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Výročí prusko-rakouské
války 1866 v Kladském
pomezí
Letošní rok se pro mnohé z nás bude řadit mezi
roky, které si snadno zapamatujeme. Letos si totiž
připomínáme 150 let od velkého konfliktu mezi
dvěma středoevropskými velmocemi, jejichž klíčové
bitvy se odehrály na českém a moravském území,
především pak v Královéhradeckém kraji. Válce se
nevyhnul ani region Kladské pomezí, který se stal
dějištěm hned několika bitev, a tak letošní sezona
bude patřit právě výročí prusko-rakouské války
1866. Asi se těžko dokážeme vžít do pocitů vojáků
na bitevním poli, proto průběh války a jednotlivých
bitev bude možné zhlédnout na několika tematických výstavách, pietních akcích, rekonstrukci
samotného válečného dění nebo i v rámci komentovaného cyklovýletu na naučné stezce „Po stopách
bojů 1866 Náchod, Vysokov, Václavice“.
A jaké byly vlastně příčiny této války?

Prušští husaři
K válce mezi Pruskem a Rakouskem se schylovalo už na
počátku 60. let 19. století, kdy v tehdejším Německém
spolku vznikly dva názorové proudy. Zatímco Prusko
chtělo co nejrychleji sjednotit „krví a železem“ roztříštěné země do jednoho celku, habsburské říši vyhovovala
volná federace v již existující formě. Některá království
a vévodství, kvůli strachu z pruské okupace, podpořila
Rakousko. Habsburská monarchie navíc zažívala krušné
časy v Holštýnsku, které převzala pod svou správu.
Sousední Šlesvicko patřilo k Pruské říši, a tak se Němci
snažili Rakušanům správu vzdáleného území co nejvíce
zkomplikovat a donutit k jeho opuštění ve prospěch
Pruska. 8. dubna 1866 dochází k uzavření prusko-italského spojenectví.

V Kladském pomezí se během tří červnových dnů odehrály bitvy v okolí Náchoda, České Skalice a Svinišťan.
Na všech jmenovaných místech však rakouská armáda
proti pruské drtivě prohrávala. Jedinou výjimkou byla
bitva u Trutnova, kde naopak zvítězilo Rakousko. Výsledek závěrečné bitvy u Hradce Králové znamenal nejen
prohru pro habsburskou říši, ale také vyčerpání pruské
armády, která se jen pozvolna vracela domů. Výsledek
války 1866 přinesl velké změny ve střední Evropě. Prusko získalo nadvládu v Severoněmeckém spolku, vzniklo
Rakousko-Uhersko a pokračovaly snahy o sjednocení
německých zemí.
Po stopách války 1866 v Kladském pomezí
V současné době se díky péči spolku Komitét pro
udržování památek z války r. 1866 můžete vracet do
historie a poznat, jak tato zdánlivě krátká, ale velmi
důležitá válka zasáhla místa, kde se armády střetly.
V případě Kladského pomezí je ideálním způsobem
takového návratu do dob minulých dvojice naučných
stezek Náchod - Vysokov - Václavice 1866 a Česká Skalice - Svinišťany - Josefov 1866 s množstvím drobných
i monumentálních připomínek jednotlivých událostí.
První jmenovaná začíná na náchodském zámku, odkud
se můžete vydat alejí Kateřiny Zaháňské k vojenskému
hřbitovu 1866. Ten připomíná svým vzhledem zříceninu
kostela a byl zřízen rok po válce majitelem náchodského
zámku princem Vilémem ze Schaumburg-Lippe. Proto
zde naleznete i hroby příslušníků tohoto rodu. Odtud
můžete pokračovat na Kramolnu, kudy procházeli
vojáci, mířící na vyvýšeninu Branka, která byla hlavním
bojištěm bitvy u Náchoda. Poblíž naleznete i pomník
myslivce, připomínající prapor polních myslivců,
kterému se podařilo ochromit pruský útok do doby, než
se dostavily posily. Stezka nás vede dále k novogotické
kapli ve Vysokově, u níž se střetli pruští dragouni
s rakouskými kyrysníky. Za domem naproti najdete kamenný kříž a hrob padlých Prusů. Na další zastávce nás
čeká monumentální pomník jízdy v podobě žulového
jehlanu v místě, kde se muži na koních střetli. Sedmé zastavení upomíná na slavnou bitvu u Náchoda, která se
odehrála v blízkosti obcí Václavice a Šonov. Obranným
bodem se pro rakouskou armádu na krátkou dobu stal
evangelický kostel v Dobeníně (dnes součást Václavic),
což připomíná monumentální mramorový obelisk.
Z kopce sejdeme k václavickému nádraží, přes které
poražené a morálně zničené Rakousko ustupovalo směrem k České Skalici. Na poslední zastávce této naučné
stezky si můžeme v Provodově u rybníku Pekařovec
prohlédnout litinový kříž na hrobě rakouského důstojníka a dvou myslivců.

7. června začala pruská armáda s okupací Holštýnska
a pár dní nato také Saska. Následovalo přerušení diplomatických styků mezi oběma znepřátelenými zeměmi
a v téže době došlo k přesunutí armád z Olomouce do
východních Čech, kde proběhly rozhodující bitvy války
včetně té finální.
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Pruská pěchota zády

Rakouská jízda
Od tohoto místa začíná druhá část naučné stezky
o délce 30 km, která provede zájemce o vojenskou historii po dalších místech bojů a pohybu rakouské i pruské armády. Součástí trasy je vojenský hřbitov a bojiště
v České Skalici, tvrz Malá Skalice, letiště ve Svinišťanech
a další. Důležitým bodem je pak dvojice měst Jaroměř
a Josefov. První z nich posloužilo jako dočasné útočiště
rakouské armády, tou dobou na ústupu po prohrané
bitvě u Svinišťan. Pevnost Josefov pod vedením generálmajora Johanna Gaiszlera byla chráněna před útokem
Pruska zaplavením inundačního terénu. Sloužila jako
lazaret pro zraněné vojáky a pravidelnou střelbou
z kanónu odháněla blížícího se nepřítele.

ky se mohou účastnit komentovaného cyklovýletu
s názvem Po stopách bojů 1866 Náchod, Vysokov, Václavice. Navštívit můžete i slavnostní requiem za padlé ve
válce 1866 v České Skalici a také oblíbenou akci Oživlý
Josefov. Mnohým z návštěvníků se jistě bude líbit i jízda
parním vlakem na trase Jaroměř - Trutnov s císařem
Františkem Josefem.
Toto je však pouze malá ochutnávka toho, na co se
mohou návštěvníci a nadšenci vojenské turistiky těšit.
Uvnitř tohoto vydání navíc najdete kompletní přehled
akcí spjatých s letošním 150. výročím prusko-rakouské
války.
Tak tedy sláva vítězům, čest poraženým a na viděnou
v Kladském pomezí!
Autor: Mgr. Jiří Švanda,
Prameny: Pavel Bělina, Josef Fučík: Válka 1866 Zbyněk
Jánský, Stanislav Bohadlo: Stopy krve a železa 1866
Foto: Jan Záliš
Rakouská generalita

Pevnost ubráníme
Na své cestě po naučné stezce můžete navštívit i některý z objektů vojenské historie. Buď samostatně vojenské
hřbitovy v Náchodě a Josefově, nebo s průvodcem
bastiony v Pevnosti Josefov.
Jak už bylo zmíněno v úvodu, Kladské pomezí si letos
bude připomínat 150. výročí této bitvy, a tak se zájemci
a návštěvníci mohou těšit hned na několik akcí.
V průběhu celé letní sezony můžete navštívit tematické
výstavy v muzeích v Jaroměři, Novém Městě nad Metují
a Náchodě. Další výstavy pak budou uspořádány
v Muzeu Boženy Němcové a v prostorách informačního
centra v České Skalici, ve výstavní síni Regionálního
muzea v Náchodě nebo v Železničním muzeu Výtopna
v Jaroměři. Rekonstrukce samotných bitev potom mohou návštěvníci zhlédnout v rámci vzpomínkových akcí
k 150. výročí bitvy konaných u Náchoda nebo
u České Skalice. Dvoudenní akce i s bitevní ukázkou se
uskuteční i v pevnosti Dobrošov. Milovníci cykloturisti-

w w w.faceb o ok .com/ kla dskep om ez i

2016 LÉTO - TURISTICKÉ NOVINY

strana 2

Naše malé i velké radosti Barokní perla broumovského

Mgr. Josef Thér
Jako předseda svazu cestovního ruchu turisticky
významného území Kladské pomezí bych se
s Vámi rád podělil o několik úspěchů, kterých Branka, o.p.s., v minulém i letošním roce
dosáhla, a zároveň Vám i představil novinky
našeho regionu na sezonu 2016.
Začátkem prosince minulého roku proběhla
v Olomouci poslední výroční akce Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polská republika v letech 2007 – 2013. V rámci této
závěrečné akce došlo k předání ocenění za nejinspirativnější projekt let 2014 – 2015, které získal Euroregion Glacensis za svůj veleúspěšný projekt „Místa
plná rozhledů v Euroregionu Glacensis“. Radovat
se z tohoto úspěchu mohla i Branka, o.p.s., která
se na projektu podílela, a díky tomu se v Kladském
pomezí úspěšně postavily tři nové rozhledny. Ještě
před tímto významným oceněním celého projektu
získala rozhledna Čáp u osady Skály 2. místo v anketě vyhlášené celostátním Klubem přátel rozhleden
o „NEJ“ rozhlednu postavenou v roce 2014. Z obou
úspěchů mám velikou radost. Děkuji všem, kteří
se na projektu podíleli, a jsem rád, že úsilí vložené
do projektu se vyplatilo. Rozhledny jsou hojně
navštěvovány a staly se oblíbeným a vyhledávaným
turistickým cílem.

I do letošního roku jsme vykročili pravou nohou.
V lednu jsme si z brněnského veletrhu cestovního
ruchu GO a REGIONTOUR 2016 odvezli pomyslné
zlato za nové webové stránky (www.kladskepomezi.
cz). Ve Velké ceně cestovního ruchu jsme soutěžili
v kategorii „Nejlepší elektronická komunikace“. Porotci naše webové stránky označili jako prezentaci,
která vyčnívá v konkurenci, a ocenili především
jejich intuitivní navigaci, ovládání, moderní prvky,
umístění všech potřebných informací pro uživatele
na jednom místě a vhodné napojení na sociální sítě.
Umístění nás velmi těší, protože jsme byli jediným
subjektem z celého Královéhradeckého kraje, který
byl na veletrhu oceněn.
A jaké novinky připravujeme pro návštěvníky
našeho regionu v letošním roce? Množstvím nejrůznějších akcí a výstav si v Kladském pomezí připomeneme 150. výročí prusko-rakouské války 1866.
Tímto tématem se zabývají i turistické noviny, které
právě držíte v rukou. Zde určitě načerpáte řadu rad
a informací, kam vyrazit. Cyklistickým nadšencům
doporučuji využít obě linky našich cyklobusů, které
Vás zavezou do zajímavých míst regionu, kde je novinkou prodloužení páteřní trasy z Hradce Králové
na Pomezní boudy. Cyklobus nyní pojede ještě přes
Janovice, Jívku a Radvanice, a tak se nejen cyklisté
lépe dostanou například do Jestřebích hor. Rodiny
s dětmi bych rád pozval 31. července do Police nad
Metují, kde se v prostorách Muzea papírových
modelů odehraje Den s Toulavým baťohem se
spoustou her a soutěží. Věřím, že si tuto akci užijí
nejen děti, ale i dospělí.
Na závěr přeji Kladskému pomezí úspěšnou sezonu
a návštěvníkům, aby se jim u nás co nejvíce líbilo.
Text: Mgr. Josef Thér
Foto: archiv

výběžku láká k návštěvě
Národní kulturní památka Klášter Broumov je
impozantní barokní dominantou broumovského
regionu. Klášter je otevřený celoročně a kromě
prohlídek, ubytování v renovovaných mnišských
celách Domu hostů a posezení v klášterní kavárně
Café Dientzenhofer nabízí také zajímavý kulturní
a vzdělávací program pro děti i dospělé. Klasické
prohlídkové okruhy přes léto doplňují oblíbené
noční hrané prohlídky.

