalice
Historie a vývoj rukodělní i průmyslové textilní 
výroby, tradice bavlnářství.
Otevřeno: Po – Pá 8 –15 h 
t.: +420 491 452 933
textilmuz@atlas.cz 
www.upm.cz 

Vila Čerych 
Výstava „Filmové Odcházení 
s režisérem Václavem Havlem“.
otevřeno: St 13 – 15 h
t.: +420 491 451 116
info@centrumrozvoje.eu
www.centrumrozvoje.eu 

Zámek Adršpach 
Expozice horolezeckého muzea.
otevřeno: St, Čt, Pá 7:30 – 16 h, So, Ne 8 – 16:30 h
t: +420 491 423 979
info@zamekadrspach.cz 
www.zamekadrspach.cz 

Letní sezóna začíná na většině památek 
již od dubna, kdy zámky, muzea, galerie a ostatní 
památky můžete navštívit o víkendech a svátcích. 

O otevíracích dobách v létě vás budeme 
informovat v letním vydání turistických novin 
Kladského pomezí. 

I N Z E R C E
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JESTŘEBÍ HORY
R Á J  B E Ž K A Ř Ů

Zavítejte k nám do Podkrkonoší a jeho okolí, na hřebeny Jestřebích 
hor. Svazek obcí Jestřebí hory upravuje desítky kilometrů běžeckých 
stop a tras. Každý si může vybrat trať podle svého uvážení dle svých 
schopností a možností. 

Užitečné rady a informace: sledujte stránky Kladského pomezí o aktuální 
úpravě stop před a během víkendu na: 

ski.kladskepomezi.cz, www,jestrebihory.net, www.mestortyne.cz

Kromě zimní lyžařské turistiky se v této oblasti nacházejí vhodné terény na sjezdové lyžování: 
www.vlekradvanice.cz, www.petrikovice.cz, www.cervenokostelecko.cz/svedak, www.verpan.wz.cz

Tipy  na  občers tven í : 
hospoda Lotrando na Odolově včetně možnosti parkování
Jestřebí bouda na Pasekách o víkendech
penzion Radvanice

Údržba lyžařských tras je financována v rámci dotačního titulu Královéhradeckého kraje.

Na setkání s vámi v bílé stopě Jestřebích hor 
se těší Svazek obcí Jestřebí hory.

www. jes treb ihory.ne t

www.kladskepomezi.cz                    ski.kladskepomezi.cz

MODRÁ LINKA

NÁCHOD - KUDOWA ZDRÓJ - KARŁÓW

TA M ODKUD -  K A M ZPĚT

čas čas
12.15 Náchod, aut. st. 17.05
12.17 17.03
12.19 17.01
12.20 17.00
12.27 Kudowa Zdrój 16.55
12.38 16.40
12.50 Karłów 16.30

ČERVENÁ LINKA
NÁCHOD - HRONOV - ČERVENÝ KOSTELEC - ÚPICE

MALÉ SVATOŇOVICE - ODOLOV

TA M ODKUD -  K A M ZPĚT

čas čas
9.00 Náchod, aut. st. 11.05
9.10 )
9.20 )
9.40 10.50
9.50 10.40

10.05 10.30
10.15 Odolov, hostinec 10.20
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Nechte se dovézt do turisticky zajímavých míst 
Kladského pomezí a polských Stolových hor, kde je pro Vás udržováno více než 300 km 
běžeckých stop.

Několikakilometrové hřebeny Jestřebích nebo Javořích hor, pohádkové zimní Adršpašsko-teplické skalní město, 

romantické Broumovské stěny… Krajina Kladského pomezí je v zimních měsících nejen krásná, ale svým reliéfem 

také vhodná pro běžecké lyžování. 

Pozvolná stoupání, mírné sjezdy, krásné a daleké rozhledy do kraje – to jsou charakteristické znaky běžeckých stop 

ve zdejším regionu. 

Vyznavačům bílé stopy je k dispozici téměř 300 udržovaných tratí, které jsou propojeny i se sousedním Polskem, 

s oblastí národního parku Góry Stolowe. Garantem projektu „Lyžařské běžecké trasy v Kladském pomezí“ je 

společnost pro rozvoj cestovního ruchu Branka, o.p.s. Údržba stop je spolufinancována  

z prostředků Královéhradeckého kraje. Branka, o.p.s. spolu s místními organizacemi zajišťuje údržbu v oblasti 

Jestřebích hor, okolí Dobrošova u Náchoda, okolí Machova, Teplic nad Metují, Police nad Metují a 

v oblasti Broumovských stěn a hraničních Javořích hor. Je našim velkým přáním, aby Vám bílá stopa 

přiblížila krásy Kladského pomezí, abyste si z ní odvezli pěkné zážitky a třeba se k nám do regionu 

rádi vrátili i v létě.

