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Stále živá tradice
loutkářství
V letním čísle turistických novin jsme si připomněli
historii loutkářství ve východních Čechách.
Uznání se tomuto fenoménu dostalo zapsáním do
reprezentativního seznamu nehmotných kulturních
památek UNESCO. Je důležité připomenout, že
první známý český loutkář Jan Jiří Brát (* 1724
Studnice u Náchoda, † 1805 Náchod) pocházel
z Kladského pomezí. Na jeho průkopnickou práci
navázaly další generace loutkářů a jejich zásluhou
je i dnes loutkové divadlo součástí tuzemského
kulturního dění.

Nejvytrvalejší – tak by se dali jedním slovem
charakterizovat členové Loutkové scény Dětem pro
radost Náchod. Už více než 60 let se každou sobotu od
15 hodin v období září - duben konají představení pro
malé i velké v podání tohoto souboru. Zakládajícím
principálem byl muž s divadelním jménem Miroslav
Klicpera. Domovskou scénou byl pro náchodské loutkáře
suterén hotelu Slávie. Do souboru postupně přicházeli
noví lidé, kteří pomáhali s dramaturgií, scénáři a výrobou
loutek. Stoupající úroveň se odrazila i v účasti na
okresních, krajských, ale i celostátních přehlídkách
(např. Skupovy Strakonice).
Soubor se opravdu svědomitě snažil přinášet v duchu
svého názvu dětem radost i v místech těžko přístupných
a odlehlých, kde často loutkové divadlo viděli diváci
úplně poprvé (Pomezní Boudy v Krkonoších, dětská
léčebna Vesna v Janských Lázních apod.).
S novým tisíciletím se LS Dětem pro radost přesunula
do zadního traktu náchodské sokolovny, kde můžete
její představení navštívit i dnes. Kromě marionetových
(loutky vedené shora), maňáskových i javajkových
(loutky vedené zespodu hůlkami) her průběžně zařazuje
do svých vystoupení i živé mluvené vstupy sloužící ke
komunikaci herců s publikem.
Prvorepubliková tradice loutkařství v Jaroměři
a Červeném Kostelci
Propagátorem a aktivním umělcem v oblasti loutkového
divadla byl v Jaroměři již v roce 1918 Rudolf Bouček.

Sestavil soubor herců, který roku 1921 zahájil loutkářskou
tradici trvající dodnes. Po krátkém působení v sokolské
tělocvičně nechal v roce 1928 přestavět nepoužívaný
zahradní domek (dnes národní kulturní památku), který
je druhou nejstarší stálou loutkovou scénou u nás. Od
roku 1936 nese název Boučkovo loutkové divadlo.
Během druhé světové války došlo ke krádeži loutek,
dekorací a dalších propriet německým sběratelem. Jen
pár loutek se podařilo místním zachránit.
Budovu měli řadu let na starosti jaroměřští loutkáři,
až do roku 1999 pod hlavičkou městského kulturního
střediska, poté jako občanské sdružení BOĎI JAROMĚŘ,
nyní BOĎI Jaroměř z.s. Ročně tento soubor odehraje více
než 130 představení na domácí scéně i při zájezdech po
naší republice a do zahraničí. Současným principálem
BOĎI Jaroměř je Roman Bedřich Bauer, který se svou
manželkou Libuškou tvoří jádro osmnáctičlenného týmu
stojící za přípravou loutek i jednotlivých představení.
BOĎI ve svých představeních preferuje marionety, ale
občas se objevují i maňásci či dokonce „oživlé“ polštáře.
Bauerovi sbírají také rodinná loutková divadla, jež mají
své místo v Jaroměři na náměstí čp. 48 v Pidimuzeu
loutkových divadel. A právě s jedním takovým divadlem
vlastní výroby cestují po vlastech českých i do zahraničí
(Austrálie, Nový Zéland, USA, Kanada) a představují
tak tradiční lidovou divadelní tvorbu. V minulosti
se soubor účastnil také loutkářských přehlídek v
Libčanech, Lounech, Turnově, Hradci Králové i Chrudimi
s velkými úspěchy. Dnes preferuje dětského diváka
před soutěžními porotami. V roce 2015 se konala
poslední místní přehlídka Boučkova Jaroměř a podzimní
Jaroměřské loutkaření, které je nahrazeno hostováním
souborů odjinud.
Také v Červeném Kostelci sahá loutkařská tradice až
do období první republiky. Už v roce 1922 zde působil
loutkový soubor Československého Orla. Po sbírání
zkušeností ve třicátých letech došlo v roce 1945 k
založení VÝRAZu. Tento loutkový soubor měl krátké
trvání, neboť jeho vedoucí osobnosti (výtvarníci Rudolf
Říha a Adolf Šrůtek) emigrovali do Paříže, kde své umění
rozvíjeli pod značkou Puppet Stars. Přesto zůstala po nich