Klášter Broumov

Skriptorium

Zajímavou novinkou v klášteře je Skriptorium –
středověká interaktivní písárna. Zde si mohou školní
kolektivy vyzkoušet míchání přírodních barev
a inkoustu, ruční výrobu papíru a pergamenů, psaní
brkem či knihvazačskou dílnu.
Podrobné informace a aktuální nabídku akcí najdete na
www.klasterbroumov.cz
V klášteře se také koná několik akcí, které stojí za to
navštívit. Jednou z nich je Vinum et Cetera, konaná
4. června. Veřejná ochutnávka nejlepších českých
a moravských vín, doplněná hudebním programem
a ochutnávkou delikates. Mezi další významné akce
se pak řadí festival Za poklady Broumovska, jehož

jedenáctý ročník začíná 2. července a potrvá až
do 3. září. Koncerty se konají v unikátní atmosféře
broumovských barokních kostelů, jejichž výtěžek putuje
na záchranu těchto skvostů. V neposlední řadě se na
nádvoří broumovského kláštera ve dnech 19. – 23. 7.
2016 uskuteční i 11. ročník Malého letního divadlení.
Děti pobaví divadelní společnost The Hadr, která své
pohádky obohacuje o žonglérské prvky či chůzi na
chůdách. Představí se brněnské divadlo Buranteatr
s dramatizací prózy od Roalda Dahla „Příběhy
nečekaných konců“. Divadlo s akrobacií? I to bude
k vidění na nádvoří kláštera. Vzdušná akrobacie na
šálách, lanech a houpačkách v podání cirkusu TeTy
s inscenací „Husí krky“. Všem známý lyrický příběh
„Panna a netvor“ ožije díky divadlu Pohádka. Vaše
bránice rozechvěje bláznivá komedie o rozdílech mezi
muži a ženami s titulem „Manželský čtyřúhelník“.
Text: Kateřina Ostradecká, Jitka Exnerová
Foto: Barbora Hrdá, Ivan Němec
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Česká Skalice ožije
velkolepou rekonstrukcí
krvavé bitvy
Česká Skalice je jedním z mnoha míst našeho
regionu, jimiž se prohnaly boje prusko-rakouské
války. Bitva u České Skalice byla jednou
z nejkratších, ale zároveň bohužel také jednou
z nejkrvavějších. Během pouhých čtyř hodin
tu padlo téměř sedm tisíc vojáků a více než
200 koní.
I to je důvodem, proč město Česká Skalice vyhlásilo
rok 2016, kdy si připomínáme 150 let od této tragické události, rokem vzpomínkovým. První akcí, která
se uskutečnila v duchu roku 1866, byl novoroční
ohňostroj, který byl stylově zahájen výstřelem

mačním centru. V kostele Nanebevzetí Panny Marie
v České Skalici zazní také slavnostní requiem za
padlé. V úterý 28. června 2016, tedy přesně po 150
letech, pak Česká Skalice zažije válečnou atmosféru.
V 19,00 hodin zde vypukne bitevní ukázka
s názvem „Obsazení Skalice pruskými vojsky“.
Po celý den bude možné absolvovat komentované
prohlídky bojiště nebo si prohlédnout živý obraz
„Lazaret“ v areálu Barunčiny školy.
Bližší informace k jednotlivým akcím lze získat v Regionálním informačním centru v České Skalici, které
při příležitosti 150. výročí vydalo nový informačně-

Nová výstavní síň věnovaná
architektu Janu Letzelovi
Město Náchod pro vás ve spolupráci s Regionálním
muzeem v Náchodě a Státním okresním archivem
Náchod připravilo malou výstavní síň věnovanou
architektu Janu Letzelovi a historii budovy
Městského divadla Dr. J. Čížka, na jehož místě
dříve stávala mj. budova hotelu Letzel. Kromě
historických fotografií a jiných předmětů ze života
slavného náchodského rodáka můžete zhlédnout
také stavební kameny z tzv. atomového dómu
v japonské Hirošimě postaveného podle návrhu
Jana Letzela. Výstavní síň můžete navštívit každý
den od 8 do 17 hodin v prostoru recepce Hotelu
U Beránka v Náchodě.
Text: Mgr. Jan Špaček
Foto: Ing. arch. Pavel Hejzlar
Průmyslový palác
v Hirošimě - původní
stav

Bývalý průmyslový palác v Hirošimě, nyní A-dome
z děla a doprovázen dunivým vojenským maršem.
V rámci doprovodného programu mohli návštěvníci zavítat do Barunčiny školy, kde je umístěna
expozice popisující prusko-rakouský střet, či si
prohlédnout dobově oděné vojáky.

-propagační leták se základními informacemi
o bitvě u České Skalice. Informační centrum Česká
Skalice je rovněž prodejním místem výroční turistické známky. Zakoupit tu můžete i pohledy s tematikou 1866 nebo výroční turistickou dvojvizitku.

Nejvíce vzpomínkových akcí je směrováno na měsíc
červen, kdy budou následovat tematické výstavy
v Muzeu Boženy Němcové a v Regionálním infor-

Text: Radka Jansová
Foto: archiv
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Hirošima po katastrofě

5.

ročník

ZÁMEK
Nové Mesto
nad Metují
Náš zlatý partner:

zámecké

nádvorí

15.00 BOUNDARY JAZZ QUINTET
17.00 NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE
18.00 DRAžBA pIKNIKOVýcH KOšů
19.00 JAN BUDAŘ
22.00 LETNí KINO

pohoda okolo zámku

pŘEHLíDKA AUTOMOBILOVýcH
VETERÁNů (před zámkem)
DĚTSKÉ HŘIšTĚ (před zámkem)

pETANQUE (tradiční francouzská společenská hra, zámecké zahrady)
KUBB (tradiční skandinávská společenská hra, zámecké zahrady)
zámecké zahrady
BUBENIcKý wORKSHOp (zámecké zahrady)
14.00 pLETENÉ pOHÁDKY (1. část)
DEGUSTAcE VíNA (zámecké nádvoří )
16.00 pLETENÉ pOHÁDKY (2. část)
KAFíRNA (zámecké nádvoří )
18.30 START HORKOVZDUšNÉHO
ŘEMESLNIcKÉ TRHY (zámecké nádvoří )
BALÓNU (za příznivého počasí)
Vstupné: 100,-Kc
20.00 ANDROMAcHÉ
(divadelní soubor
V predprodeji: 90,-Kc
Geisslers Hofcomoedianten)
Deti od 100
do 130 cm: 50,-Kc
www.unasnazamku.cz
Predprodej na:
Bonus pro držitele Rodinných pasů
a Senior pasů: k zakoupené vstupence
www.kupvstupenku.cz
druhá vstupenka zdarma.

www.pivobrani.eu
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Ctibor Klíma – Alchymie cínových vojáčků
Pana Klímu přivedla k výrobě cínových figurek jeho klukovská touha
mít vojáčky na hraní. S výrobou začal před 30 lety metodou pokusu
a omylu. Materiál nakoupil v modelářském obchodě a v zubní
laboratoři se radil ohledně způsobu modelování. Postupem času se
začal scházet s ostatními výrobci v Praze a vyměňoval s nimi své
zkušenosti s výrobou.
Ctibor Klíma při práci

Jak náročný je postup výroby cínového vojáčka?
Při výrobě se musíte striktně držet historických předloh. Proto práce začíná
studiem odborné literatury, aby byly figurky vojáčků přesně dle pramenů.
Další etapou výroby je tvorba modelu z kytu. Následuje vytvoření formy
z lukoprenu pro odlití vojáčků. Dříve byly velice oblíbené ploché figurky, které
se prodávaly za pár korun na poutích. Později se začalo s náročnější výrobou
poloplochých figurek a dnes jsou nejžádanější vojáčci trojrozměrní. Některé
modely se odlévají v celku, jiné se skládají až z 25 různých částí. Po odlití musí
figurky přibližně měsíc tvrdnout. Poté dochází k ořezání přebytečných částí,
obroušení, natření základovou barvou a konečné dobarvení finální barvou.
Nejčastěji se objevují vojáčci v měřítkách 1:32, 1:48 a 1:120.

Odlévání cínových vojáčků se pro pana Klímu stalo celoživotním koníčkem.
V dnešní době již u nás příliš výrobců nenajdeme. Pár výrobců sídlí v Praze
a Brně, ve východních Čechách je pan Klíma jediný. Pozitivní zprávou je, že
našel pokračovatele ve svém synovi a vnukovi.
Text: Ing. Pavla Karásková, Nikola Vyskočilová
Foto: Nikola Vyskočilová
Odlévací forma

Vojáčci

Dá se vůbec spočítat, kolik figurek jste vyrobil?
To vůbec ne, ale jsou to přibližně desítky tisíc. Má vlastní sbírka čítá
5 000 kusů vojáčků od různých výrobců, od malých až po velké kusy, které
jsem v minulosti půjčoval také na výstavy. Moje výrobky můžete vidět
v informačním centru v Jaroměři, na pokladně pevnostního města Josefova,
na Chlumu nebo ve skanzenu na Veselém kopci.

Postavičky po odlití

Věnujete se nějaké určité době?
Věnuji se všem historickým etapám kromě druhé světové války. Vyrábím tedy
římské legionáře, středověké rytíře, unijní a konfederační vojáky (válka Severu proti
Jihu), pruskou a rakouskou armádu z doby války 1866 i bojovníky I. světové války.

Foto: Jan Záliš © 2016

Dá se výrobou cínových vojáčků uživit?
Absolutně ne. Ti, kteří se touto formou, a zároveň koníčkem, chtěli uživit, mají
v dnešní době důchod sotva 9 000 korun. A to je velmi málo. K tak malému
důchodu vedla cesta trnitá. Museli pracovat až 12 hodin denně.

PŘIJĎTE

NA ZÁMEK NA VÝSTAVU HRAČEK

„NĚCO PRO KLUKY, NĚCO
PRO HOLKY ANEB ZA
HRAČKAMI NA ZÁMEK“
11. ČERVNA – 31. SRPNA
2016

ZÁMECKÁ NEJ…
· PROHLÍDKOVÝ OKRUH „ZÁMECKÉ INTERIÉRY“
Poznejte historii zámku a životní osudy jeho současných majitelů,
rodiny Bartoňů z Dobenína.
· INTERAKTIVNÍ OKRUH „OD PŮDY PO SKLEP“
Objevte technické zajímavosti na půdě, poslechněte si povídání
o jídle v secesní kuchyni a pronikněte k tajemství zdejšího sklepení.
· JEDINEČNÁ ZÁMECKÁ ZAHRADA
· UBYTOVÁNÍ VE STYLOVÝCH APARTMÁ
· PIKNIK V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ

zmnmn-inz_novkp_leto.indd 1
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Tel.: +420 491 470 523
E-mail: pokladna@zameknm.cz

www.facebook.com/zameknmnm

www.zameknm.cz

INZERCE

07.04.16 13:30

w w w.faceb o ok .com/ kla dskep om ez i

5 strana

TURISTICKÉ NOVINY - LÉTO 2016

Hurá do nového muzea,
které má „Pod čepicí“
Když se s dětmi vydáte do Hronova, určitě
navštívíte rodný dům Aloise Jiráska nebo prameník
s minerální vodou s odpovídajícím názvem
Prdlavka. K těmto výletním cílům se však nyní
přidává další místo, které při své návštěvě určitě
nesmíte opomenout. Přímo v centru města vzniká
další turistická atraktivita Kladského pomezí Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí.
Malba na sklo

tak dospělé. Dále Vás zde čeká prostor pro relaxaci
a vyžití při tvořivých dílnách. Těšit se můžete na
setkání se zajímavými hosty z různých oborů, a také na
netradiční představení a akce.
Společně se slavnostním otevřením muzea v dubnu
byla rovněž zahájena dlouhodobá výstava s názvem
„Budiž světlo“, kde si díky neobvyklým exponátům a hře
na světlo trochu „posvítíme“ a blíže se s tímto úžasným
přírodním jevem seznámíme.
Aktuální informace o připravovaných projektech
a termíny výstav najdete na webových stránkách www.
muzeumpodcepici.cz Velice se těšíme na Vaši návštěvu.
Text: Lenka Grimová, Martina Špringrová
Foto: archiv muzea

Nová naučná stezka
provází návštěvníky pod
Křížovým vrchem
To, že v Adršpašských skalách bývá v letních
měsících nesrovnatelně vyšší návštěvnost, než
je tomu v zimním období, není žádná novinka.
Obec Adršpach právě proto návštěvníkům
nabízí další možnou variantu, jak zde strávit
svůj volný čas. Tou je nová interaktivní naučná
stezka pod Křížovým vrchem, která byla
slavnostně otevřena již v říjnu roku 2015.
Obsah celé stezky zpracoval Jiří Spíšek ze
správy CHKO Broumovsko.
Začínáme