SKIBUSY 

Rtyně
v Podkrkonoší

Červený Kostelec

Trutnov

Náchod

Adršpach Teplice 
nad Metují

Police
nad Metuji

Hronov

Broumov

Radków

Wambierzyce

Karlów

Kudowa Zdrój

P O L S K O

Č E S K Á  
R E P U B L I K A

Odolov

BROUMOV

ADRŠPACH

TEPLICE N. MET.

POLICE N. MET.

ÚPICE

ČERVENÝ KOSTELEC HRONOV

NÁCHOD

ČESKÁ SKALICE

JAROMĚŘ NOVÉ MĚSTO N. MET.

MALÉ SVATOŇOVICE

PRAHA

P O L S K O

Skiareály
v Kladském pomezí
Skiareál Janovičky, Broumov 
Areál rodinného typu s třemi kratšími sjezdovými tratěmi. 
Dva vleky, jeden dětský provázkový. V areálu je snowpark, 
parkoviště, občerstvení, skiservis, půjčovna lyží, lyžařská 
škola a večerní lyžování. 
Provozní doba: Po – Ne  9 – 12, 13 – 16 h, 
večerní lyžování: Út, Čt, So 17 – 20 h
www.lkbroumov.cz 

Lyžařský vlek Švédský vrch, Chlívce
Vhodný pro rodiny s dětmi. Sjezdová trať v délce 400 m, 
převýšení 84 m. Kapacita vleku 300 osob/hod. Nadmořská 
výška horní stanice 660 m n. m. 
 www.cervenokostelecko.cz/svedak 

Skiareál Machov 
V nadmořské výšce 550 – 590 m n. m. Uspokojí svými 
parametry jak děti a začátečníky, tak i náročnější sjezdaře. 
V areálu je parkoviště a občerstvení. 
Provozní doba: Po – Pá 13 – 16:30 (17:00) h, 
So – Ne 9 – 16:30 (17:00) h
www.vlekmachov.wz.cz  

Skiareál Běloves, Náchod
Dva lyžařské vleky – Brabák (260 m) a Maliňák (380 m). 
Ideální pro rodinné lyžování, parkování, občerstvení 
a večerní lyžování. 
Provozní doba: So – Ne 10 – 16 h, 
večerní lyžování: Po – Pá 16 – 19 h
www.skibeloves.cz 

Lyžařský areál Panská stráň, Nový Hrádek
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 – Pá 15 – 18 h, So – Ne 
+ prázdniny 9 – 17 h
www.sokol.novy-hradek.cz

Skiareál Olešnice v Orlických horách
Čtyři sjezdové tratě o délce celkem 3,5 km, dva lyžařské 
vleky a dětské hřiště. Vhodné pro začátečníky i pokročilé. 
V areálu probíhají animační programy pro děti, lyžařská 
škola, skibar, půjčovna a servis lyžařského vybavení.
Provozní doba: Po – Ne 8:30 – 16 h, 
večerní lyžování: St – So 17 – 20 h
www.skiolesnice.cz, info@skiolesnice.cz

Skiareál Hartman, Olešnice v Orl. h.
Sjezdovky o celkové délce 2 050 m  jsou vhodné pro 
začátečníky i zdatné lyžaře. V areálu je parkoviště, 
občerstvení, půjčovna lyží, lyžařská škola.
Provozní doba: Po – Ne 8:30 – 16 h, 
večerní lyžování: St – So 17 – 20 h
www.skihartman.cz

Skiareál Petříkovice 
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 – 16 h, 
večerní lyžování: Po – Ne 17 – 21 h
www.petrikovice.cz

Lyžařský vlek „Na Nebíčku“, Police n. Met.
Vlek má délku 250 m, převýšení 32 m a horní stanice je ve 
výšce 500 m n. m. Večerní lyžování s umělým osvětlením. 
Umístění umělých překážek pro snowboardisty.
Provozní doba: Po – Pá 15 – 17:30 h, 
So, Ne  9 – 11:30, 13 – 17 h, 
večerní lyžování Pá – So 18 – 21 h
www.policko.cz

Skiareál Radvanice 
Nabízí tratě o délce 900 m s modrou a červenou 
sjezdovkou a tři vleky. V areálu je parkoviště, občerstvení, 
skiservis, půjčovna lyží, lyžařská škola. 
Provozní doba: Po – Ne 9 –16:30 h
www.vlekradvanice.cz

Skiareál Kamenec, Teplice nad Metují 
Délka sjezdovky je 500 m. Vhodná pro začátečníky 
i pokročilé, rodiny s dětmi, školní výcvikové kurzy. 
V areálu je parkoviště, půjčovna lyží, stánek 
s občerstvením, lyžařská škola. 
Provozní doba: Po – Ne 9 – 17 h 
www.skikamenec.cz1.cz

Více informací najdete na: 

http://ski.kladskepomezi.cz/



T U R I S T I C K É  N O V I N Y  -  Z I M A  2 0 1 4 - 1 59  s t r a n a

www.kladskepomezi . c zwww. facebook .com/kladskepomezi

Za skřítky do 
podzemí
Dnem 25. října 2014 byla ofi ciálně a slavnostně ukončena 

turistická sezona. Pevnostní město Josefov se však k zimnímu 

spánku nechystá, na rozdíl od netopýrů, kteří rádi vyhledávají 

chráněná místa v rozsáhlých podzemních chodbách pevnosti, 

aby zde přečkali zimu. 