Vaňkovo muzeum zimních sportů
Polici nad Metují bychom mohli nazvat městem
muzeí. Návštěvník zde najde nejen slavné Muzeum
Merkuru, Muzeum papírových modelů, ale
i historicko - vlastivědné Muzeum města Police nad
Metují v benediktinském klášteře se soukromou
opatskou kaplí či expozici ve staré barokní škole
z roku 1758. A to není vše. Od října 2017 k nim
přibude také nová expozice muzea zimních sportů.
Expozici připravilo Regionální muzeum v Náchodě
ve spolupráci s Borským klubem lyžařů v Machově.
Její jádro tvoří soukromá sbírka zesnulého pedagoga,
řezbáře a sběratele Mgr. Jindřicha Vaňka z Hronova
(1937 - 2011). Návštěvníci tak dostanou možnost
po šesti letech opět zhlédnout Vaňkovo soukromé
Muzeum zimních sportů Emericha Ratha, které

bývalo vystaveno v jeho domě v Hronově.
Původní Vaňkova sbírka je nově doplněna o textové
a obrazové panely, které přibližují historii lyžování
a skoků na lyžích v Machově, Hronově a Polici nad
Metují. Připomenuty jsou i významné osobnosti
z tohoto regionu, například broumovský rodák
Emerich Rath (1883 - 1962), všestranný sportovec,
účastník dvou olympiád, vegetarián, antifašista
a tremp, či polický rodák Jiří Beran (*1952),
československý reprezentant v běhu na lyžích, účastník
dvou zimních olympijských her, pětinásobný vítěz
běhu Jizerská padesátka, patnáctinásobný mistr
republiky a držitel ceny Fair - play. Expozice seznámí
návštěvníky také se slavnou a dlouhou tradicí výroby
bruslí v Polici nad Metují. Zhlédnout lze jak slavné
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Loutkový soubor BOĎI Jaroměř
i současným loutkářům paleta kvalitních loutek, které
doplnil svou tvorbou výtvarník Josef Jirásek.
V blízké Lhotě působil Loutkářský soubor Osvětové
besedy, který pod vedením nadšence Emericha Drtiny
v počtu 20 lidí inscenoval náročné hry (Pohádka
o zlaté rybce, Zlatovláska a pod.). Jejich svědomitost si
získala nadšení u odborné veřejnosti i publika. V roce
1961 kupříkladu zazářili v oblastní loutkařské soutěži
v Jaroměři s představením Aladinova kouzelná lampa.
V současnosti vládne v Červeném Kostelci RADOST.
Stejnojmenný loutkový soubor zde již více než půl století
rozdává dětem smích. Jeho dlouholetým principálem
býval Jaromír Bimba Dvořák, absolvent Loutkářské
konzervatoře v Hradci Králové. V současné době v jeho
stopách pokračuje režisérka a vedoucí Soňa Radochová.
Unikátním počinem souboru byly cesty s krytým
vozem taženým oslem během 80. let. Loutkoherci takto
putovali po táborech, návsích a domovech důchodců,
aby pobavili malé i velké v širém okolí. V jejich repertoáru
se dodnes nacházejí nejen klasické pohádky, ale i vlastní
dramatizace Romea a Julie či Toma Sawyera.
Od roku 1997 spolupořádá červenokostelecký soubor
také regionální loutkářskou přehlídku, která láká loutkáře
z celého kraje.
Mezi účastníky této přehlídky patří také Klub loutkářů
Úpice. Ten odstartoval své působení 20. 1. 1951
představením Míček Flíček. Hrálo se střídavě v Divadle

brusle z produkce firmy E. K. P. (Emil Katschner Police),
založené roku 1887, tak i brusle firmy Kovopol, která
na tuto výrobu navázala po roce 1948. Vedle toho
je připomenuta také výroba lyží a hokejek v regionu
(např. tzv. Oldřichovky a Foglarky). Expozici dále
doplňují historické pracovní sáně, sportovní i dětské
sáňky, skiboby, historické lyžařské boty a běžecké
vosky. Vaňkovo muzeum zimních sportů bude
přístupné v rámci prohlídky Muzea města Police
nad Metují v prvním patře benediktinského kláštera.
Muzeum je otevřeno od května do září a o státním
svátku 28. října. Mimo sezonu je můžete navštívit
po předchozí dohodě na objednání.

Aloise Jiráska a v divadle „U Vacků“ s velkým úspěchem.
V rámci náboru nových herců pořádal soubor loutkářské
výstavy, které obzvláště v době branné povinnosti
stávajících členů byly vítanou zásobárnou „náhradníků“.
Úpický soubor byl ve svém působení vskutku progresivní.
Nejen, že využíval různé typy loutek (marionety, javajky,
maňásky), ale ještě na jevišti pracoval s technikou
černého divadla a filmové projekce. Na provoz si soubor
přivydělával promítáním černobílých grotesek a Kolem
štěstí. Z výnosů se nakupovalo nové vybavení a loutky.
Dnes hrává úpický soubor svá představení nejen na
domovské scéně (Městský penzion v ulici Dr. Hejny
se speciálně rekonstruovanými prostory pro loutkové
divadlo), ale zajíždí také na přehlídky ve vybraných
městech (Libčany, Červený Kostelec, Jaroměř a Znojmo).
Z festivalu O cenu Matěje Kopeckého v Libčanech si
přivezl třikrát hlavní cenu a čtyřikrát cenu diváka.
A kam za loutkami vyrazit? V zimním a jarním obdobím
je to velmi jednoduché. Všechny výše uvedené loutkářské
soubory vystupují na svých domovských scénách, nebo
zajíždí do dalších měst regionu. Stačí jen zapátrat v
místní kulturní nabídce či přilehlého okolí. A to by bylo,
abyste nenarazili na nějakou princeznu, draka nebo zlého
černokněžníka. Přejeme Vám malým i velkým krásné
zážitky!
Autor: Jiří Švanda
Foto: archiv BOĎI Jaroměř

Ženské brusle Jackson–Elite
od polické firmy EKP

Prohlídku lze dojednat na adrese
police@muzeumnachod.cz,
popřípadě na tel. 604 875 685.
Autor: Mgr. Jan Tůma
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Regionálních výrobků
z Kladského pomezí je zase
o něco více
K sedmi již certifikovaným regionálním
výrobkům přibyly další čtyři, které upoutají
nápadem, umem a péčí, které do každého
z nich vkládají jejich výrobci.