Kdo si hraje nezlobí

něj můžete pokračovat po žluté značce až k lesu.
Celá trasa je dlouhá cca 2 km, a pokud si budete
chtít výlet ještě o něco prodloužit, nabízí se varianta
pokračovat po žlutém značení dál kolem sochy
sv. Václava do tzv. Hrnčířského údolí. Zde na louce
stojí kaplička, od níž se po cestě dostanete až
do obce Zdoňov. Odtud je to po silnici zpět do
Adršpachu přibližně 4 km.
Dalším tipem na výlet a zároveň i kratší variantou
je projít si celou naučnou stezku jako v předchozím
případě, avšak od poslední tabule se můžete vydat
po louce směrem do vesnice a dojít až k zámku. Zde
je umístěna jedinečná expozice horolezectví a v
mezidobí se tu konají i některé akce, jako například
Dřevosochání, jarmarky, dětské dny, výstavy apod.
Text: Beata Radoňová, TIC Adršpašské skály
Foto: archiv IC

Nezisková organizace Pod čepicí z. s. v dubnu
otevřela veřejnosti nové zábavně vzdělávací centrum,
Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí, které
se jistě stane pro děti i dospěláky, školáky i předškoláky
nejen z oblasti Kladského pomezí místem úžasného
poznávání, tvoření a hry, zázemím pro společné zážitky
a prostorem, do něhož se budou návštěvníci rádi vracet.
Muzeum Pod čepicí připravuje dlouhodobé i
proměnlivé kratší výstavy zaměřené na smyslové
vnímání, zázraky přírodních jevů, důvtip různých
vynálezů, kreativní tvorbu a především hru. Oproti
většině jiných muzeí, kde se vystavených exponátů
návštěvníci nemohou dotýkat, tady si s nimi můžete
přímo hrát a prozkoumávat je. A to vždy baví jak děti,

O Křížovém vrchu jste možná už slyšeli, ale bylo to
nejspíš ve spojitosti s tzv. Křížovou cestou, po které se
dostanete na jeho vrchol ve výšce 669 m n. m. Pokud
vystoupáte až nahoru ke kříži, odměnou Vám bude
nádherný výhled na Adršpašské skalní město a okolí.
Málokdo však ví, že přímo pod Křížovým vrchem
byla v říjnu minulého roku otevřena nová naučná
stezka, věnovaná především zdejší fauně a flóře. Na
šesti informačních panelech jsou rovněž umístěny
interaktivní prvky a další zajímavosti ze světa neživé
přírody a vlivu člověka na přírodu. První informační
panel je umístěn hned u hlavního parkoviště a od

Zahájení

Historie Nového Města
nad Metují ožívá v
komiksu Tomáše Chluda
Máte jen půl hodiny či hodinu čas a chcete poznat
historii Nového Města nad Metují netradiční
formou? Právě pro Vás je určen nový komiks,
který je ZDARMA k dispozici v novoměstském
informačním centru (v elektronické podobě na
webu www.infocentrum-nmnm.cz ). Vyžádejte si
jej a vydejte se na zábavnou cestu do minulosti
„města na skále“. Dozvíte se nejen to, který hudební
skladatel má své kořeny v našem městě, ale také
kdo pykal za své hříchy v hladomorně, či jak to
vlastně bylo s „vlaštovčími ocásky“ na náměstí.

U BYT O VÁ N Í
Tel.: +420 606 611 640
www.adrspach.info

Autorem výtvarné stránky komiksu je Tomáš Chlud,
který v minulých letech svým talentem přispěl k oblíbenosti plánku městské památkové rezervace a mapy
Nového Města nad Metují. Známý je svou tvorbou pro
časopis Čtyřlístek a Mateřídouška. Živí ho také návrhy
kostýmů (seriál České století a připravovaná Bohéma).
Své komiksy vydává ve vlastním nakladatelství Sýpka.
Tak tedy na viděnou ve městě Jana Černčického z
Kácova!
Text: Jiří Švanda
Foto: autor
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Kam v pondělí?

strana 6

Přijeli jste k nám v pondělí a nevíte, kam zajít, aby nebylo zavřeno?
Přinášíme vám souhrn všech objektů, které můžete navštívit i v pondělí během prázdnin.

Adršpašské skalní město
Zakoupená vstupenka je platná i v
Teplickém skalním městě, pokud jste přišli Vlčí roklí.
duben - říjen: po 8 – 18
t.: +420 491 586 012, info@skalyadrspach.cz;
www.skalyadrspach.cz

Areál Barunčiny školy, Česká Skalice
Třída z 19. století, expozice věnovaná
prusko-rakouské válce z roku 1866.
červenec – srpen: po 9 – 17
t.: +420 491 451 285, +420 737 753 047,
info@muzeumbn.cz; www.muzeumbn.cz

Zámek Adršpach
Letní sezona: 10 – 18
info@zamekadrspach.cz; www.zamekadrspach.cz

Zámek Ratibořice, Česká Skalice
Zámek z 18. století připomíná svým
vzhledem malé italské letohrádky.
červenec – srpen: po 10 – 16
t.: +420 491 452 123, info@zamekratiborice.cz;
www.zamek-ratiborice.cz

Benediktinské opatství sv. Václava, Broumov
Komplex budov - klášter, kostel sv. Vojtěcha,
bývalé gymnázium, klášterní knihovna a skriptorium.
červen – srpen: po 9 – 16
t.: +420 491 522 171, klaster@broumovsko.cz;
www.klaster-broumov.cz
Dřevěný hřbitovní kostel P. Marie, Broumov
Druhá nejstarší celodřevěná stavba ve střední Evropě.
červenec – srpen: po 9 – 12, 13 – 17
www.klaster-broumov.cz
Pivovarské muzeum, Broumov
Pivo vyráběné pod značkou Olivětínský Opat
je představitelem tzv. piva českého typu.
červenec – srpen: po 10 – 16
t.: +420 602 642 672, opat@pivovarbroumov.cz;
www.pivovarbroumov.cz
Muzeum Boženy Němcové, Česká Skalice
Život a dílo B. Němcové, galerie J. Winterové
Mezerové, J. Vondráčka, maloskalická tvrz.
červenec – srpen: po 9 – 17
t.: +420 491 451 285, info@muzeumbn.cz;
www.muzeumbn.cz
UPM – Muzeum textilu, Česká Skalice
Historie a vývoj rukodělné i průmyslové textilní
výroby, tradice bavlnářství a historie textilních
tiskáren ve východních Čechách.
červenec – srpen: po 9 – 17
t.: +420 491 452 933, textilmuz@atlas.cz;
www.upm.cz

Babiččino údolí, Česká Skalice
Staré bělidlo, Viktorčin splav, mlýn, mandl,
pomník Babičky s dětmi a další objekty.
červenec – srpen: po 10 – 16 bělidlo, mlýn
t.: +420 491 452 123, info@zamekratiborice.cz;
www.zamek-ratiborice.cz
Rozhledna na Jiráskově chatě, Dobrošov
červenec - srpen: po od 10
t.: +420 775 086 305, jiraskovachata@email.cz
Hrad Vízmburk, Havlovice
Založen před rokem 1279, později byl vypálen
a zasypán, odkryt v letech 1972 – 1982.
červenec – srpen: po 10 – 18
t.: +420 777 005 790, www.vizmburk.cz
Mlýn Dřevíček, Horní Dřevíč - Hronov
červenec – srpen:
po od 10:00, 11:10, 13:30, 14:40, 15:50, 17:00
t.: +420 739 049 450, +420 491 487 136,
info@mlyndrevicek.cz, www.mlyndrevicek.cz
Pevnost Josefov, Josefov
červenec – srpen: po 9 – 12, 13 – 18
tel. 491 812 343, info@pevnostjosefov.cz,
www.pevnostjosefov.cz
Muzeum W. Matušky, Josefov
červenec – srpen: po 9 – 12, 13 – 18
tel. 491 812 343, info@pevnostjosefov.cz,
www.pevnostjosefov.cz

První vojensko–historické muzeum
M. Frosta, Josefov
červenec – srpen: po 9 – 12, 13 – 18
tel. 491 812 343, info@pevnostjosefov.cz,
www.pevnostjosefov.cz
Zámek Náchod, Náchod
Původně gotický hrad ze 13. stol.,
poté přestavěn na renesanční zámek.
červenec – srpen: po 10 – 16
t.: +420 491 426 201,
nachod@npu.cz; www.zamek-nachod.cz
Muzeum starožitných kočárků,
panenek a patentních listin, Náchod
po 10 - 16
t.: +420 606 486 372,
www.starozitnekocarky.cz
Pevnost Dobrošov
květen - září: po: 10-18 hod
t: +420 724 120 498
pevnost.dobrosov@seznam.cz
Pěchotní srub N - S 84 VODA, Náchod
Unikátní expozice věnovaná československé armádě.
červenec – srpen: po 10 – 18
t.: +420 731 886 069,
museum@brezinka.cz; www.brezinka.cz
Pěchotní srub N - S 81 LOM, Náchod
Expozice věnovaná československému opevnění.
červenec – srpen: po 10 – 18
t.: +420 731 886 069,
museum@brezinka.cz; www.brezinka.cz
Pěchotní srub N - S 82 Březinka, Náchod
Objekt je plně zrekonstruován do původní
podoby z roku 1938.
červenec – srpen: po 10 – 18
t.: +420 731 886 069,
museum@brezinka.cz; www.brezinka.cz
Výstava věnovaná architektovi Janu Letzelovi
Otevřeno denně 8-17 hod,
recepce Hotelu U Beránka

Zámek Nové Město nad Metují
Založen v r. 1501 jako gotický hrad, renesančně
přestavěn Pernštejny na zámek.
červenec – srpen: po 9 – 17
t.: +420 491 470 523, zamekpokladna@zameknm.cz;
www.zameknm.cz
Muzeum stavebnice Merkur, Police n. Metují
Ocelové město, nejstarší stavebnice z roku 1920,
velké kolejiště Merkur a celá řada exponátů.
červenec – srpen: po 9 – 12, 13 - 17
t.: +420 491 541 262,
merkur@merkurtoys.cz; www.merkurpolice.cz
Muzeum papírových modelů, Police n. Metují
Expozice modelového světa z papíru je jedinou
svého druhu nejen v ČR.
květen - září: po 9 - 11.30, 12 - 17
říjen - duben: po 9 - 11.30, 12 - 15
t.: +420 777 828 657, + 420 498 100 910,
info@mpmpm.cz; www.mpmpm.cz
Motogalerie v koutě, Šestajovice
České silniční i sportovní motocykly.
Expozice „Panenky a kočárky našich babiček“.
červenec - srpen: po 10 – 18
t.: +420 774 903 530, koutasecek@seznam.cz;
www.motogalerievkoute.wz.cz
Poutní kostel P. Marie Pomocné s barokní
poustevnou, Teplice nad Metují
Ivanitská poustevna je evropskou raritou.
červenec – srpen: po 10 a 17
t.: +420 776 869 379, sdruzeni@poustevnateplice.cz;
www.poustevnateplice.cz
Teplické skalní město
Naučná stezka, dětská hra „Za pokladem Teplických
skal“ a možnost projití části okruhu s průvodcem.
letní sezóna: po 8 – 18, t.: +420 491 581 197,
info@teplickeskaly.com; www.teplickeskaly.com
Hvězdárna Úpice
Denní a noční pozorování oblohy.
duben – srpen: po 16 – 24, září: po 16 – 23
t.: +420 499 882 289; www.obsupice.cz
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Druhý nejprestižnější turnaj v lukostřelbě
zdravotně postižených Paralympic Qualifying 2016
se odehraje mezi 11. a 20. červnem 2016 v Novém
Městě nad Metují.
Natažení

Vzhledem k světovému významu této akce bude celý
turnaj streamován na internetu. Přenos ze šesti kamer
bude v době příprav prokládán záběry kulturního
dědictví a přírodních krás našeho regionu.
Přijeďte se podívat přímo do Nového Města nad Metují
a nebudete litovat. Ve dnech 11. - 19. června bude
město patřit nejen sportu, ale také kultuře. Tradiční
festival filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec
smíchu nabídne bohatý doprovodný program, na
němž se objeví i účastníci turnaje, což zajisté ocení lovci
autogramů.
Více informací o turnaji získáte na www.sportklub.cz
Text: Libor Šnajdr, Jiří Švanda
Foto: Zdeněk Mudroch

Nevíte
KAM NA VÝLET
s dětmi?

Grafika: PINstudio.cz & Foto: Jan Záliš © 2016

TOULAVÝ BAŤOH

Nové Město nad Metují
atraktivnější než Peking

Když ...

• mají rády POHYB, ZÁBAVU nebo POZNÁNÍ
• sedí ještě v KOČÁRKU nebo už chodí DO ŠKOLY
• venku PRŠÍ nebo JE KRÁSNĚ

Pořadatel, novoměstský Sportovní klub, může být
na sebe právem hrdý. Uspěl totiž ve výběrovém
řízení na tuto finální „přípravku“ pro letošní
paralympiádu v Riu. Sportovní klub měl ale namále,
protože žhavým kandidátem byl také Peking s vlastní
olympijskou vesničkou a světovým věhlasem v
pořádání sportovních událostí. Švýcarská komise se
však přiklonila k nabídce SK Nové Město nad Metují
vzhledem k jeho dlouholeté profesionální práci v
disciplíně para archery.