Až do jara můžete v temných chodbičkách mimo turistickou trasu 

narazit na poklidně spící kolonie vrápenců nebo samostatně podři-

mujícího netopýra velkého. Josefovské podzemní chodby se totiž 

řadí mezi významná evropská zimoviště vrápence malého. Zimuje 

zde až 700 netopýrů, přičemž jejich počet každoročně nepatrně 

stoupá. Kolik netopýrů se v chodbách vyskytuje, se počítá od 

roku 1990. 

V roce 2004 se začalo usilovat o zařazení této lokality do soustavy 

chráněných území Natura 2000, což se nakonec podařilo. Lokality 

Natura 2000 ale nejsou jen rezervace s přísnou ochranou, na nichž 

je vyloučen jakýkoliv lidský zásah. Většinou jsou to území, kde se 

dochovala cenná společenstva nebo vzácný rostlinný i živočišný 

druh. Proto je nutné spolupracovat s Českým svazem ochránců 

přírody a najít tak kompromis mezi turistickým ruchem a podmín-

kami, které jsou nezbytné pro přezimování netopýrů. 

Nebojte se tedy, že bychom okřídlené spáče budili. Spíše chceme vzbu-

dit Vaši pozornost a představit Vám mimo jiné i jednu zajímavou akci, 

které nás právě v zimním období čeká.  Konec listopadu si v Josefově 

můžete zpestřit návštěvou vánočních trhů. Bastion číslo 1 oživí 29. listo-

padu již třetí josefovský vánoční jarmark. Ale to není všechno. Vánoční 

trhy mají leckde, tudíž kromě toho je pro malé i velké připraven zbrusu 

nový program s názvem Za skřítky do josefovského podzemí. 

Za plachými skřítky do tajuplného podzemí se chodí jedině po 

malých skupinkách a bez průvodce, takže se na dobrodružnou 

výpravu vypravíte sami a na cestu si posvítíte lampičkou se svíčkou. 

Malí šotkové s roztodivnými jmény jako Šamora, Vodbombíto 

nebo Prachouš Vám milerádi hravou formou přiblíží, jak to chodilo 

v pevnosti, když se ještě hemžila vojáky i civilisty a očekávala vpád 

nepřátelských vojsk. Oni totiž měli za úkol vojákům i civilistům žijí-

cím v Josefově pomáhat, takže nečekejte žádné magické báchorky, 

ale vyprávění o tom, co museli všechno zvládat dělostřelci nebo 

minéři, jak se pekl vojenský chléb zvaný komisárek, jak se v Josefově 

vařilo pivo nebo co všechno museli pro vojsko obstarat zásobo-

vači. Nejen že Vám skřítci vysvětlí, jak to v pevnosti fungovalo, ale 

neodpustí si ani všetečné otázky, které prověří znalosti nejen dětí, 

ale i dospělých účastníků. 

A pokud by se Vám zachtělo přijít do podzemí jiný den mimo 

turistickou sezonu, stačí se jen objednat. 

Text: Ilona Zatloukalová

Foto: archiv Pevnosti Josefov

Kateřina se živí drátováním. Žije a tvoří v Hronově. 

Vyrábí ze železného drátu především dekorativní 

předměty do Vašich domovů. Nedrží se tradičních 

drátenických vzorů a technik. Svou prací dokazuje, 

že drátování není řemeslo, které patří do starého 

železa, ale že z drátu lze vytvořit i soudobé 

moderní dekorativní prvky. 

Jak ses dostala 

k drátování?

Dá se říci, že docela ná-

hodou. Tvořila jsem od 

dětství. Vystřihovala, 

kreslila, lepila, šila, vy-

šívala, pletla... Vždycky 

mě bavilo něco vyrábět 

rukama. Dlouho se mi 

líbily odrátované hrnky 

a láhve, jaké bývají 

k vidění ve starých cha-

lupách, ale vůbec mi nebylo jasné, jak se to dělá. Jednou 

jsem si pořídila jednoduchou brožuru o základech 

drátování. Netrvalo dlouho a drát a kleště se staly 

mými společníky. Nejdříve jsem tvořila jen pro sebe, 

obdarovávala jsem přátele drobnostmi z drátu. Později 

jsem čirou náhodou objevila web, přes který je možné 

rukodělnou tvorbu prodávat. Zboží jsem nafotila, 

vystavila a ono se prodalo. Díky tomuto zájmu o mé 

výrobky jsem si zařídila  živnostenský list a ponořila se 

do tvorby naplno.