Ovocné džemy Hany Horákové

Prvním z nich jsou dřevěné zahradní domky na
kolečkách výrobce pana Rydla z Nového Města
nad Metují, o kterých sní spousty dětí a možná
i dospělých. Domečky z Kladského pomezí již
několik let dělají radost nejen v České republice, ale
i v zahraničí.
sladkou chuť výborných džemů), podívejte se na
web Kladského pomezí www.kladskepomezi.cz.
Zde najdete mnohem více informací
o regionálních výrobcích, ale i to, kde můžete jejich
výrobky zakoupit.

Při pohledu na kuchyňské zástěry a chňapky od
Jany Čapkové z Jaroměře na Vás dýchne kouzlo
první republiky, ale věřte, že jsou platnými
pomocníky v kuchyni i dnes, a navíc velmi
slušivými.

„Projekt Regionální produkt – Kladské pomezí
nám dělá opravdu velkou radost. Těšíme se nejen
zájmu o certifikaci z řad výrobců, ale především je
velký zájem o koupi certifikovaných výrobků
v informačních centrech Kladského pomezí. No
a nakonec samozřejmě doufáme, že spokojený je
i konečný zákazník. To je samozřejmě jedním z cílů
certifikace regionálních výrobků“, řekla Markéta
Venclová, ředitelka Branky, o.p.s., destinační
společnosti Kladského pomezí, která je vlastníkem
ochranné známky Regionální produkt – Kladské
pomezí.

Pokud jsme Vás již dostatečně nalákali (nejen na

Léto 2018 v duchu
Festivalu zážitků
Při pohledu do kalendáře se zdá představa teplých letních dní opravdu vzdálená. Na Festival zážitků
v Kladském pomezí se ale vyplatí těšit, protože s ním si léto opravdu užijete.
Na deseti místech v regionu pro Vás budou připraveny zážitkové programy, které se budou opakovat každý den
v době letních prázdnin v týdenním cyklu. Program bude zaměřen na téma osobnosti, které žily nebo tvořily
v Kladském pomezí, ale také na polské straně hranice. V Novém Městě nad Metují Vás přivítá Dušan Jurkovič a spolu
s ním můžete objevovat kouzlo architektury. V Adršpachu budete seznámeni s historií místního rodu Nádherných
a v Malých Svatoňovicích si sestrojíte robota v duchu díla R.U.R. od Karla Čapka. Danny Smiřický, hrdina knížek
Josefa Škvoreckého, Vás provede Náchodem za zvuku saxofonu a v České Skalici můžete usednout do školní lavice
v Barunčině škole. Jak už sám název napovídá, navštěvovala tuto školu spisovatelka Božena Němcová. V Polsku Vás
rádi přivítají ve městech Kudowa Zdrój, Kłodzko, Świdnica a Bystrzyca Kłodzka, kde pro Vás budou mít připravené
hned dva zážitkové programy.
Pokud se nám podařilo nalákat Vás na letní prázdninové dny, jsme tomu rádi. Budeme se s Vámi těšit v jednom
z míst na viděnou.
www.festivalzazitku.cz
Autor: Lenka Lembejová

Ručně vyráběné šperky Jitky Kylarové z Náchoda
jste mohli spatřit již na mnoha regionálních
akcích v regionu. Nápaditost a kombinace
polodrahokamů, perletě a bižuterie Vás upoutají
v krásném souladu.

Posledním certifikovaným výrobkem podzimu
jsou výborné domácí džemy od Hany Horákové
z Police nad Metují. Ochutnat můžete třeba
lákavé kombinace broskve s perníkovým kořením,
rebarbory s jahodami, nebo meruňky s meduňkou,
a to jsme vyjmenovali jen nepatrný zlomek z celé
nabídky chutí.
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Autor: Lenka Lembejová
Foto: Jan Veselý

Poznejte regionální výrobky,

www.kladskepomezi.cz
BRANKA-certifikace_inz-noviny135x84,5_noiviny2017zima.indd 1

které vznikají díky originální myšlence, výjimečné
péči a s vysokým podílem ruční práce.

25.09.17 8:39
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Pokrok v pátrání po původu
Boženy Němcové

Čertohrátky v Adršpašských skalách

Božena Němcová, jedna z nejznámějších českých spisovatelek, jež je neodmyslitelně spjata
s naším regionem – kdo by ji neznal? Její původ je však již několik desetiletí předmětem dohadů.
Zpravidla se uvádí, že se Božena Němcová narodila 4. února 1820 ve Vídni. V druhé polovině
20. století se však začaly objevovat teze různých badatelů, které tyto údaje zpochybňovaly. Částečně
jim nahrávaly údaje z českoskalických školních matrik, v nichž je Barbora Panklová (Barbara Pankel)
mj. zapsána již v roce 1824, kdy jí mělo být šest let. Tomu by však odpovídal rok narození 1818.
Nejodvážnější tvrzení se pak týkají údajně šlechtického původu Boženy Němcové. Za její matku
dokonce někteří považovali vévodkyni Kateřinu Vilemínu Frederiku Benignu Zaháňskou, tedy
samotnou paní kněžnu. Tento názor byl jednoznačně vyvrácen, pozornost byla proto upřena na její
sestru Dorotheu.