POZNÁVEJTE region Kladské pomezí
SBÍREJTE samolepky
ZÍSKEJTE zajímavé ceny
Navštivte den s Toulavým baťohem
31.7.2016 v Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují
Získejte RYCHLE a JEDNODUŠE SKVĚLÉ TIPY na výlety.
Zapojte se do oblíbené regionální CESTOVATELSKÉ HRY.

Závodu se zúčastní sportovci z více než 30 států od
USA po Rusko. Jde o nejvýznamnější turnaj ze série
World Ranking Tournament. Lukostřelci se budou o
medaile ucházet nejen na atletickém stadionu Generála
Klapálka, ale také v historickém centru města. Na
renesančním Husově náměstí se odehraje turnajové
finále ve dnech 18. - 19. června 2016.

Více informací získáte na

www.toulavybatoh.cz

V akci
KP-ToulavyBatoh_2015-letakA5.indd 1

1. místo

TOUR REGION FILM
Karlovy Vary 2014

23.02.16 8:32

Koupaliště
UMĚLÁ KOUPALIŠTĚ
Koupaliště Hronov
Velký Dřevíč
Koupání s vodou z přírodního toku.
www.autokempvelkydrevic.cz
Plavecký areál Jaroměř
K. Lánského
Vyhřívaný bazén, dvouproudová skluzavka, dětské
hřiště, půjčovna slunečníků, hřiště na plážový volejbal
a stolní tenis.
www.bazenjaromer.cz
Jiráskovo koupaliště Náchod
Kostelecká 1174
Plavecký bazén, 4 dráhová skluzavka, dětský bazének,
brouzdaliště pro nejmenší s vodním hřibem, plážový
volejbal, stolní tenis, kuželník, občerstvení, parkoviště
www.sportnachod.cz
Koupaliště Police nad Metují
Ke Koupališti
K dispozici je 25 m bazén, pro plavce, bazén pro
neplavce a brouzdaliště, stolní tenis, kuželky, pískoviště.
www.sportvpolici.cz

Rybník Brodský - Vodnické slavnosti
Koupaliště Teplice nad Metují
Historická plovárna, www.teplicenadmetuji.cz
Koupaliště Meziměstí
5. května 1
Plavecký bazén, rekreační bazén, dětský bazén,
skluzavky, víceúčelové sportoviště, dětské hřiště.
www.koupaliste.mezimesti.cz

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
Rybník Brodský u Červeného Kostelce
Rybník s možností koupání, travnatá pláž, písečné
dno rybníka, možnost rybolovu, vybavený autokemp
s širokou nabídkou ubytování a služeb.
www.campbrodsky.cz
Rybník Špinka u Červeného Kostelce
Rybník o rozloze cca 40 hektarů, na jehož břehu se
nachází jedno z mála pravých nefalšovaných tábořišť.
www.taboristespinka.cz

Koupaliště Meziměstí

Vodní nádrž Rozkoš u České Skalice
Možnost koupání, rybaření, vybavený autokemp
s širokou nabídkou ubytování a služeb.
www.atcrozkos.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM
BROUMOVSKA

• INFORMAČNÍ SERVIS
• BEZPLATNÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
• UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
• FREE WIFI
• MULTIMEDIÁLNÍ KIOSEK
• BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
• PŘEDPRODEJ A PRODEJ VSTUPENEK
• TICKETPORTAL
OTEVÍRACÍ DOBA
Květen, červen, říjen, listopad PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 9:00 – 14:00
Červenec, srpen, září PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO – NE 9:00 – 14:00
Prosinec – duben PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00 – 11:00

ICBroumov-inz_84,5x135-KP.indd 1
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Mírové náměstí 105
CZ 550 01 Broumov
T.: +420 491 524 168
E.: info@broumov.net

www.broumov-mesto.cz
INZERCE

11.04.16 10:28
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Kulturní, společenské a sportovní akce
— Duben —
23. 4. 2016

Hadařská 25

Červený Kostelec, sokolovna
www.kct.cervenokostelecko.cz
23. 4. 2016

Brány města dokořán

Nové Město nad Metují, Husovo náměstí
www.mestskyklub.cz
30. 4. 2016

Čarodějnice na Dobrošově / 16 –23 h
Náchod - Dobrošov, www.mestonachod.cz

— Květen —
1. 5. 2016 / 8 h

Slavnosti květů 2016

Česká Skalice, začátek trasy: Zahradnictví Hrabík
www.hrabik.eu
1. 5. – 30. 9. 2016

Rok na vsi

Nové Město nad Metují, městské muzeum
www.muzeum-nmnm.cz
7. 5. 2016 / 9 h

Hronovské jablíčko

Hronov, Sál Josefa Čapka
www.jablicko.eu, hronovskejablicko@seznam.cz
7. 5. 2016

Náchodské Májování
s lampionóvým průvodem a ohňostrojem

21. 5. 2016 / 13 – 17 h

5. 6. 2016

25. 6. 2016

Pohádkový les v Adršpachu

Dvořákův festival - Písně slunné Itálie

Dřevíčská lávka

21. 5. 2016

5. 6. 2016

25. 6. 2016

Festival cyklistiky

Dětský den na Vízmburku

Dětský den a pouťová zábava

8. – 12. 6. 2016 / 9 – 16 h

25. 6. 2016

Adršpach, Adršpašské skály
www.veldo.cz

Havlovice, sportovní areál, www.kolopro.cz

Polický vandr

24. 5. 2016

10. 6. 2016

25. 6. 2016

Slavata Triatlon Tour (Tomáš Slavata) / 13 h

Noc kostelů 2016

FIVA World Motorcykle Rally 2016

26. 5. - 2. 10. 2016

10. 6. 2016

25. – 26. 6. 2016

Jaroměř 1126 – 2016

Noc kostelů 2016

Plážový víkend nejen pro rodiny s dětmi

27. - 29. 5. 2016

11. 6. 2016

26. 6. 2016

19. Moto víkend na Broďáku

Dálkový pochod s cyklotrasami „Barunka“

HAPO finále

28. 5. 2016

11. 6. 2016

Pevnost Fest VI.

1. ročník vaření polické zelňačky + trh

Náchod - Běloves, dopravní hřiště
www.slavatatriatlontour.cz

Jaroměř, městské muzeum
www.muzeumjaromer.cz

Červený Kostelec, Kemp Brodský
www.vecnajizda.cz, www.campbrodsky.cz

Josefov, Festivalový areál Ravelin XIII
www.pevnostjosefov.cz

Koletova Rtyně 2016

Malé Svatoňovice, lokalita IDA
www.malesvatonovice.cz, www.t-s26.cz
14. 5. 2016

Pochod Václavice – Havlovice
Havlovice, sportovní areál
www.havlovice.cz

Červen 2016

12. Hronovské hádě

Hronov, Jiráskovo divadlo
www.kulturahronov.cz, reditel@kulturahronov.cz
Červen 2016

Emil Vachek – Benedek,

volná adaptace divadelní hry E. Vachka
Jaroměř, městské muzeum
www.muzeumjaromer.cz
Červen - srpen 2016

Večerní prohlídky zámku s manželkou
nebo dcerou majitele zámku
Nové Město nad Metují, zámek
www.zameknm.cz
Červen – srpen 2016

16. – 26. 5. 2016

Festival Camerata Nova Náchod
Náchod a okolí
www.mestonachod.cz

Výstava hraček
„Něco pro kluky, něco pro holky“

Nové Město nad Metují, Galerie Pod Žebrovkou, zámek
www.zameknm.cz

17. 5. 2016 / 19 h
Králova řeč (Východočeské divadlo Pardubice)
Police nad Metují, Kolárovo divadlo
www.policko.cz

4. 6. 2016 / 9 – 18 h

20. 5. 2016 / 20 h

4. - 5. 6. 2016

Koncert Michala Davida

Hronov, fotbalový stadion
www.ceskekoncerty.cz, +420 731 579 373
20. 5. 2016 – 21. 5. 2016

Studánecká Čapkiana – literární festival
Malé Svatoňovice, www.malesvatonovice.cz,
muzeum@malesvatonovice.cz

Beachvolejbal

Hronov, hřiště
www.mestohronov.cz, +420 724 781 859

Dřevosochání na zámku
Adršpach, zámek Adršpach
www.obecadrspach.cz
4. 6. 2016

Krvavej Čepelka – dálkový pochod KČT
Malé Svatoňovice, start na náměstí
www.malesvatonovice.cz

w w w.kla dskep o m ez i . c z

Josefov, Ravelin N° XIV
fivamotorally.vcc.cz, www.josefov.com

Náchod, Masarykovo náměstí
www.mestonachod.cz

Havlovice, sportovní areál, www.havlovice.cz

— Červenec —

Police nad Metují, Masarykovo náměstí
www.policko.cz

Paralympic Qualifying 2016

— Červen —

Vojenská bitva

Česká Skalice, start u sokolovny
www.c-skalice.webnode.cz

11. – 19. 6. 2016

9. – 14. 5. 2016

14. 5. 2016

Josefov, kostel Nanebevstoupení Páně
www.farnostjosefov.cz

Den řemesel

Rtyně v Podkrkonoší, areál Na Rychtě
www.koletovka.cz, +420 602 619 663

Česká Skalice, Vila Čerych
SVČ Bájo, www.svcbajo.cz

Malé Svatoňovice, poutní k. sedmi radostí Panny Marie
www.msvatonovicekostel.cz

28. 5. 2016

Velké Poříčí, start i cíl: Hasičská zbrojnice (u náměstí)
www.velkeporici.cz

Férová snídaně 2016

U nás na zámku

Vystoupí Jan Budař, Nové Město nad Metují, zámek
www.unasnazamku.cz

28. - 29. 5. 2016

14. 5. 2016 / 10 h

Za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic

Česká Skalice, Ratibořice
www.zamek-ratiborice.cz

8. 5. 2016

Náchod, celé město, www.primasezona.cz

Suchý Důl, hřiště TJ Sokol
www.suchydul.cz

Police nad Metují,
start Vražedné pobřeží (fotbalové hřiště)
www.turistipolice.cz

Police nad Metují, klášter a klášterní zahrada
www.julinka.polickej.net

Studentský festival
Náchodská Prima sezóna

Havlovice, hrad Vízmburk
www.vizmburk.cz

Velký Dřevíč, areál koupaliště
www.velkydrevic.cz/lavka, lavka@velkydrevic.cz,

21. 5. 2016

Náchod, Masarykovo náměstí
www.mestonachod.cz

Poříčské toulky

Police nad Metují, Kolárovo divadlo
www.policko.cz

Nové Město nad Metují, Stadion generála Klapálka,
Husovo náměstí
www.sportklub.cz
12. 6. 2016 / 13 h

Víkend otevřených zahrad
Česká Skalice, Vila Čerych
www.centrumrozvoje.eu

Červenec 2016

Noc na Karlštejně

Havlovice, hrad Vízmburk, www.vizmburk.cz
1. - 2. 7. 2016

Červenokostelecká 100

Červený Kostelec, sokolovna
www.kct.cervenokostelecko.cz
1. – 2. 7. 2016

Broumovská pouť

Broumov, Schrollův park
www.broumov-mesto.cz
2. 7. 2016

12. 6. 2016

Končinská modelářská show (22. Ročník)
Červený Kostelec, Modelářské letiště Končiny
www.falemo.cz

Jarmark na zámku

Adršpach, zámek Adršpach
www.obecadrspach.cz
3. 7. – 6. 7. 2016

12. – 18. 6. 2016

Novoměstský hrnec smíchu
Nové Město nad Metují, Kino 70
www.hrnecsmichu.cz

Czech Mountainbike Trilogy
Teplice nad Metují, městský park
www.mtbtrilogy.cz
5. 7. 2016

16. - 18. 6. 2016

Metalgate Czech Death Fest 2016
Červený Kostelec, Kemp Brodský
www.czechdeathfest.cz
18. 6. 2016 / 13 h

Broumovská kytara
Broumov, park Alejka
www.broumov-mesto.cz

Summer X Fest Tour 2016
Česká Skalice, ATC Rozkoš
www.vsaxtreme.cz
5. - 7. 8. 2016

Vodnické slavnosti

Červený Kostelec, Kemp Brodský
www.campbrodsky.cz
8. – 10. 8. 2016

18. 6. 2016

Cestou Jakuba Haliny

Červený Kostelec, sokolovna
www.kct.cervenokostelecko.cz

Tropická charitativní pouť 2016

Česká Skalice, prostranství u restaurace Tropical
www.tropical.cz
15. - 17. 7. 2016

18. 6. 2016

Běh z Police do Police
+ Svatojánský jarmark Žďár n. M.