Věděla jsi vždycky, že se chceš živit tvůrčí prací?

Ale vůbec ne. Začala jsem si drátováním přivydělávat 

až při rodičovské dovolené. Předtím jsem pracovala 

jako mistrová v gumárenské výrobě. Vlastně jsem do té 

doby byla vždycky zaměstnancem. Ani ve snu by mě 

nenapadlo, že bych se mohla živit něčím, co mě bude 

takhle bavit. Ale díky tomu, že jsem byla doma a mohla 

svoje podnikání rozjíždět postupně, necítila jsem tlak, 

který by přišel, kdybych do podobné činnosti musela 

„naskočit“ rovnou. Takto jsem pouze později stála před 

rozhodnutím, jestli opravdu budu schopná mít dráto-

vání jako hlavní pracovní činnost. Riskla jsem to 

a zatím nelituji.

Máš nějakou specialitu, vzor, téma... co vyrábíš? 

Na co bys nalákala zákazníky?

Nejraději vyrábím náročnější věci, které mi zaberou více 

času a práce. Typ výrobků střídám podle momentální 

nálady a rozpoložení. Vyrábím lustry, stínidla, zvonko-

hry, košíky, misky, dekorativní závěsy... i drobnůstky jako 

jsou drátovaná srdíčka, přívěsky, ozdůbky. Svůj oblíbený 

železný drát doplňuji skleněnými korálky české výroby, 

keramikou, přírodninami... Nakupuji polotovary od 

keramiků a sklářů, kteří své věci také vyrábějí vlastno-

ručně, takže tím podporuji další malé výrobce snažící se 

uživit vlastní tvorbou. 

Zákazníkům garantuji originalitu. Vše je ruční práce, ka-

ždý centimetr drátu mi projde rukama. Netvořím podle 

žádných vzorů, svoje věci si vymýšlím sama. Inspiruje 

mě úplně všechno, příroda, tvary věcí a objektů, které 

přes den někde potkám, muzika, fi lmy, děti... Inspiruje 

mě vlastně život jako takový.

Mění se nabídka Tvých výrobků v průběhu roku? 

Nabízíš např. před Vánocemi pouze zboží se zimní 

tematikou?

Nabídku nějak zásadně neměním. Snad jen mám 

tendenci používat třeba na podzim více podzimních 

barev...  Ale je pravda, že Vánoce jsou specifi cké a že 

v období předvánočním vytvořím třeba více výrobků 

s andělskou tematikou než za celý rok.

Pořádáš workshopy pro zájemce, kteří by se chtěli 

naučit drátovat?

Sem tam ano, zpravidla 2 - 4x do roka. Většinou v Praze, 

pro místní zájemce na zámečku Bischofstein.  Ale letos 

jsem si řekla, že si od kurzů odpočinu. Připadaly mi 

pořád stejné a trochu mě přestávaly naplňovat. Tak 

čekám, kdy zase dostanu chuť někomu práci s drátem 

předvádět a vysvětlovat. Zájem o kurzy neustává, 

ovšem zatím odolávám.

Vychováváš si už nyní v rodině svého nástupce?

Tak samozřejmě, že se moje děti okolo mě motají, 

přehrabují se v korálcích a sem tam si něco vytvoří. 

Ale spíše než konkrétní práci s drátem bych jim ráda 

předala vědomí, že nemusí trávit svůj čas v práci, která 

je nebaví. Že je možné udělat si zdroj obživy ze svého 

koníčka a pracovat i na volné noze. Že peníze nejsou 

všechno, že práce by pro člověka měla mít i nějaký 

smysl. Že se vyplatí žít skromně a svobodně.

Máš nějaké sny a přání, týkající se tvé tvorby?

Ano. Přeji si, abych mohla být na volné noze ještě hodně 

dlouho. Našla jsem v tom pro sebe kus klidu a spoustu 

svobody.

Text: Dita Poláková, Foto: archiv Kateřiny Smutné

Služba, která v době letní sezony zajišťuje 

dostupnost významných turistických cílů, je 

stále více oblíbená. Návštěvníci ji využívali 

hlavně v období letních prázdnin, kdy 

cyklobusy jezdily každý den. 

První trasa vedla z Hradce Králové přes Náchod 

do Adršpachu a dále až na Pomezní Boudy. 