Už několikátou sezonu se v Adršpašských skalách koná akce s názvem Čertohrátky.
Každoročně přibývá malých návštěvníků, kteří přijdou do skal plnit různé úkoly, soutěžit,
zdobit vánoční stromky rozmístěné na okruhu, seznámit se s čerty, Mikuláši a anděly, od
nichž dostávají dobroty. Nezapomínáme ani na dospěláky, kteří se mohou před vstupem do
skal zahřát svařáčkem.
A jak to celé probíhá? Děti u vstupu do skal dostanou kartičky, a za splněné úkoly sbírají razítka. Na
závěr celé akce si v TIC Adršpašské skály vyzvednou medaili, sladkou odměnu a před vstupem do
skal je pro ně připraveno občerstvení v podobě čaje a možnosti opékání buřtů na venkovním ohništi.
Kupodivu je právě posledně jmenovaná aktivita pro účastníky tou největší atrakcí. Letos se budou
Čertohrátky konat 2. prosince 2017 od 10 do 13 hod.
A ještě dobrá zpráva na závěr. Od května 2018 se bude pomalu rozjíždět zcela nový projekt Questů
krajem bílého a červeného pískovce, jehož cílem je seznámit návštěvníky hravou formou i s jinými místy,
než jsou Adršpašské skály, a nabídne tak možnost „úniku“ při vysoké návštěvnosti skalního města.
Autor: Beata Radoňová, TIC Adršpach

Jaká je ale skutečnost? K odpovědi na tuto otázku může přispět bádání odborného týmu vedeného ředitelem Muzea Boženy
Němcové v České Skalici Milanem Horkým.
Jak Vás napadlo pustit se do zkoumání DNA Boženy Němcové, a co to obnášelo? Milan Horký: „Na počátku bádání stála naivní
představa, co všechno zmůže DNA, formovaná lacinými kriminálkami. Už v roce 2005 a 2006 jsem vedl neformální jednání
o možnostech vytěžit genetický materiál, který v muzeu schraňujeme. Tehdy se však jevily naše možnosti pesimisticky. Až
v lednu 2015 se při jednání s doc. Heczkovou z Filozofické fakulty UK a doc. Klusoněm, toxikologem z akademie věd, podařilo
sestavit základ pracovní skupiny, do níž později přibyla Yvetta Dörflová z Památníku národního písemnictví, a v neposlední řadě
olomoucký genetik doc. Vodička. Celý tým opakovaně hledal možnosti, jak verifikovat materiál, který je k dispozici v muzeu,
protože se pochopitelně pracovalo i s možností, že ústřižky vlasů, které máme, nejsou autentické.“
Výsledky dvouletého pátrání byly veřejnosti představeny 4. února 2017, tedy při příležitosti domnělého 197. výročí narození
spisovatelky. Odborníci využili vzorky vlasů Boženy Němcové a jejího syna Hynka, jež se nacházejí v archivu Muzea BN, a získali
z nich část DNA spisovatelky. Jedná se o tzv. mitochondriální DNA, která se přenáší po ženské linii. Matka ji předává svým dětem,
zkoumaným tak může být i muž, je-li poslední ve sledovaném rodu. To byl i tento případ, kdy byla potvrzena příbuznost obou
zkoumaných vzorků.
Jak budete se získanými poznatky pracovat dál? Milan Horký: „Potvrzení autenticity vlasových fragmentů je pro nás dostatečným
úspěchem, veřejnost a snad i náš vlastní zájem nás tlačí k dalším krokům, které by mohly v budoucnu přinést potvrzení,
či vyvrácení některých hypotéz, které o původu Němcové kolují především v publicistických a bulvárních pracích. Pro nás je
východiskem ověření genetické shody s oficiálními příbuznými babičky nebo matky Boženy Němcové, k čemuž směřují naše
nynější úvahy. Naše časové ani finanční možnosti však nejsou velké, proto nečekáme výsledky v brzké době. Pro případné
pokračování genetickou cestou se nyní musíme zaměřit na ověření, či vyvrácení genealogických hypotéz, což je běh na dlouhou
trať. Pokud bychom neuspěli zde, pak se nabízí alespoň možnost vyloučení některých výše zmíněných odvážnějších teorií.“

Karel Čapek a jeho
kořeny, stopy a myšlenky
Jeden z nejvýznamnějších a nejčtenějších českých spisovatelů, který si zachoval
věhlas až do současnosti nejen v České republice, ale i v zahraničí, se narodil roku
1890 v Malých Svatoňovicích, v turistickém regionu nazývaném Kladské pomezí.
Jméno slavného spisovatele je zároveň také názvem nově připravovaného projektu
cestovního ruchu, který bude představen začátkem roku 2018.
Cílem projektu je zprostředkovat Čapkovy kořeny, stopy a myšlenky, nabídnout cestování
s čapkovskou tematikou a zpřístupnit zábavnou formou široké veřejnosti odkaz Karla Čapka
a jeho sourozenců. Prostřednictvím zajímavých příběhů, které se vážou k místům pobytu
rodiny Čapkovy, bude představeno osm míst v Královéhradeckém kraji. Díky tomuto
projektu se propojila místa, která spolu na první pohled nijak nesouvisí. Ve společných
tištěných materiálech, webových stránkách a marketingové kampani se budou prezentovat
Malé Svatoňovice, Hronov, Úpice, Žernov, Hradec Králové, Žacléř, Vrchlabí a Špindlerův Mlýn.
Projekt realizuje nezisková organizace pro rozvoj cestovního ruchu Branka, o.p.s., za finanční
spoluúčasti jednotlivých obcí a Královéhradeckého kraje.
Více informací získáte na www.kladskepomezi.cz a od roku 2018 také na www.karelcapek.cz.