Police nad Metují, start autobusové nádraží
Police nad Metují + náves Žďár nad Metují
www.policko.cz,
www.zdarnadmetuji.cz
25. 6. 2016

Oslavy města Broumova
Broumov, Mírové náměstí
www.broumov-mesto.cz

Hronovská pouť

Hronov, park A. Jiráska
www.mestohronov.cz, +420 736 629 643
16. 7. 2016 / 20:30 h

VII. Ratibořické Nocturno
Česká Skalice, zámek Ratibořice
www.zamek-ratiborice.cz
16. 7. 2016

Pivobraní 2016

Koncert skupiny Wohnout, Náchod, Masarykovo nám.
www.pivobrani.eu

w w w.faceb o ok .com/ kla dskep om ez i
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16. – 17. 7. 2016

17. - 21. 8. 2016

17. 9. 2016 / 8 h

18. – 19. 11. 2016 / 14 h

Oživlý Josefov

Mezinárodní Folklorní Festival
Červený Kostelec

Zbečnický vandr

Webrovkafest
15. ročník charitativního festivalu

Josefov, pevnostní město, www.pevnostjosefov.cz
19. – 23. 7. 2016

Malé letní divadlení

Broumov, nádvoří benediktinského kláštera
www.broumov-mesto.cz
23. 7. 2016 / 10 h

15. Svatoanenské zahradní slavnosti
aneb slavnosti bez bariér
Žireč, areál Domova sv. Josefa
www.domovsvatehojosefa.cz

Červený Kostelec, přírodní areál u Divadla J. K.Tyla
www.cervenykostelec.cz
20. 8. 2016

Rockstock

Broumov, areál dětského hřiště
www.broumov-mesto.cz
20. - 21. 8. 2016

Noční prohlídky zámku
Adršpach, zámek Adršpach
www.obecadrspach.cz

25. 7. 2016

Zámecké slavnosti
+ noční prohlídky zámku
Adršpach, zámek Adršpach
www.obecadrspach.cz
29. 7. – 7. 8. 2016

86. Jiráskův Hronov

Hronov, Jiráskovo divadlo,
sál J. Čapka, Sokolovna, park A. Jiráska
www.kulturahronov.cz, reditel@kulturahronov.cz
29. - 31. 7. 2016

Svatojakubská pouť

Úpice, náměstí TGM, www.upice.cz
30. 7. 2016

Mezinárodní atletický mítink
Velká cena Nového Města nad Metují

Nové Město nad Metují, Stadion generála Klapálka
www.sportklub.cz
31. 7. 2016

Den s Toulavým Baťohem

Police nad Metují, Muzeum papírových modelů
www.mpmpm.cz, www.kladskepomezi.cz

20. 8. 2016

Celodiecézní mariánská pouť

s oslavou 300 let založení poutního kostela
a Den obce Malé Svatoňovice
Malé Svatoňovice
www.malesvatonovice.cz, www.msvatonovicekostel.cz

Zbečník a okolí
www.zbecnickyvandr.webnode.cz
17. 9. 2016 / 8 h

Teplicko-adršpašská 33

Teplice nad Metují, koupaliště
www.spolek-radost.cz
24. 9. 2016

Cestami pošťáka Kolbaby
Úpice, náměstí TGM
www.jestrebibouda.cz

24. 9. 2016 / 7:30 – 9 h

Pochod Katovská třicítka

Stárkov, radnice, +420 491 487 131
26. 9. 2016

Tradiční posvícenský průvod
Suchý Důl, hřiště TJ Sokol
www.suchydul.cz

20. 8. 2016

In-line bruslení
a koloběžky v petrovických zatáčkách

Police n. Metují, start za kruhovým objezdem směr
Velké Petrovice
www.sportvpolici.cz
25. – 28. 8. 2016

33. Mezinárodní horolezecký
filmový festival

Teplice nad Metují, kino - škola - fotbalové hřiště
www.horolezeckyfestival.cz

28. 9. 2016

Svatováclavské slavnosti
Broumov, Mírové náměstí
www.broumov-mesto.cz

— Říjen —
Říjen - listopad 2016

69. Polické divadelní hry

Police nad Metují, Kolárovo divadlo
www.policko.cz

— Září —

14. 10. 2016

Září 2016

Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla
www.cervenykostelec.cz

Rtyňské foto 2016
Soutěž pro amatérské fotografy

Radůza (koncert)

14. – 16. 10. 2016

— Srpen —

Rtyně v Podkrkonoší
www.rtyne.cz, +420 602 619 663

6. 8. 2016

1. 9. 2016

Malé Svatoňovice, kulturní klub
jhylmar@seznam.cz

Muzejní noc s Janem Černčickým z Kácova

Olympiáda pro starší

22. 10. 2016

Nové Město nad Metují, Husovo náměstí
www.muzeum-nmnm.cz
6. 8. 2016

Nota 2016

Rtyně v Podkrkonoší, nádvoří staré Rychty
www.rtyne.cz, +420 602 619 663

Havlovice, sportovní areál, www.havlovice.cz

Brutal Assault

Josefov, festivalový areál Ravelin XIII.
www.brutalassault.cz
12. - 14.8 2016

Polická pouť + trhy

Police nad Metují,
Masarykovo náměstí + přilehlé ulice
www.policko.cz
13. 8. 2016 / 13 h

Automobiloví veteráni
a Swing sextet v Ratibořicích

Úpice, náměstí TGM , www.jestrebibouda.cz

12. Regionální zahrádkářská výstava

28. 10. 2016 / 16:30 h

Teplice nad Metují, park – škola
www.teplicenadmetuji.cz

Náchod, Masarykovo náměstí
www.mestonachod.cz
13. – 21. 8. 2016

Hronovské orlíkovské přeháňky – HOP

Narodil se v Betlémě

Nové Město nad Metují, městské muzeum
www.muzeum-nmnm.cz
27. 11. 2016

I. adventní neděle

rozsvícení vánočního stromu / 17 – 17.30 h
Náchod, Masarykovo náměstí
www.mestonachod.cz

— Prosinec —
1. – 4. 12. 2016 / 9 – 16 h

Advent v Ratibořicích
Česká Skalice, Ratibořice
www.zamek-ratiborice.cz
3. 12. 2016

Čertohrátky v Adršpašských skalách
Adršpach, Adršpašské skály
www.skalyadrspach.cz
3. 12. 2016 – 27. 1. 2017

Řemesla našich předků
Jaroměř, městské muzeum
www.muzeumjaromer.cz
16. 12. 2016 / 18 h

VI. Galavečer boxu

Broumov, konferenční sál IC Broumovska
www.broumov-mesto.cz
9. 12. 2016

Sněhánky

Náchod, Masarykovo náměstí
www.mestonachod.cz
11. 12. 2016 – 1. 1. 2017

Vánoce u Studánky - vánoční výstava
Malé Svatoňovice, kulturní klub
www.malesvatonovice.cz
20. 12. 2016

Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše

24. 12. 2016

Ádr kros

Štědrý den v pevnosti – Bastion I

Malé Svatoňovice, areál tenisových kurtů
karel.skoda61@gmail.com

Adršpach, Adršpašské skály
www.adrkros.cz

Josefov, podzemní chodby Pevnosti Josefov
www.pevnostjosefov.cz, +420 775 976 499

3. 9. 2016

11. 11. 2016

31. 12. 2016

Martinské trhy			
Náchod, Masarykovo náměstí		
www.deckonachod.cz

Havlovice, sportovní areál
www.havlovice.cz

Dunění rockových tamtamů
Suchý Důl, hřiště TJ Sokol
www.suchydul.cz

Silvestrovský běh

Jiřinkové slavnosti
v Muzeu Boženy Němcové 2016

9. – 11. 9. 2016

Špitál Art

Josefov, vojenská nemocnice
www.pevnostjosefov.cz, +420 775 976 499
10. 9. 2016

Dny evropského dědictví

Nové Město nad Metují, Husovo náměstí
www.muzeum-nmnm.cz, www.zameknm.cz

17. 8. 2016

10. 9. 2016 / 8 h

Červený Kostelec, přírodní areál u Divadla J.K.Tyla
www.cervenykostelec.cz

26. 11. 2016 – 31. 1. 2017

5. 11. 2016

Velké Poříčí, letiště, lkvp@mybox.cz, +420 607 560 957

Čechomor (koncert)

Hronov, náměstí a Sál Josefa Čapka
www.kulturahronov.cz, info@kulturahronov.cz

Memoriál Mirka Sojky a Honzy Anderle tenisový turnaj čtyřher

3. – 4. 9. 2016

Česká Skalice, Muzeum Boženy Němcové
www.muzeumbn.cz

Svatovavřinecká pouť

Vánoční trhy u nás v Hronově

Police nad Metují, Kolárovo divadlo
www.policko.cz

13 – 14. 8. 2016

13. – 14. 8.2016

Broumov, park Alejka
www.broumov-mesto.cz

20. 11. 2016 / 9 h

— Listopad —

Náchod, zámek, www.mestonachod.cz

9. – 11. 9. 2016 / 9 – 17 h

Adršpach, zámek Adršpach, www.obecadrspach.cz

Strašidelná Alejka

Náchodské Kuronské slavnosti

Česká Skalice, zámek Ratibořice
www.zamek-ratiborice.cz

Dřevosochání na zámku

Spadaným listím

2. – 4. 9. 2016

3. 9. 2016
10. 8. – 13. 8. 2016

Bluegrassová dílna a koncert

Dědov, Klučanka, www.webrovkafest.com

Specialized Rallye Sudety
Teplice nad Metují, náměstí
www.redpointteam.cz

17. 8. 2016 | Přírodní areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci
oncert se uskuteční v rámci 62. mezinárodního folklorního festivalu
Koncert
v Červeném Kostelci.
Předprodej vstupenek na www.123vstupenky.cz
www.folklorck.cz
Generální partner festivalu:
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Poznejte Policko
netradičně - na koloběžce
Na koloběžce se jako dítě projel asi každý z nás.
Ale co takhle vyzkoušet sportovní koloběžku
a poznat Polici nad Metují a její okolí jinak než
pěšky nebo ze sedla kola? Jízda na koloběžce
rozhodně není nuda! Můžete se při ní nejen
skvěle sportovně vyžít, ale i relaxovat.
V polickém informačním centru nabízíme
k zapůjčení koloběžky české firmy Kostka, pro
děti i dospělé.

Koloběžka
Jízda na koloběžce (koloběh) si poslední dobou
získává oblibu mezi širokou veřejností. Zvládne ji
každý, není třeba být obzvlášť trénovaný. Víte, že
na koloběžce tělo vydá až o 30 % víc energie než
na kole? Když k uvedeným přednostem tohoto
sportu přidáme krásy zdejšího kraje a připravené
tipy na méně náročné i náročnější výlety, neměli
byste váhat a rozhodně si jízdu vyzkoušet! Půjčovna
disponuje třemi modely (silniční - Kostka TOUR,

terénní - Kostka HILL, dětské – Kostka KID)
o celkovém počtu 8 ks. Spolu s koloběžkami je
možné si zapůjčit i ochranné přilby a bezpečnostní
zámky, vybavíme Vás i základními informacemi
o stylu jízdy, případně sadou nářadí. V případě
zájmu o větší počet koloběžek je možné, po
individuální domluvě předem, zajistit koloběžky
pro skupinu apod.
Z našich tipů na výlety vybíráme středně dlouhou
a nenáročnou trasu s možností občerstvení,
vhodnou pro všechny typy uvedených koloběžek.
Na 14,5 km nastoupáte celkem 103 výškových
metrů a stejný počet metrů činí i klesání. Výlet
vede z polického náměstí po Jiráskově turistické
cestě do Radešova a následně do Bezděkova nad
Metují. Zajímavostí v této obci je kostel sv. Prokopa
a tzv. haltýře - zařízení, která v obci bez zdroje
povrchové vody sloužila k získávání užitkové vody.
Z Bezděkova trasa pokračuje silnicí do Nízké Srbské
(část Machova). Cestou se nabízí pěkné pohledy
na vrcholy stolových hor – Boru a polské Hejšoviny
(Szczeliniec). Ze Srbské následuje parádní jízda
téměř 4 km mírně z kopce a po rovině údolím
potoka Židovky až k restauraci Na Mýtě. Po
možném občerstvení se trasa z Mýta stáčí zpět do
Police nad Metují a po cyklostezce (chodník podél
hlavní komunikace) vede přes Velké Petrovice na
polické náměstí.
Bližší informace k půjčovně, tipy na výlety atd.
zájemci získají na www.sportvpolici.cz/nakolobezky/ nebo v informačním centru
v Pellyho domech.
Text: Jana Rutarová
Foto: archiv IC

Police nad Metují

Navštivte místo, kde papír ožívá!