Druhá, nejvíce využívaná, vozila návštěvníky 

z Náchoda do polských měst Kudowa Zdrój, 

Karlów, Wambierzyce a zpět přes hranice až do 

Broumova. Počet přepravených osob stoupl 

letos o 1/4. Celkem bylo přepraveno 

13 389 osob. To je výraznější nárůst v porovná-

ní s předchozími lety. V minulém roce službu 

cyklobusů využilo 10 500 osob, o rok dříve to 

bylo 9 500 osob.  

Přes narůstající počet cestujících je provoz 

ztrátový. Na jeho fi nancování se podílí Králové-

hradecký kraj a nezisková společnost 

Branka, o.p.s., která se zabývá rozvojem ces-

tovního ruchu a celý projekt také propaguje. 

Letos svou činnost zacílila  převážně na místní 

obyvatele a návštěvníky. Novinkou bylo přímé 

spojení z Náchoda do Wambierzyc – význam-

ného  poutního místa v Polsku. 

Text: Markéta Venclová, Foto: Jan Záliš

Rozhovor s drátenicí 
Kateřinou Smutnou

Projekt 
cyklobusy 
je stále 
úspěšnější

Vyzkoušejte 
POLICKÝ QUEST
Pokud máte rádi procházky, poznávání a trochu zábavy k tomu, vyzkoušejte 

Polický quest. Jedná se o hledačku, určitou formu stopované, 

jak lze zjednodušeně questing, který se 

v poslední době stává oblíbenou formou 

seznámení se s místem, také nazvat. 

Start Polického questu je v informačním cent-

ru na náměstí, kde dostanete tištěnou skládač-

ku s jednoduchou mapkou města a dlouhým 

veršovaným textem. Ten Vás povede z jednoho 

místa na další, kde budete hledat různé detaily, 

počítat, poznávat významná jména i letopočty 

z historie Police nad Metují. Odpovědi na otázky 

a řešení jednotlivých hádanek budou postupně 

skládat znění koncové tajenky. Ta Vám prozradí cíl 

questu, v němž získáte drobnou odměnu za svou 

snahu. 

Trasa Polického questu je fyzicky nenáročná, prochází 

centrem města a lze ji absolvovat i s kočárkem apod.  

K jejímu zdolání potřebujete jen tužku, umět číst, 

dobře si všímat okolí a sledovat detaily. 

Stačit by Vám měla cca hodina času. Skládačku 

Polického questu můžete získat také na www.questing.cz nebo www.policko.cz. 

Text: Jana Rutarová

Foto: archiv Police nad Metují

l 

hází 

od.  
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Police nad Metují

Muzeum papírových modelů je jediným místem 
svého druhu v České republice, kde papír ožívá a vypráví 

příběhy o minulosti, současnosti i budoucnosti.

Otevřeno denně včetně pondělí
Děti do 6 let vstup zdarma

www.mpmpm.cz

e-mail: info@mpmpm.cz, mobil: 777 828 657

Branka, o.p.s. získala 1. místo v kategorii 

multimedia pro rok 2014 za nové webové 

stránky www.kladskepomezidetem.cz 

Stránky jsou součástí projektu Toulavý baťoh 

a jejich cílem je jednoduše a rychle vyhledat tipy na 

nejlepší výlety s dětmi.  „Tento úspěch nás všechny 

velmi těší a je pro nás velkou motivací pro další 

práci“, sdělil předseda správní rady Branky, o.p.s. 

pan Zdeněk Špringr, který společně s ředitelkou 

Branky, o.p.s.  Markétou Venclovou převzal cenu 

na galavečeru v Grandhotelu Pupp v Karlových 

Varech. Festival, který se konal od 9. do 11. října, je 

součástí Mezinárodního festivalu turistických fi lmů 

TOUR FILM. Pořádá ho společně s několika dalšími 

partnery česká centrála cestovního ruchu Czech 

Tourism. Posláním celého festivalu je především 

uvést a ocenit fi lmy, které svou obsahovou náplní 

a uměleckou úrovní přispívají k rozvoji cestovního 

ruchu v České republice. 

Text: Branka, o.p.s.

Destinační společnost Branka, o.p.s., která se zabývá rozvojem udržitelného cestovního ruchu 

v turisticky významném území Kladské pomezí, dokončila v letošním roce projekt „S Toulavým 

baťohem do Kladského pomezí“. Byl zaměřen především na rodiny s dětmi a kromě výstupů jako 

jsou ilustrované mapy nebo pracovní sešit vznikly i nové webové stránky. 

Maskotem celého projektu je Toulavý baťoh, který má za úkol zábavnou a hravou formou přiblížit 

návštěvníkům atraktivity Kladského pomezí. Provází turisty tajemnými místy novoměstského 

a náchodského zámku, hraje si s nimi na vojáky v josefovské pevnosti či v některém z příhraničních 

vojenských opevnění, bloudí s nimi ve skalních městech v Adršpachu či Teplických skalách, vykoupe 

se s nimi v rybnících u Červeného Kostelce nebo v Rozkoši, zvané „východočeské moře“, a provede 

je i dalšími atraktivními místy Kladského pomezí. 