Autor: Radka Jansová
Foto: archiv redakce

Kulturní, společenské a sportovní akce
říjen-prosinec 2017

70. Polické divadelní hry

Police nad Metují, Kolárovo divadlo
www.policko.cz

7. - 10. 12. 2017

Advent v Ratibořicích

Zámek Ratibořice a Babiččino údolí
www.zamek-ratiborice.cz

11. 11. 2017

7. - 10. 12. 2017

Náchod, Masarykovo náměstí
www.mestonachod.cz

prohlídkami vánočně vyzdobeného zámku)
Zámek Nové Město nad Metují
www.zameknm.cz

Martinské trhy

17. - 18. 11. 2017

Webrovka fest

Výstava Vánoce s květinou (se speciálními

8. 12. 2017

charitativní akce na podporu dětí
z dětských domovů Dědov, Klučanka
www.webrovkafest.com

Sněhánky aneb "Veselé Vánoce s Perníčkem"

26. 11. 2017, 9-17 hod.

24. 12. 2017

s programem pro děti v Jiráskově divadle
Hronov, náměstí ČSA a sál Josefa Čapka
www.kulturahronov.cz

Josefov, Bastion I
www.pevnostjosefov.cz

Vánoční trhy "U nás" v Hronově

1. a 2. 12. 2017, 19 hod.
Adventní koncerty Koletovy hornické hudby
Rtyně v Podkrkonoší, hala Orlovna na náměstí Horníků
www.koletovka.cz
2. 12. 2017 - 31. 1. 2018

Vánoční výstava betlémů

z dílny Jarmily a Josefa Haldových ze Sedloňova
Městské muzeum Nové Město nad Metují
www.muzeum-nmnm.cz

Náchod, Masarykovo náměstí
www.mestonachod.cz

Štědrý den v Pevnosti Josefov

1. 1. 2018

Novoroční ohňostroj

Česká Skalice, Husovo náměstí
www.ceskaskalice.cz
únor 2018

Sousedský masopust
Náchod
www.mestonachod.cz
22. - 25. 2. 2018

3. 12. 2017

Divadelní festival - 21. ročník
Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla
www.mksck.cz

stromu – Náchod, Masarykovo náměstí
Adventní koncert - Náchod, Městské divadlo Dr. J. Čížka
www.mestonachod.cz

23. - 26. 3. 2018

I. Adventní neděle a rozsvícení vánočního

3. 12. 2017

Jaroměřský vánoční trh
Jaroměř, Náměstí ČSA
www.jaromer-josefov.cz

Festival Jeden svět 2018

Police nad Metují, Kolárovo divadlo
www.policko.cz
Více na

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
INZERCE

INFORMAČNÍ
CENTRUM
• TICKETPORTAL
• INFORMAČNÍ SERVIS
• BEZPLATNÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
• UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
• FREE WIFI
• MULTIMEDIÁLNÍ KIOSEK
• BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
• PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
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

www.kladskepomezi.cz/kalendar-akci
ICBroumov-inz_84,5x135-KP_2017.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
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Seznamte se s Novoměstskou Architektonické skvosty Pavla
Janáka naleznete i v Náchodě
filharmonií

Jejím zázemím je krásné Nové Město nad Metují
a tamní ZUŠ Bedřicha Smetany. Tempo hráčů je
strhující a jejich hudba vskutku dech beroucí. Ano,
řeč je o Novoměstské filharmonii.
Novoměstská filharmonie je jedním z mála
amatérských hudebních těles v našem regionu.
Navazuje na dlouholetou tradici komorního orchestru,
který v roce 1960 založil dirigent Dušan Vrchoslav.
Důležitým milníkem v historii tohoto tělesa je rok
1998, kdy soubor přebral Jaroslav Rybáček, který jej
postupem času rozšířil do podoby symfonického
orchestru, známého jako Novoměstský orchestr. Během
svého působení na nejrůznějších koncertních pódiích
získalo toto těleso řadu prestižních ocenění, natočilo
CD Tance/Dances a spolupracovalo s autory filmu Síla
lidskosti nebo Nickyho rodina.
Pravděpodobně nejvýznamnějším rokem v historii
souboru je rok 2011, kdy se z Novoměstského orchestru
stává Novoměstská filharmonie (Nofi). Od té doby
se Nofi blýskla na několika zahraničních soutěžních
festivalech, odkud si přivezla vysněná první místa
a natočila také druhé CD Filmové melodie. Nofi tak, jak
ji známe teď, je přehlídkou široko daleko nevídaných
uměleckých kusů od vtipných převleků bicí sekce až po