V Muzeu papírových modelů uvidíte z papíru celý svět. Expozice o rozloze 300 m², téměř
2 000 exponátů láká do minulosti, současnosti i budoucnosti. Přes 80 českých i zahraničních
autorů zde představuje své umění z materiálu, který využívá lidstvo celá staletí. Tisíce
hodin lidské práce, umu a trpělivosti návštěvníky vtahuje do světa dokonalých iluzí.
Papírová dílna je součástí expozice. Děti do 6 let neplatí vstup. Otevřeno každý den
od 9 do 17 hodin. Vedle muzea je nově otevřená kavárna.
Aktuální program akcí nejdete na facebooku muzea.

Muzeum papírových modelů

Tyršova 341, 549 54 Police nad Metují, Tel.: 777 828 657, 498 100 910
info@mpmpm.cz www.mpmpm.cz

UBYTOVÁNÍ nejen PRO CYKLISTY
V SRDCI KLADSKÉHO POMEZÍ

Ubytovna v centru Rtyně v Podkrkonoší nabízí:
- nově zrekonstruované pokoje
- dobíjení elektrokol
- nářadí k základním opravám
- možnost vyprat dresy
- půjčovnu kol

ubytovna.rtyne@seznam.cz
tel. č. 499 888 130, 724 735 002

více na www.rtyne.cz
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Novinky festivalu Náchodská
Prima sezóna 2016
Jako každým rokem se i letos v Náchodě uskuteční
tradiční oblíbená akce Náchodská Prima sezóna
(NPS). Již 19. ročník celostátního festivalu umělecké
tvořivosti, který byl studenty založen jako
pocta náchodskému rodákovi, spisovateli Josefu
Škvoreckému, proběhne v termínu od 9. – 14.
května 2016. A na jaké novinky se letos můžete
těšit?
Koncert

festival pro žáky speciálních škol v režii ZŠ a MŠ Josefa
Zemana v Náchodě. Tentýž den připravujeme pro
účastníky NPS i širokou veřejnost v náchodském klubu
Sfinga Music Bar nesoutěžní přehlídku studentských
hudebních skupin.
A na co se mohou těšit Vaše děti? V programu festivalu
je i jeden den věnovaný dětem od 3 do 15 let pod
názvem Dětská Prima sezóna, který se letos uskuteční
ve čtvrtek 12. května. V tento den proběhne nesoutěžní
přehlídka divadelních kroužků, skupin, školních
i mateřských tříd. Výtvarná část Dětské Prima sezóny
je letos soutěžní, motto: Inspirace knihou. Vzhledem
k tomu, že zakladatelská myšlenka celého festivalu
byla pocta náchodskému rodákovi, spisovateli Josefu
Škvoreckému, zdálo se letošní téma organizátorům
příhodné. Doufáme, že bude inspirovat učitele a děti ke
společnému čtení a následnému zpracování myšlenek
a dojmů z četby jakoukoli technikou.
Více informací naleznete na www.primasezona.cz

Pro 19. ročník NPS byla nově vytvořena pozice patrona
festivalu. Stal se jím herec a režisér Ondřej Kepka, který
se bude podílet jak na zahájení a ukončení festivalu,
tak i na odborném workshopu. Letošní festival nabízí
studentům středních škol příležitost představit
tvorbu v uměleckých oborech (sekcích festivalu), jako
jsou divadlo, literatura, film, fotografie, hudba, nebo
výtvarná tvorba.

Text: Jiří Hejzlar, Sabina Matoulková
Foto: archiv NPS
Primáčci

V rámci NPS se ve středu 11. května můžete také těšit
na tradiční jazzový večer. Již s předstihem přislíbil
účast i vynikající jazzový saxofonista Petr Kroutil se
svým ansámblem „Petr Kroutil Orchestra“. V Dannyho
kavárně Hotelu U Beránka v průběhu večera zahraje
náchodská jazzová formace Swing Sextet. Na pátek
13. května je v divadle Dr. Josefa Čížka v rámci tzv.
„Prímového dne“ připraven hudebně - divadelní

Svatoňovické jubileum
- legenda nebo historie?
Obec Malé Svatoňovice, mariánské poutní místo
a rodiště Karla Čapka, slaví třísté jubileum a
připomíná si události, které stály u jejího zrodu a
ve svém důsledku vedly k založení samostatné obce
s hornickou tradicí. Co se vlastně před třemi sty lety
přihodilo?
Náš krátký exkurz do minulosti začíná v roce 1709, kdy
na počátku ledna zasáhly celou Evropu tříměsíční tuhé
mrazy. Právě v této kruté zimě zmrzla i třešeň v blízkosti
sedmipramenné studánky na jižním svahu Jestřebích
hor. Tehdejší majitel pozemku a studánky si z ní v roce
1715 nechal zhotovit sošku Panny Marie s Ježíškem,
kterou poté umístil do skříňky zavěšené na kmen suché
třešně. O pět dnů později, na slavnost Všech svatých, byl
ke studánce přivezen chromý epileptik, který se podle
pokynu ze svého snu napil, nechal se omýt její vodou a
prosil o uzdravení. Nemoc ihned pominula a uzdravený
se pak řadu let živil jako nádeník. V následujícím roce
suchá třešeň po sedmi letech opět rozkvetla a měla
zralé plody. Věhlas hojně navštěvované studánky přiměl
tehdejší majitelku náchodského panství k založení
kostela zasvěceného ke cti Sedmi radostí Panny Marie.
Byly zde postaveny lázně s hostincem a postupně se
zde usazovali obchodníci a řemeslníci. Tak povstala
osada nazývaná Studánka, která v 19. století získala
samostatnost a nové jméno - Malé Svatoňovice.

Zahájení oslav třístého svatoňovického jubilea se
uskutečnilo v neděli 1. listopadu 2015 při bohoslužbě.
Poutní místo se poprvé zapojí do celoevropské
akce NOC KOSTELŮ. Vrcholem oslav bude letošní
srpnová pouť a den obce s doprovodným programem.
Zakončení jubilea je plánováno na první říjnovou neděli,
kdy bychom velice rádi přivítali pražského arcibiskupa,
Jeho Eminenci kardinála Dominika Duku. Připravuje
se také vydání reprezentativní publikace i drobných
upomínkových předmětů.
Text: P. Ladislav Hojný, trutnovský vikář a farář
poutního kostela Panny Marie Sedmiradostné
v Malých Svatoňovicích. Foto: archiv
Soška Panny Marie s Ježíškem

Někteří označují původ Malých Svatoňovic za legendu.
Z historických písemných záznamů však vyplývá, že
nemáme co do činění s pouhou legendou, ale během
jubilea si chceme připomenout autentický a zajímavý
příběh. Jeho hlavními aktéry jsou skutečné osoby,
jejichž jména nacházíme v matrikách, urbářích a dalších
dobových dokumentech.
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Příběh parašutisty a radiotelegrafisty Jiřího Potůčka – Tolara
u obce Stéblová před Pardubicemi. Hned druhý den se v Rosicích na
Labem při hledání svého známého (který byl bohužel mezitím zatčen)
obrací na nesprávného člověka a je prozrazen. Následně je pak v dubovém
hájku u Trnové u Pardubic zastřelen českým četníkem. Navečer téhož dne
je u pardubického Zámečku zastřeleno čtyřicet spolupracovníků Silver
A z Pardubicka. Týden nato je na stejném místě popraveno i 15 dalších
spolupracovníků z podkrkonošské skupiny S 21 B včetně Josefa Schejbala,
Milady a Antonína Burdychových a manželů Satranových.

Jsou okamžiky v našem životě, kdy si jaksi nemůžeme vybírat svůj
životní osud. Kdy se zdá, že linka života je předurčena určitými
jinými, vyššími hodnotami, které jsme se rozhodli ctít a uznávat.
Tak tomu je zřejmě i v případě osudu Jiřího Potůčka, který se tehdy
jako dvacetiletý v roce 1939 rozhodne vstoupit do československé
zahraniční armády. Započne tak jeho cesta, kdy je ve Francii vyškolen
na telegrafistu (leden 1940), na podzim 1941 v Anglii vybrán pro
plnění zvláštních úkolů v nepřátelském týlu a podroben náročnému
výsadkářskému výcviku. Téhož roku (29. prosince 1941) již se svým
velitelem Alfredem Bartošem a Josefem Valčíkem vyskakuje nad
naším územím jako člen výsadkové skupiny Silver A.
Se svým padákem přistane nedaleko Senic u Poděbrad, kde úspěšně
vyzvedává bednu s vysílačkou Libuší, která se má stát jeho hlavním
zpravodajským nástrojem, a obnovit tehdy ochromené radiové spojení
s domácím odbojem. Postupem doby se Jiřímu Potůčkovi a jeho
spolupracovníkům daří vytvořit širokou síť spolupracovníků na Pardubicku,
je však nutné neustále měnit umístění vysílačky a zamezit tak jejímu
odhalení. Velitel skupiny Alfred Bartoš si uvědomuje nutnost zajištění
náhradní vysílačky a právě za pomoci pražských Sokolů získává kontakt na
ilegální sokolskou organizaci S 21 B, čímž se dostáváme do našeho kraje
v podhůří Jestřebích hor. Tuto skupinu vede učitel Josef Schejbal
z Malých Svatoňovic. S pomocí technického úředníka Jaroslava Vokatého
z Červeného Kostelce, telegrafního dozorce Jana Balatky z Úpice
a radiomechanika Jaroslava Merty sestrojují ve svatoňovické měšťanské
škole náhradní vysílačku. Ta je prozatím uschována u učitele Ladislava
Satrana na půdě obecní školy v Bohdašíně u Červeného Kostelce a Jiří
Potůček ji sem na jaře 1942 přijíždí několikrát vyzkoušet.
Situace na Pardubicku se na jaře 1942 začíná komplikovat a dochází
k zatýkání několika spolupracovníků na Pardubicku. Gestapo začíná pátrat
a zaměřuje vysílačku v oblasti Chrudim – Seč – Hlinsko. Je proto nutné
zajistit její přemístění a řadu nových úkrytů pro stálé vysílání. V dubnu je
Valčík nakonec převelen do Prahy, kde se spolu s Gabčíkem a Kubišem podílí
na přípravách atentátu na Reinharda Heydricha (27. 5. 1942). Nastává hon
gestapa na spolupracovníky. Jiřímu Potůčkovi se podaří někdy mezi 18. - 20.
červnem 1942 uprchnout i s radiostanicí na Bohdašín, do dočasného úkrytu.
Přes den se skrývá v bytě učitele Ladislava Satrana (27 let) a v noci pak vysílá
ze školní půdy. Rozsáhlé zatýkání na Pardubicku a osudy zničených Ležáků
vytvářejí silný tlak na všechny spolupracující osoby s Jiřím Potůčkem i na
jeho samotného. Ladislav Satran začíná chápat, že situace

Osud každého z nás je někdy neúprosný. Nicméně pokud je životní příběh
pln odvahy a odhodlání činit správné věci i v tom nepříznivém okamžiku
lidského dění, stojí rozhodně za připomenutí a inspiraci. A rozhodně není
dobré takové osudy zapomenout.
Památníčky Antonína Burdycha a Františka Jirouška na Končinách
Jiřího Potůčka na Bohdašíně (ostatně i gestapo zaměřilo vysílání 26. 6. 1942)
je neudržitelná. Začíná se svými přáteli improvizovat a hledá možnosti
přesunu. Osudným všem se zřejmě stává jeho dotaz na pomoc u dr. Viléma
Dvořáčka, obvodního lékaře ve Rtyni v Podkrkonoší a bývalého důstojníka
československé armády, na něhož se obrací o pomoc při zajištění nové
identity a úkrytu pro Jiřího Potůčka. Ten se však přímé odpovědi vyhne
a svěřuje se svému švagrovi Franzi Baierovi, rtyňskému Němci, četníkovi
a členu NSDAP. Pak už je bohužel osud všech dotčených osob zpečetěn. Dne
28. června 1942, kdy se vystupňuje pátrání po vysílačce v oblasti Jestřebích
hor, je nutné zajistit okamžité přemístění Jiřího Potůčka a vysílačky. Nabízí
se přemístění do Doubravice u Dvora Králové, nakonec však provizorní
úkryt poskytuje švagr Ladislava Satrana, rolník Antonín Burdych (37 let)
ve svém stavení v nedaleké osadě Končiny. Ještě téhož dne je Jiří Potůček
přemístěn a ukryt v tajné skrýši na obilí. Dne 29. června však doráží do
kanceláře gestapa v Hradci Králové Baierovo udání, a tak se rychle gestapu
daří rozplétat jmenný seznam spolupracovníků. Gestapo nakonec obkličuje
osadu Končiny, pokusí se zatknout Jiřího Potůčka. Tomu se daří uniknout
a neomylně míří zpět na Pardubicko, kde to dobře zná. Osud rodiny
Burdychových je však zpečetěn, následuje rozsáhlé zatýkání - zatčen je Josef
Schejbal, vedoucí S 21 B, učitelé Václav Hejna, Josef Geisler a Karel Ježek,
konstruktéři záložní vysílačky a další spolupracovníci Bartoše a Potůčka.
Kostelecké Končiny a Bohdašín má dokonce stihnout stejný osud Lidic
a Ležáků. Že se tak nakonec nestane, je pouze souhra okolností. Významnou
roli v tom zřejmě sehrává náchodský policejní rada dr. Jan Chudoba.
Jiří Potůček se dostává na Pardubicko. Již 1. července je však spatřen

Text: Ing. Roman Kejzlar
Foto: archiv autora
Zdroj: publikace Příběh odvahy a zrady, Pavlína Nývltová, 2007,
Bohdašín-Končiny 1942, Edice Rodným krajem

Památník obětem fašismu 1939-1945 na Končinách,
místo nedaleko Burdychova stavení

VÍZMBURK
webkamera
www.sokolhavlovice.cz

ZVEME VÁS DO SPORTOVNÍHO AREÁLU TJ SOKOL HAVLOVICE
Sportoviště a atrakce
minigolf 14 jamek
beachvolejbal
umělý povrch: 2 tenisová, nohejbalová
volejbalová hřiště
fotbalové hřiště 33 x 25m
tráva
2 fotbalové hřiště 60 x 40m
asfalt:
basketbalové hřiště
hokejové hřiště, parkoviště
- vzduchová trampolína pro 25 dětí 15 x 10m
- pro děti - pirátská loď, kolotoč
- Novinka - půjčovna koloběžek

Pořádáme prázdninové tábory
Termíny:
10. - 15.7., 17. - 22. 7., 7. - 12. 8.