V zimních měsících se však 

Toulavý baťoh i přes ukončení 

projektu neschová do skříně. 

Naopak. Nasadí si čepici, kolem 

krku uváže šálu, obuje si sněhule 

a vyrazí na výlet do některé 

z atraktivit, kde mají otevřeno 

i v zimních měsících.

Navštivte informační centra, 

v nichž dostanete dětského 

průvodce regionem a můžete si 

na speciální magnetické mapě 

ukázat, do kterého místa patří 

vodník, loupežník nebo jiná 

zajímavá bytost. 

Podívejte se na stránky 

www.kladskepomezidetem.cz,  

které Vám jednoduše a rychle 

pomohou vyhledat, kam na 

výlet  s dětmi v zimě nebo když 

prší. 

Text: Branka, o.p.s.

Příznivci kulturních zážitků mohou navštívit 

jedno z nejstarších divadel v Kladském pomezí. 

Mnozí ani na první pohled nepoznají, že se jedná 

o divadlo, neboť se nachází v měšťanském domě 

na broumovském náměstí. Přes 200 let staré 

divadlo má k dispozici přesně 195 míst a jeho 

interiér je bohatě zdoben štukovou a malířskou 

výzdobou.

Do roku 1779 se nacházel divadelní sál s bohatou 

barokní výzdobou  v prostorách broumovského 

kláštera. Poté, co vyhořel, byly produkce církevním 

řádům zakázány a návrh výstavby divadelního sálu 

v domě čp. 54 vyvolal značnou nevoli u klášterní 

vrchnosti. Zástupci města museli vyvinout značné 

úsilí a čelit mnoha překážkám, aby mohlo být zřízeno 

městské divadlo.

V městském divadle byla od poloviny 18. století občas 

pořádána představení místních ochotníků 

a kočujících divadelních společností. V roce 1806 

byla dokončena přestavba domu na městské divadlo. 

Budova dnešního divadla je teprve z roku 1902, když 

starý dům byl stržen. V roce 1997 bylo obnoveno 

průčelí a přestavěn hlavní vchod. 

V současné době v broumovském divadle vystupují 

místní ochotníci, dětské divadelní soubory, ale 

i profesionální umělci. Od září do května nabízíme 

dětem 1x měsíčně divadelní představení pro děti 

z mateřských a základních škol a 1x měsíčně se hrají 

sobotní pohádky. 

V únoru 2015 se uskuteční výstava kroniky divadla ve 

výstavní síni na staré radnici. Jedná se o malby, které 

ztvárnil příznivec divadla tělem i duší a nadaný umě-

lec Miloš Rain, který nejen o divadlo, ale i o všechny 

umělce, kteří do Broumova zavítali a zavítají, pečuje. 

Srdečně Vás zveme na vernisáž, která se uskuteční 

9. 2. 2015 v 16 hodin na staré radnici v Broumově. 

Výstava potrvá do 20. 3. 2015. Otevřeno bude 

pondělí až pátek 8 – 16 hodin. 

Přijměte pozvání na další akce, které se v tomto 

nádherném prostoru budou konat. 

Více informací na www.broumov-mesto.cz.

Text: Bc. Lucie Lesáková

Foto: archiv IC Broumov

S Toulavým baťohem 
nejen v létě…

Kladské pomezí 
převzalo ocenění 
v Grandhotelu Pupp

I N Z E R C E

1. místo TOUR REGION FILM 
Karlovy Vary 2014

Živá historie 
broumovského divadla 

(seriál o divadlech)

Pískovce na celém světě proslavily velkolepé útvary, 

jako jsou skalní brány, věže, sloupy či převisy. Vznik 

takových podivuhodných útvarů však doposud nebyl 

uspokojivě vysvětlen. Geologové z Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Geologického 

ústavu a Ústavu struktury a mechaniky hornin 

Akademie věd ČR, v.v.i. provedli experimenty, které 

odhalují, že pískovcová skála funguje jako propojený 

„inteligentní“ organismus. Nepotřebného materiálu, 

který ohrožuje její stabilitu, se zbavuje a zůstávají jen 

nosné prvky. Výsledky výzkumu byly zveřejněny 

v prestižním vědeckém časopise Nature Geoscience.

Pískovce vytvářejí specifi cký reliéf, nám dobře 

známý ze severních a východních Čech (Českosaské 

Švýcarsko, Český ráj, Adršpašské skály) i mnoha jiných 

oblastí. Na pískovce jsou vázány často dokonalé skalní 

útvary, např. mohutné brány (Pravčická brána) nebo

 i útvary menších rozměrů jako jsou Čertův most 

a skalní útvar Džbán v Adršpašských skalách.