sólistu tubistu,
předvádějícího
nejen zpěv
na tubu, ale
i beatbox.
Každoročně
pořádané
tematické
koncerty
jsou mnohdy
vyprodány
i během pouhé
hodiny
a koncertní
sály pravidelně
praskají ve švech. Repertoár, který je Nofi schopná
předvést, začíná u taneční hudby, kvapíkem pokračuje
přes muzikálové a filmové melodie a končí na notových
linkách velikánů klasické vážné hudby.
A kde že se můžete s těmito ostřílenými a nadanými
hráči setkat? Letošní rok je pro Nofi jubilejním, protože
věřte nevěřte, její zapálený dirigent Jaroslav Rybáček
zde působí již 20 let, a tak se můžete těšit na opravdové
filharmonické narozeniny. Prozradíme, že na letošní
podzimní i vánoční koncerty Nofi nezůstane sama,
spojí síly s jinými hráči a také s dalším významným
hudebním tělesem z Nového Města nad Metují.
Uvidíme se:
19. listopadu 2017 v České Skalici
26. listopadu 2017 v Chrudimi
16. a 17. prosince 2017 v Novém Městě nad Metují
Pro bližší informace navštivte naše webové stránky
www.nofi.cz. Srdečně Vás zveme a moc se těšíme na
hudebně vyladěné setkání!
Autor: Redakce Nofi
Foto: Tomáš Hejzlar

Jméno předního českého
architekta Pavla Janáka
je spjato s mnoha místy
Kladského pomezí. Svou
stopu však zanechal
také v Náchodě, a to
díky architektonickým
návrhům staveb vily
Josefa Bartoně
a městské spořitelny.
V březnu roku 2017 uplynulo 135 let od Janákova
narození. Během svého bohatého profesního života
spolupracoval s významnými architekty – Josefem
Zítkem, Janem Kotěrou nebo Josefem Gočárem. Zabýval
se nejenom projektováním veřejných a soukromých
staveb, ale i bytovými doplňky. V počátcích své tvorby
se přikláněl k teoriím české moderny, později lze v jeho
dílech vysledovat prvky tzv. národní formy architektury
a funkcionalismu. K jeho významným stavbám patří
krematorium v Pardubicích nebo Hlávkův most v Praze.
Z urbanistických řešení pak stojí za zmínku osada Baba
v Praze - Dejvicích.
Budova v Zámecké ulici, kterou dnes náchodští znají
jako sídlo střediska volného času Déčko, byla původně
reprezentativním sídlem známého náchodského
průmyslníka Josefa Bartoně mladšího. V těchto místech
stál již v 16. století hospodářský dvůr. V průběhu
let měnil majitele, aby roku 1662 přešel do držení
náchodského panství. Po jednom z majitelů se též
nazýval „Petrův dvůr“. Nemovitost
i s přilehlými pozemky koupil roku 1922 Cyril Adolf
Bartoň - Dobenín, aby zde nechal vystavět vilu pro
svého syna Josefa a jeho manželku Barboru. Výstavba
byla započata v roce 1927. Letos si tak připomínáme
90. výročí zahájení stavby. Návrh vzhledu budovy byl
původně zpracován již na jaře roku 1922 Janem Kotěrou
ve střízlivém duchu vycházejícího z typu anglické vily.

Přednost ovšem dostal pohled z pera Janáka, který
odráží počátek nové etapy jeho tvorby. Vyznačuje
se velmi členitým a různorodým architektonickým
řešením, jež v sobě mísí prvky neoklasicismu
a funkcionalismu. K hlavním interiérovým zajímavostem
patří kruhový obývací pokoj nesený válcovými sloupy.
V čelní stěně je v oválu vsazen šlechtický znak rodiny
Bartoňů z Dobenína. Vstupní hale pak dominuje
dřevěné schodiště. Nelehký osud potkal po druhé
světové válce nejenom majitele vily, který byl neprávem
odsouzen a emigroval společně s rodinou do ciziny, ale
i samotný objekt. Již od října 1945 spadal pod národní
správu, část vybavení byla rozebrána nebo dokonce
prodána. Nejprve tu sídlilo ředitelství bavlnářských
závodů, později škola pracovních záloh. Dětem slouží
budova od roku 1961, kdy zde byla zřízena mateřská
škola, později Okresní dům pionýrů a mládeže. Po
roce 1989 se jedná o Dům dětí a mládeže a stává se
majetkem města a zároveň kulturní památkou.
K dalším Janákovým počinům v Náchodě z let 1928
- 1930 patří přísně funkcionalistická stavba bývalé
spořitelny, dnes Komerční banky, stojící na rohu
Masarykova náměstí a Palackého ulice. Součástí
projektu byly i městské lázně a knihovna s čítárnou.
Samotný vzhled budovy se vyznačuje čistou bílou
fasádou ve stylu art deco. V přízemí se nacházejí
úřední prostory, v patrech byty. Zajímavostí je kaskáda
trojúhelníkových arkýřů směřujících tak, aby velká
okna byla v úzké Palackého ulici co nejvíce natočena
slunečnímu svitu. Vstupní část zaujímá reliéfní výzdoba
Břetislava Bendy, fasádu umístěnou do náměstí pak
zdobí polofigury z dílny Josefa Bílka. Budova je kulturní
památkou.
Autor: Jana Somernitzová, Lucie Dostálová
Zdroje: Velká encyklopedie osobností Náchoda,
Náchodský zpravodaj 12/2016, 3/2015

JESTŘEBÍ HORY
RÁJ BĚŽKAŘŮ

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

Tip y na o b če rs tve n 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.