Turnaje a akce
- fotbalové turnaje HAPO, HAPOSTAR,
SUPERHAPOSTAR
- žákovské fotbalové turnaje
- volejbalové, nohejbalové, streetballové turnaje
- tenisové ligy a turnaje
- Havlovická minigolfová Tour
- beachvolejbalový turnaj
- pochod Václavice Havlovice
- Olympiáda pro starší a pokročilé
- pingpongové turnaje
Ubytovna pro 30 osob
vhodná pro školní výlety
sportovní soustředění
tel.: 777 005 790

Areál je přístupný všem sportovcům od 8 do 22 hodin.
Rezervace u správce, tel.:737 141 504

Hrad je přístupný veřejnosti
květen, červen, září - víkendy 10 - 18 hodin
červenec, srpen
- denně 10 - 18 hodin
Sdružení pro Vízmburk
tel.: 777 005 790
www.vizmburk.cz

Muzeum archeolog. nálezů z hradu Vízmburk
V budově ZŠ a MŠ
Otevřeno jen po tel.
objednávce
tel.: 777 005 790
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Úpice v prusko-rakouské
válce roku 1866
Těžké boje prusko-rakouské války, která se na
sklonku jara a na počátku léta 1866 valila celými
severními a východními Čechami, se bohužel
nevyhnuly ani Úpicku. V Úpici byli v posledních
červnových dnech roku 1866 ošetřováni vojáci
ranění v bitvách ze dne 27. 6. u Trutnova
a Rokytníku, a také v bitvě, která se odehrála hned
následujícího dne U křížku v Rubínovicích (dnes
část Starého Rokytníku). Zde došlo 28. 6. 1866
k líté řeži, v níž 2. gardový granátnický pluk pruské
armády zničil rakouskou brigádu plukovníka
Grivičiče.

Kaple sv. Archanděla Michaela

Desítky raněných pruských i rakouských vojáků byly
sváženy do Úpice, jelikož městečko leželo nejblíže
místu hrozné bitvy. Na rozkaz pruského velitele zřídila
úpická obec lazarety na staré radnici, v domech čp. 5
a 34, v kostele a na dalších místech. Ošetření raněným
poskytovali úpičtí občané v čele se starostou města
MUDr. Antonínem Teuchmannem zčásti ze soucitu,
zčásti z donucení. Na ty, kteří svým zraněním v Úpici
podlehli, dodnes upomíná stélový pomník umístěný
u kaple sv. Archanděla Michaela. Kamennou pamětní
desku z původního hrobu uchovává Městské muzeum
a galerie Julie W. Mezerové ve staré radnici.
V letošním jubilejním roce si město Trutnov připomene
události sklonku června velkou vojensko-historickou
akcí. Bitevní ukázka, konaná v sobotu 25. června, bude
připomínat vítěznou bitvu rakouských vojsk u Trutnova
ze dne 27. 6. 1866. Úpice se ke vzpomínkovým akcím
připojí již dne 18. 6. 2016 v rámci kulturního programu
konaného v kapli sv. Archanděla Michaela, která bude
při této příležitosti otevřena pro veřejnost.
Stélový pomník

Text: Jana Nešněrová
Foto: autor textu a Jan Záliš
INZERCE

Expozice Břetislava Kafky
v červenokosteleckém Domku Boženy Němcové
Domek Boženy Němcové
v Červeném Kostelci
– to je takové malé
muzeum pobytu naší
velké spisovatelky Boženy
Němcové v Červeném
Kostelci. Ve svých
sedmnácti letech se
vdala za Josefa Němce.
Josef, mající tehdy 32 let,
pracoval v Červeném Kostelci jako celní respicient.
V domku kupce Augustina Hůlka si tehdejší
novomanželé Němcovi (svatbu měli
12. 9. 1837) pronajali pokoj v podkroví
s prostornou předsíní a žili v něm od září 1837
do dubna 1838. Na pobyt spisovatelky v našem
městě máme vzpomínky v podobě portrétu
od Gustava Vacka. A ta nejhezčí vzpomínka je
popsána v povídce Chudí lidé. S laskavostí sobě
vlastní psala povídku pro katolický kalendář
„Posel z Prahy“ v roce 1857 a v ní líčí své
poznatky a pocity z pobytu v Červeném Kostelci.
Červený Kostelec je znám i dalšími významnými
osobnostmi, které se úspěšně podílely na bohatosti
našeho kraje a historii naší země. I proto bude během
letní turistické sezony 2016 součástí muzejní expozice
v Domku Boženy Němcové i menší, avšak neméně
významná, samostatná expozice červenokosteleckého
rodáka Břetislava Kafky.
Břetislav Kafka se narodil v Červeném Kostelci
14. května 1891 († 27. 8. 1967). Byl prvorozeným

synem v rodině uznávaného kováře Rudolfa Kafky,
a tak není divu, že i jeho osud měl být spjat
s kovářským řemeslem. Ihned po základní škole proto
nastoupil do učení ke svému otci. Mladého Břetislava
však sužovaly bolesti páteře, následek úrazu z dětství,
a tak po dvou letech fyzicky náročné kovařiny
zanechal a odešel do učení na řezbáře. Tím se vyučil
v nedalekém Náchodě. Pevné základy sochařského
umění pak získal na sochařské škole v Hořicích.
Kafka byl nadaný a ve svém oboru velmi zručný. Jeho
sochařské výtvory však neměly být tím jediným, čím
se nesmazatelně zapíše do historie našeho kraje.

aktuální a plně platné. Díky jeho pečlivé badatelské
a publikační činnosti si i v dnešní době můžeme
přečíst, jakých pozoruhodných výsledků ve svém
výzkumu dosáhl. Břetislav Kafka byl povoláním
umělecký sochař, nicméně jeho význam a uznání
vyplývá také z jeho poslání vědce, filozofa a léčitele.
Dříve než bude expozice tohoto slavného
červenokosteleckého rodáka zpřístupněna v Domku
Boženy Němcové, můžete ukázku z části této výstavy
spatřit v půdních prostorách Městské knihovny

v Červeném Kostelci. Zde se bude 3. května konat
regionální tisková konference s názvem Léto 2016
v Kladském pomezí, kde se sejdou média nejen
z blízkého okolí, aby byla informována, na jaké
novinky se mohou jejich čtenáři a posluchači v letní
sezoně těšit. V pozdějších dopoledních hodinách
proběhne také tradiční setkání informačních center.
Text: Ing. Roman Kejzlar
Foto: Jan Záliš a archiv autora

Domek Boženy Němcové
Již od útlého věku trpěl Břetislav Kafka řadou
zdravotních neduhů, včetně revmatismu. Aby nelehké
období překonal, začal se intenzivně věnovat své
vůli a jejímu posilování. Postupem času zjistil, že
poodkrývá dveře svých budoucích hypnotických
schopností. Začal si uvědomovat, že při svých
experimentech poodhaluje jen zlomek ohromného
potenciálu, který lidská duše skrývá. Zahájil proto
soustavné mezioborové studium a pílí a mnohaletým
experimentálním výzkumem pak získal řadu cenných
poznatků na poli sugesce, telepatie, jasnovidnosti
či tělesného magnetismu. Vyvinul rovněž unikátní
metodu pro určování přesné diagnózy nemocného
člověka. Kafkovo úsilí bylo vždy směřováno k pomoci
lidem. Cítil, že jeho poslání spočívá v odhalování tajů
duše a ve výchově rozumu a vůle. Břetislav Kafka byl
(a dosud stále je) v oborech experimentální
psychologie a parapsychologie světově uznávanou
kapacitou. Je považován za spoluzakladatele světové
psychotroniky. Mnohé z jeho poznatků jsou dodnes
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Akce k výročí 1866 v Kladském pomezí
Kladské pomezí se stalo dějištěm několika
významných bitev prusko-rakouské války. Jejich
průběh i význam pro budoucnost regionu
a habsburské monarchie přiblíží tematické
výstavy a rekonstrukce samotného válečného
dění v podání příznivců vojenské historie. Každé
z měst zvolilo unikátní přístup, a tak se dočkáte
např. i Cimrmanem oblíbených živých obrazů
a pietních aktů u pomníků. Dobovou atmosféru
století páry si připomenete – jak jinak – než ve
vlaku s císařem Františkem Josefem!

Akce
13. 5. 2016

Bitva na Dobeníně

27. 6. 2016

6. 11. 2016

17. 6. - 30. 9. 2016

Slavnostní Requiem
za padlé ve válce 1866

Jízda parního vlaku

Post bellum 1866

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz
28. 6. 2016

150. výročí bitvy u České Skalice

Program: 9 – 14 hodin komentovaná procházka
bojištěm, 17 hodin zahájení doprovodného
programu, 19 hodin bitevní ukázka „Obsazení Skalice
pruskými vojsky“ za účasti vojenských historických
jednotek z celé ČR. Celé odpoledne živý obraz
„Lazaret“ v Barunčině škole. www.ceskaskalice.cz
28. - 1. 7. 2016

Přednáška Mgr. Jana Čížka.
Městské muzeum Nové Město nad Metují
www.muzeum-nmnm.cz

Pochod historických jednotek

4. – 5. 6. 2016

Červen 2016

Vzpomínkové akce
k 150. výročí bitvy u Náchoda

Kromě tradičního pietního aktu návštěvníci uvidí
také bojové ukázky, historické tržiště, módní
přehlídku dobových šatů a další kulturní program.
Vysokov, Václavice
www.svazekobci1866.cz
13. 6. 2016

Za císaře pána ...
150. výročí bojů prusko-rakouské války
v našem regionu (1866 - 2016)

Městské muzeum a galerie JWM pořádá přednášku
věnovanou 150. výročí bojů prusko-rakouské války
v našem regionu (1866 - 2016). Městské muzeum
a galerie Julie W. Mezerové Úpice
www.mmgu.cz

Česká Skalice-Střezetice
Česká Skalice, Rodov, Chlum, Střezetice

Pietní akt u pomníku padlým r. 1866

Hřbitov v Sokolské ulici, Nové Město nad Metují
Červen 2016

Po stopách bojů 1866
Náchod, Vysokov, Václavice

Komentovaný cyklovýlet.
Regionální muzeum Náchod ve spolupráci
s Městským muzeum Nové Město nad Metují
www.rmn.wz.cz
16. – 17. 7. 2016

Oživlý Josefov

Průvod historických vojsk Josefovem, boj o pevnost
na hradbách, Josefovské slavnosti v Dolíku, přehlídka
dobových civilních kostýmů a vojenských uniforem.
Pevnostní město Josefov
www.pevnostjosefov.cz

Ve spolupráci s Komitétem 1866 bude uspořádána
jízda parního vlaku a trase Jaroměř - Trutnov
s císařem Františkem Josefem.
www.vytopnajaromer.cz

Výstavy
Květen – Říjen

Válka prusko-rakouská 1866 a železnice
Železničním muzeum Výtopna v Jaroměři
www.vytopnajaromer.cz

Tváří v tvář vědeckotechnickému pokroku ztratilo hodnotu „pouze“
josefovské opevnění. Pruská armáda a stejně tak rakouská totiž do své
výzbroje před válkou zaváděly rýhovaná děla. Spirálovité drážkové vývrty
hlavní těchto děl prodloužily jejich dostřel a zvýšily i jejich přesnost
a průbojnost. Těžším rotujícím zašpičatělým nábojům by obezděné
josefovské náspy zřejmě dlouho neodolaly. Tím spíš po modernizaci
opevnění v průběhu 1. poloviny 19. století, která byla s ohledem na
chronicky se nedostávající prostředky víceméně kosmetického rázu.
Význam Josefova jako pevnosti daleko víc znehodnotila stále hustší síť
železnic a zpevněných silnic. Kupodivu lepší dopravní cesty spolu
s uspořádáním pruské armády do zpola samostatných útvarů umožňovalo
dříve téměř nemyslitelné. Rozdělovat armády a pevnosti obcházet.