Krystalizace solí, mrznutí vody, dopad dešťových 

kapek i tekoucí voda, to všechno jsou dobře známé 

erozní procesy, které rozkládají pískovec zrno po zrnu, 

úlomek po úlomku. Jak ale tyto bezduché procesy 

mohou vytvořit skalní bránu s obloukem 50 m 

dlouhým a dokonale vykrouženou stěnou? Co je 

koordinuje? Přes 150 let studia pískovcového reliéfu 

tuto otázku nikdo nedokázal zodpovědět. Vědci 

z Univerzity Karlovy a dvou geovědních ústavů 

Akademie věd ČR odhalili nečekané vodítko k této 

záhadě. Pískovcová skála je propojena v jeden celek 

tlakovým polem, skrze vzájemně se dotýkající zrna 

a zatížení, jehož zdrojem je hmota skály a gravitační 

pole. Právě gravitačně generované tlakové pole 

koordinuje rozpad pískovce. Experimenty prokázaly, 

že rychlost eroze i zvětrání se zpomaluje s rostou-

cím stlačením. Kde je stlačení nízké, postupuje 

eroze rychleji, kde je stlačení vyšší, je eroze mnohem 

pomalejší. Erozní procesy (soli, mráz, déšť) tak vlastně 

jen odstraňují to, co jim dovolí tlakové pole erodovat. 

Výsledkem vzájemné interakce tlakového pole 

a erozních procesů jsou dokonalé tvary: do hladka 

vykroužené křivky oblouků nebo skály stojící na neu-

věřitelně tenkých stopkách jako např. Homole cukru 

v Adršpašských skalách. Vědeckému týmu se podařilo 

experimentálně vytvořit všechny hlavní skalní útvary 

(skalní brány, okna, převisy, sloupky atd.) za použití 

pískovce z lomu v Českém ráji a běžných erozních 

procesů. Pokud je skalní blok rozčleněn horizontální 

puklinou, tlakové pole tuto puklinu obloukovitě 

obtéká podobně, jako obtéká překážku voda v řece. 

Okolí pukliny se rychle rozpadá a vzniká skalní brána, 

která je už ale mnohem stabilnější a rozpadá se velmi 

pomalu. Skály na tenké patce vznikají tak, že eroze po-

stupující z boků se postupně zpomaluje podle toho, 

jak roste tlak v zužujícím se sloupku. Modelování 

tlaku pomocí počítačů odhalilo, že tlak je rozhodu-

jícím činitelem, který dává skalním formám tvar. Na 

rozdíl od předchozích prací jsou výsledky doloženy 

experimentálně vytvořenými skalními útvary, kde je 

vliv tlakového pole jasně prokázán (můžete sledovat 

na www.youtube.com pod heslem „jak zvětrává pís-

kovec“). Oproti starším představám se jedná o velmi 

jednoduchý mechanismus (negativní zpětná vazba 

mezi tlakem a erozí). Různé skalní tvary v pískovci se 

od sebe neliší mechanismem vzniku, ale jen odlišnou 

počáteční situací ve skalním masivu (orientace 

a množství puklin, a tím i tlakového pole). Přijeďte se 

na ně do Adršpachu podívat i Vy.

Text: Mgr. Martin Holman

Zdroj: Bruthans J., a spol: Sandstone landforms 

shaped by negative feedback between stress and 

erosion. NATURE GEOSCIENCE, 2014.

Záhadná síla tvarující 
pískovcové skály 
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Kdo si hraje nezlobí ...

ROZLUŠTĚNÍ NAJDETE na
www.kladskepomezi.cz

nebo na
www.facebook.com/kladskepomezi

ledová vrstva na povrchu

zimní náčiní

noční pták

příjemný čas

turistická obuv

částečky sněhu

lesní zvěř

druh jehličnanu

plodina vhodná pro krmení zvěře

místo, kde bydlím

část ruky

zimní svátky

horký nápoj

ještě jednou

místo určené pro krmení zvěře

vodní živočich

� Najdi deset rozdílů

Rozmotávačka �

Hřebenovka �
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Za změny v programech zodpovídají pořadatelé. Za změny v kontaktech a otevíracích dobách zodpovídají poskytovatelé služeb a provozovatelé objektů. 
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Turistické informační centrum Adršpašské skály
Dolní Adršpach 26, pošta Teplice n. Met. 549 57

Otevírací doba: 
Po – Pá 10  – 15 h
t.:  +420 491 586 012, +420 731 151 656

info@skalyadrspach.cz  

www.skalyadrspach.cz, www.adrspach.cz 

Regionální turistické informační centrum 
Adršpach (zámek)
Dolní Adršpach 75, pošta Teplice n. Met. 549 57