w w w.je s tr e b i ho r y. ne t
KJH-inz_kpnovinyzima_277x169_2017.indd 1
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Skiareály
v Kladském pomezí
Skiareál Běloves - Náchod

Vhodný pro rodiny s dětmi, začátečníky, pokročilé,
parkování, občerstvení, večerní lyžování.
www.skibeloves.cz

Lyžařský vlek Švédský vrch - Chlívce

Vhodný pro rodiny s dětmi, sjezdová trať v délce 400 m.
www.cervenokostelecko.cz/svedak

Skiareál Janovičky - Broumov

Dva vleky, dětský vlek, menší snowpark, parkoviště,
občerstvení, skiservis, půjčovna lyží, lyžařská škola,
večerní lyžování.
www.lkbroumov.cz

Skiareál Kamenec - Teplice nad Metují

Vhodné pro začátečníky, pokročilé, rodiny s dětmi,
parkoviště, půjčovna lyží, občerstvení.
www.teplicenadmetuji.cz

Lyžařský vlek „Na Nebíčku“ - Police n. M.

Vhodný pro rodiny s dětmi, začátečníky, vlek má délku
250 m, večerní lyžování. www.sportvpolici.cz

Panská stráň - Nový Hrádek

Dvě sjezdovky 460 m a 340 m, parkování, občerstvení,
restaurace.
www.sokol.novy-hradek.cz

Skiareál Petříkovice

Vhodné pro začátečníky, pokročilé, rodiny s dětmi,
parkoviště, občerstvení, půjčovna lyží, lyžařská škola,
dva vleky, večerní lyžování.
www.petrikovice.cz

Skiareál Radvanice

Tři vleky, parkoviště, občerstvení, skiservis, půjčovna lyží,
lyžařská škola, večerní lyžování.
www.vlekradvanice.cz
Více informací najdete na:

http://ski.kladskepomezi.cz/

Vánoce
u Studánky

Když se v prosinci 1989 sešla v Malých
Svatoňovicích parta nadšenců v čele s Markétou
Vránovou a dohodli se, že uspořádají vánoční
výstavu, nikdo z nich netušil, že se z tohoto
nápadu stane tradice, která potrvá desetiletí.
Vánoční výstava v roce 1989 dostala název Vánoce
u Studánky. Byla úžasná. V malém sále kulturního
klubu se podařilo vykouzlit atmosféru Vánoc
v selské chalupě za pomocí vánočních dekorací,
perníků a betlémů. Na chodbě v kádi plaval živý kapr
a poprvé byl ve Svatoňovicích vystaven Kábrtův
betlém. Výstava měla ohromný úspěch, a tak
proč to další rok nezkusit znovu? V průběhu let se
kolektiv tvůrců postupně obměňoval, ale zůstával
zápal a nadšení.
Vánoce u Studánky se staly tradicí. Jezdí k nám
návštěvníci z celého kraje, kteří často spojí návštěvu
s výšlapem na Brendy a prohlídkou kostela.
Ústředním exponátem je tzv. Kábrtův rtyňský
betlém. Je to unikátní betlém, který autor odkázal
Muzeu bratří Čapků. Pozadí Brend namaloval
akademický malíř Jiří Škopek. Za roky, kdy
výstavy pořádáme, máme mnoho kontaktů mezi
vystavovateli a tvůrci betlémů a jsme členy klubu
betlémářů. Daří se nám představovat vždy jiné
zajímavé kousky s vlastním příběhem a jejich autora.
Prezentujeme také tradiční řemesla jako je výroba
modrotisku, pletení z proutí a orobince, výrobky
ze šustí. Ukazujeme práci perníkářů a tkaní na
kolovratu.
Myslím, že naše nadšení se promítá i do kvality
výstavy. Tak určitě přijďte. Letos budeme zahajovat
v neděli 17. prosince v 16 hod. Výstava potrvá až do
Nového roku a otevřená je denně od 9 do 16 hod.
Podrobnosti najdete na www.malesvatonovice.cz.
Autor: Eva Hylmarová

Představujeme
naše významné partnery
Areál Pauli

Jiráskova 521, 552 03 Česká Skalice
+420 603 853 663
vitebska@arealpauli.com

www.arealpauli.com

Ubytování v krásném prostředí, kde naleznete spoustu možností, jak
trávit svůj čas. Parkování v uzavřeném areálu, venkovní bazén pro
všechny, tenisový kurt, dětské hřiště, trampolína.

Autocamping Rozkoš

Třída T. G. Masaryka 836, 552 03 Česká Skalice
+420 491 451 112
atc@atcrozkos.cz

www.atcrozkos.cz

Autocamp se nachází na severním břehu údolní nádrže Rozkoš
a nabízí ubytování v chatách, stanech, karavanech. Areál je vhodný
pro individuální, rodinnou nebo skupinovou rekreaci.

Farma Wenet

Kladská 346, 550 01 Broumov
+420 777 762 305, +420 777 699 588
wenet@seznam.cz

www.wenet.cz

Farma Wenet v Broumově krom příjemného prostředí, možnosti
odpočinku a zážitků se zvířátky nabízí i ubytování ve dvou stylově
zařízených apartmánech v celkové kapacitě 9 + 8 osob.