27. 6. 2016 - 30. 9. 2016

Bitva u Náchoda 27. 6. 1866

13. 5. – 30. 9. 2016

Krev a bolest 1866

Představení N. M. nad Metují jako lazaretního města
v rámci celostátních vzpomínkových akcí k 150.
výročí prusko-rakouské války.
Městské muzeum N.M.n.M.
www.muzeum-nmnm.cz
20. 5. - 2. 10. 2016

Již nabíjejí kanóny, již nakusují patrony…
Připomínka prusko-rakouské války roku 1866 na
Jaroměřsku. Součástí vernisáže ve čtvrtek 19. května
bude přednáška nazvaná stejně jako otvíraná výstava a
dále prezentace reedice kratochvilné písně v roce 1966
znovu na svět vydané a Jiřím Škopkem vyzdobené Udatný rek kanonýr Jabůrek z roku 1966.
Městské muzeum v Jaroměři.
www.muzeumjaromer.cz

Námětem výstavy bude bitva u Náchoda, která
proběhla dne 27. 6. 1866. I zde spatří návštěvníci
mnohé artefakty, vztahující se k tomuto střetnutí.
Regionální muzeum Náchod
www.rmn.wz.cz
28. 6. – 31. 8. 2016

5. Prapor polních myslivců
– 25 let v České Skalici

Výstava představí 25 let činnosti 5. praporu polních
myslivců v České Skalici.
Regionální informační centrum v České Skalici
www.centrumrozvoje.eu

Další informace, zajímavosti
a akce vztahující se k výročí 1866 naleznete
na www.kladskepomezi.cz/kultura/pruskorakouska-valka-1866

6. 6. - 10. 7. 2016

Skalické bojiště 1866

K vidění zde budou především fotografie a nálezy z
českoskalického bojiště prusko-rakouské války.
Dlouhá chodba v Muzeu Boženy Němcové
www.muzeumbn.cz

Rakouští vojáci

Pevnost Josefov
za prusko-rakouské
války
Pevnost Josefov do bojů roku 1866 zasáhla přímo pouze několika
salvami z děl. Postupující pruská vojska ji jednoduše obešla.
Už to může lehce vzbudit dojem, že v té době byla pevnost
z 80. let 18. století zastaralá. Skutečnost je však složitější.

Válečné hroby a archeologie bitevního pole. Pomocí
trojrozměrných předmětů a videoprojekce se
návštěvníci stanou bezprostředními svědky bitevní
scény. Zajímavá bude rovněž archeologická část
expozice, na níž bude dle skutečných archeologických
nálezů představeno uložení padlých vojáků v hrobech
z války 1866. Výstavní síň muzea v Náchodě
(roh Zámecké a Tyršovy ulice).
www.mestonachod.cz

Josefovská pevnost

Prusko-rakouská válka

Josefov byl od počátku navržen nejen jako opevněný opěrný bod. Sloužil
zrovna tak jako vojenská základna, jež mohla vojsko v poli jak řídit, tak ho
zásobovat potravinami, zbraněmi a střelivem, ale také ošetřovat raněné.
Z tohoto pohledu si Josefov svůj vojenský význam podržel hluboko do
20. století. Za rakouskými nezdary na válčištích prusko-rakouské války
proto nestály ani tak zastaralá výzbroj a opevnění, jako spíš dílem
zkostnatělé, dílem zmatečné a svévolné velení rakouské obrany a nevhodně
zvolená taktika. Proto pruské vojsko mohlo bez většího odporu projít jinak
výborně hájitelnými pohraničními průsmyky a palbou z rychlejších pušek
zadovek kosit bodákové útoky sevřených řad nepřátel, jejichž předovky by
svou nižší kadenci bývaly vyvážily větší přesností a dostřelem.
Text: Jan Hamerský, turistický areál Bastion I a podzemí, Pevnost Josefov
Foto: fotoarchiv Městského muzea v Jaroměři
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Parní vlaky

Cyklobusy

Kladský m p om ez ím
Nechte se dovézt společně s Vaším kolem
do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí,
Krkonoš a do polských Stolových hor.

jízda muzejním vlakem

ZAHÁJENÍ MUZEJNÍ SEZÓNY
ŽELEZNIČNÍHO
MUZEA
ZAHÁJENÍ MUZEJNÍ
SEZÓNY
VÝTOPNA
JAROMĚŘ
ŽELEZNIČNÍHO
MUZEA
MOTOROVÉ LOKOMOTIVY T211.0066 a T211.2009
VÝTOPNA JAROMĚŘ
km

Foto: Jan Záliš © 2016
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Hronov
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Kudowa Zdrój

Česká Skalice

Náchod
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ČERVENÁ LINKA
Hradec Králové - Náchod - Adršpach - Trutnov - Pec p.Sněžkou - Pomezní Boudy

HRADEC
KRÁLOVÉ

TA M

MODRÁ LINKA
Náchod - Kudowa Zdrój - Karłów - Broumov
TA M
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8:38
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9:10
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9:28
9:38
9:43
9:50
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12:15
12:19
12:20
12:25
12:27
12:38
12:50
12:55
13:10
13:12
13:15
13:19
13:28
13:38
13:43
13:50

ODKUD - KAM

odjezd • zastávky • příjezd
Náchod, aut. st.
Náchod, Běloves, Ida
Náchod, CLO
Kudowa Zdrój, Slone, CLO
Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa
Kudowa Zdrój
Karlów, Bledne skaly
Karlów
Radków
Ratno Górne
Ratno Dolne
Wambierzyce
Scinawka Srednia,Sikorsk./Mickiew
Tlumaczów, Tlumaczówek
Tlumaczów, CLO
Otovice, celnice
Otovice, prodejna
Broumov, aut. st.

ZPĚT

čas
11:50
11:46
11:45
11:40
11:38
11:25
11:10
11:10
10:55
10:51
10:48
10:45
10:36
10:25
10:17
10:10

čas
16:15
16:11
16:10
16:05
16:03
15:50
15:40
15:40
15:25
15:22
15:19
15:15
15:07
14:57
14:52
14:45

www.kladskepomezi.cz

čas
7:15
7:35
7:40
7:55
8:06
8:10
8:15
8:25
8:30
8:38
8:45
9:05
9:10
9:20
9:25
9:32
9:37
9:40
9:43
9:49
10:08
10:15
10:33
10:40
10:45
(
(
(
(
11:00
11:10

O D KUD - K A M

ZPĚT

odjezd • zastávky • příjezd
Hradec Králové,Terminál HD
Jaroměř, Na Špici
Jaroměř, aut. st.
Česká Skalice, nám.
Náchod, Staré Město, rozc.
Náchod, aut. st.

čas
…
…
…
…
…
18:40

Velké Poříčí, pošta
Hronov, aut. st.
Bezděkov n. Met., Na Mýtě
Police n. Met., aut. st.
Teplice n. Met., nám.
Teplice n. Met., skály
Adršpach, skály
Adršpach, Horní Adršpach, žel. zast.
Jívka, Janovice, host.
Jívka, aut. st.
Jívka, rozc. SKJ
Radvanice, aut. st.
Chvaleč, kino
Trutnov, aut. nádr.

18:30
18:25
18:18
18:10
17:50
17:45
17:35
17:25
(
(
(
(
17:10
16:50
16:45
16:25
16:20
16:15
16:10
16:05
16:00
15:55
15:45
15:35

Svoboda n. Úpou, aut. st.
Horní Maršov, most
Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám.
Pec p. Sněžkou, aut. st.
Pec p. Sněžkou,Velká Úpa, nám.
Horní Maršov, Temný Důl, křiž. Malá Úpa
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

* obě linky jezdí od 28.5.2016 do 28.9.2016 v sobotu, neděli a ve svátky.
V době letních prázdnin od 1.7. do 31.8.2016 jezdí každý den. Modrá linka
v době prázdnin jezdí v pracovních dnech pouze na Karlów, v sobotu, neděli
a o svátcích až do Broumova. Změna jízdních řádů vyhrazena.
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Kdo si hraje nezlobí ...

čk a
a
v
á
t
zmo
o
R


ROZLUŠTĚNÍ NAJDETE na
www.kladskepomezi.cz
nebo na

www.facebook.com/kladskepomezi

 Najdi deset rozdílů
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Informační centra v Kladském pomezí
Turistické informační centrum Adršpašské skály
Dolní Adršpach 26, pošta Teplice nad Metují 549 57
Tel.: +420 491 586 012, +420 731 151 656
info@skalyadrspach.cz
www.skalyadrspach.cz

Informační centrum Broumovska
Mírové náměstí 105, Broumov 550 01
Tel: +420 491 524 168
info@broumov.net , info2@broumov.net
www.broumov-mesto.cz

Regionální informační centrum Broumovska
Klášterní 1, Broumov 550 01
Tel.: +420 733 739 726, +420 733 739 728
sdmb@broumovsko.cz
www.broumovsko.cz

Infocentrum Neumann Reisen
Opočenského 70, Broumov 550 01
Tel.: +420 491 524 635
jan.neumann@tiscali.cz
www.neumann-reisen.info

Cestovní a informační centrum Červený Kostelec
Havlíčkova 654, Červený Kostelec 549 41
Tel: +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
Tel: +420 491 453 870
infocentrum@ceskaskalice.cz
www.ceskaskalice.cz, www.centrumrozvoje.eu

Informační bod Ratibořice

Kuželník – prostranství u Panského hostince, Ratibořice
Tel: +420 491 453 870
infocentrum@ceskaskalice.cz
www.ceskaskalice.cz, www.centrumrozvoje.eu

Informační centrum Hronov

nám. Čs. armády 500, Hronov 549 31
Tel: +420 491 483 646
info@kulturahronov.cz
www.kulturahronov.cz

Informační centrum Jaroměř

Nám. ČSA 16, Jaroměř 551 01
Tel: +420 491 847 220, +420 737 937 015
info@jaromer-josefov.cz
www.jaromer-josefov.cz

Informační centrum
Malé Svatoňovice

Nám. Karla Čapka 147, Malé Svatoňovice 542 34
Tel: +420 499 886 295, +420 724 025 847
muzeumbricapku@seznam.cz
www.malesvatonovice.cz

Informační centrum Meziměstí
(Centrum Walzel)

Muzeum papírových modelů
Police nad Metují – pobočka IC

Dr. A. Hejny 133, Úpice 542 32
Tel: +420 499 882 329, +420 604 863 693
info@icupice.cz
www.upice.cz, www.jestrebihory.net

Tyršova 341, Police nad Metují 549 54
Tel. +420 498 100 910
info@mpmpm.cz
www.mpmpm.cz

Turistické informační centrum
Teplice nad Metují

Horní 13, Teplice nad Metují 549 57
Tel: +420 491 581 197, +420 775 761 003
info@teplickeskaly.com
www.teplickeskaly.com, www.teplicenadmetuji.cz

Adršpach
Teplice
nad Metují

Malé
Svatoňovice

Dlouhá 138, Meziměstí 549 81
Tel. +420 702 208 528
ic@walzel.cz
www.walzel.cz

Okres TRUTNOV

Broumov

Police
nad Metují

Úpice
Červený
Kostelec

Městské informační centrum Náchod
Masarykovo nám. 1, Náchod 547 01
Tel.: +420 491 426 060, +420 778 411 680
infocentrum@mestonachod.cz
www.mic.mestonachod.cz

Informační centrum Úpice

Hronov

Praha

Česká Skalice

Náchod

POLSKO

Městské informační centrum
Nové Město nad Metují

Husovo náměstí 1225, Nové Město nad Metují 549 01
Tel.: +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
Tel.: +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
Tel: +420 491 421 501
infocentrum@policko.cz
www.policko.cz
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Jaroměř

Nové Město
nad Metují

Okres HRADEC KRÁLOVÉ
Okres RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
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