Otevírací doba:
St – Pá 7:30 – 16 h, So – Ne 8 – 16:30 h
t.: +420 491 423 979

info@zamekadrspach.cz 

www.zamekadrspach.cz 

Informační centrum Broumovska
Mírové náměstí 105, Broumov 550 01

Otevírací doba:  
Po – Pá 8 – 16 h
t.: +420 491 524 168

info@broumov.net

www.broumov-mesto.cz

Infocentrum Neumann Reisen
Opočenského 70, Broumov 550 01

Otevírací doba: 
Po – Pá 9 – 12, 13 – 16:30 h
t.: +420 491 524 635, +420 737 519 017

jan.neumann@tiscali.cz 

www.neumann-reisen.info 

Cestovní a informační centrum 
Červený Kostelec
Havlíčkova 654, Červený Kostelec 549 41

Otevírací doba: 
Po – Pá 9 – 17, So 9 – 11 h
t.: +420 498 100 657, +420 724 088 587 

info@cervenokostelecko.cz 

www.cervenokostelecko.cz  

Regionální informační centrum 
Česká Skalice
Legionářská 33, Česká Skalice 552 03

Otevírací doba: 
Po – Pá 9 – 12, 12:30 – 17
So 8 – 11 h (listopad, prosinec, duben)
t.: +420 491 453 870, +420 773 578 112

infocentrum@ceskaskalice.cz

www.ceskaskalice.cz, www.centrumrozvoje.eu

Informační centrum Hronov
nám. Čs. armády 500, Hronov 549  31

Otevírací doba:
Po – Pá 9 – 12, 12:30 – 16 h
t.: +420 491 483 646

info@mestohronov.cz

www.mestohronov.cz

Informační centrum Jaroměř
Nám. ČSA 16, Jaroměř 551 01

Otevírací doba: 
Po – Pá 9 – 17 h
t.:+420 491 847 220, +420 737 937 015

info@jaromer-josefov.cz; m-tour@seznam.cz

www.jaromer-josefov.cz

Informační centrum Malé Svatoňovice
Nám. Karla Čapka 147, Malé Svatoňovice 542 34

Otevírací doba: 
Po – Pá 8 – 15 h
t.: +420 499 886 295, +420 724 025 847

muzeumbricapku@seznam.cz 

www.malesvatonovice.cz, www.jestrebihory.net

Informační centrum Meziměstí
Centrum Walzel, Dlouhá 138, Meziměstí 549 81

Otevírací doba: 
Po – Pá 8 – 15 h, So – Ne v Restauraci Švejk
t.: +420 702 208 528

ic@walzel.cz 

www.walzel.cz 

Městské informační centrum Náchod
Masarykovo náměstí 74, Náchod 547 01

Otevírací doba: 
Po – Pá 9 – 12, 12:30 – 17, So 10 – 15, Ne 10 – 13 h
t.: +420 491 426 060

infocentrum@beraneknachod.cz

www.mestonachod.cz 

Městské informační centrum 
Nové Město nad Metují
Husovo náměstí 1225, Nové Město nad Metují 549 01

Otevírací doba:
Po – Pá 9 – 12, 12:30 – 17,  So 10 – 12, 12:30 – 16 h
t.: +420 491 472 119, +420 731 627 741

info@muzeum-nmnm.cz 

www.infocentrum-nmnm.cz

Městské informační centrum 
Nové Město nad Metují – pobočka
U Zázvorky 1210, Nové Město nad Metují 549 01

Otevírací doba:
Út – So 10 – 12, 12:30 – 16 h
t.: +420 491 470 334

info@muzeum-nmnm.cz 

www.infocentrum-nmnm.cz

Informační centrum Police nad Metují
Masarykovo nám. 75, Police nad Metují 549 54

Otevírací doba:
Po, St 9 – 11:30, 12 – 17 h
Út, Čt, Pá 9 – 11:30, 12 – 15 h
t.: +420 491 421 501

So, Ne, svátky
9 – 11:30, 12 – 17 h
pobočka IC 

v Muzeu papírových modelů, Tyršova ul.

t.: +420 498 100 910

infocentrum@policko.cz

www.policko.cz

Informační centrum Teplice nad Metují
Horní 13, Teplice nad Metují  549 57

Otevírací doba:
Po – Ne 8:30 – 12, 13 – 17 h           
t.: +420 491 581 197,  +420 775 761 003

info@teplickeskaly.com 

www.teplickeskaly.com, www.teplicenadmetuji.cz 

Informační centrum Úpice
Dr. A. Hejny 133, Úpice 542 32

Otevírací doby: 
Po – Pá 9 – 12, 13 – 17 h
t.: +420 499 882 329, +420 604 863 693

info@icupice.cz

www.upice.cz, www.jestrebihory.net

Informační centra 
v Kladském pomezí
(zimní provoz)