Hotel TOMMY congress & relax center
Kaštanová 205, 547 01 Náchod – Babí
+420 491 452 452, +420 602 138 333
info@hotel-tommy.com

www.hotel-tommy.com

Rodinný wellness hotel nabízí komfortní ubytování, bohatou nabídku
relaxačních procedur, vnitřní bazén, vířivou vanu, hydromasážní vanu,
finskou saunu, infra kabinu a masáže.

Hotel U Beránka

Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod
+420 491 433 119, +420 735 165 949
rezervace@hotel-beranek.com

Zimní radovánky na Machovsku
Machovsko je krásné v každém ročním období,
ale právě v zimě nabízí množství nejrůznějšího
aktivního vyžití pro celou rodinu (sáňkování,
bobování, běžky i sjezdování, skoky na lyžích).
V Dolečku

Borský klub lyžařů upravuje zde běžeckou stopu
o délce 50 km s převýšením až okolo 200 metrů.
Nechte se pozvat na 2 zajímavé trasy.
První trasa „Nouzínská“ (12 km, nenáročná, ideální
pro rodiny) Vás zavede od centra tratí v Dolečku přes
louky pod Homoli. Odtud jsou krásně vidět Krkonoše.
Když budete pokračovat dále až do polského Nouzína
- Ostra Góra, můžete se zde vydat po naučné stezce
(4 zastavení) „Jak se zde dřív žilo“. Zpět můžete jet
po stejné trase, nebo odbočit vpravo do Machovské
Lhoty a posilnit se v půvabné hospůdce U Lidmanů.
Odtud je pak do Dolečka pouhý kilometr.

Druhá trasa „Závršská“ (10 km) vede od parkoviště
pod skokanskými můstky u restaurace KUKULDA
směrem na úpatí kopce Fabiánky. Na rozcestí na
Úlehlích odbočuje stopa do lesa Březiny k rozcestí
U Vrtule. Dále vás trať zavede do osady Závrchy se
zvoničkou, kde se nacházejí obory s daňky a srnami,
které můžete krmit jablky. Stopa se pak stáčí k polské
hranici a do Stroužného, kde nabízí pstruha na rožni.
Při dostatku sněhu se dostanete do Machovských
Končin, odkud sjedete k rozcestí na Úlehlích. Odsud se
vydáte zpět pod Hůrku.

www.hotel-beranek.com

Secesní hotel v srdci Náchoda nabízí příjemné ubytování a díky své
poloze a vybavenosti je vhodným místem pro rekreační a romantické
pobyty, ale i pro společenské a firemní akce.

Měděný důl Bohumír

Jívka 187, 542 13 Jívka
+420 499 829 842, +420 724 805 646
bohumir@gemec.cz

www.djs-ops.cz

Návštěva dolu je vhodná za každého počasí. Poznáte zde nejen krásy
a taje země. Připomenete si, co těžba a dolování obnáší za kus dřiny.
Pojďte na prohlídku a dozvíte se vše důležité o havířině.

Pro lyžníky, kteří pracují dlouho do večera, máme opět
připraven osvětlený okruh 1200 m v Dolečku. Svítí
se od pondělí do pátku od 17 do 19 hodin - více info
naleznete již brzy na www.bklmachov.eu.

Pevnost Josefov

Autor: Standa Jirásek, předseda BKL Machov

Pevnostní město Josefov s podzemním obranným systémem
je evropským unikátním technickým dílem z 18. století. Pevnost
je přístupná k prohlídkám.

Okružní 34, 551 02 Jaroměř – Josefov
+420 491 812 343
info@pevnostjosefov.cz

www.pevnostjosefov.com

Pod Hejšovinou

Podzemní město Osówka

Ul. Grunwaldzka 20, 58-340 Głuszyca
+48 748 456 220
biuro@osowka.pl

www.osowka.cz

Osówka je turistická atraktivita spojená s největším tajemstvím třetí
říše. Obrovský stavební komplex podzemních a pozemních objektů byl
stavěn nacisty během druhé světové války.

Wellness hotel Rajská zahrada

Komenského 70, 549 01, Nové Město nad Metují
+420 773 777 773, +420 778 424 450
recepce@hotelrajskazahrada.cz

www.hotelrajskazahrada.cz

Odpočiňte si od každodenního spěchu v malebném prostředí
luxusního hotelu, který Vám nabízí komfortní ubytování, Wellness
centrum, Spa, Fitness a úžasné gastronomické zážitky.

V Rakousích
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SKI BUSY

KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

MODRÁ LINKA
NÁCHOD - KUDOWA ZDRÓJ - KARŁÓW
TA M

čas
12.15
12.17
12.19
12.20
12.23
12.25
12.38
12.50

O D KUD - K A M

ZPĚT

odjezd • zastávky • příjezd
Náchod, aut. st.
Náchod, Běloves, Ida
Náchod, CLO
Kudowa Zdrój, Slone, CLO
Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa
Kudowa Zdrój
Karłów, Błedne skaly
Karłów

čas
17.05
17.03
17.01
17.00
16.57
16.55
16.40
16.30

Jede od 30.12.2017 do 24.2.2018

ČERVENÁ LINKA
NÁCHOD - HRONOV - ČERVENÝ KOSTELEC - ÚPICE
MALÉ SVATOŇOVICE - ODOLOV
TA M

O D KUD - K A M

čas
9.00
9.10
9.20
9.40
9.50
10.05
10.15
10.25

ZPĚT

odjezd • zastávky • příjezd
Náchod, aut. st.
Velké Poříčí, pošta
Hronov, aut. st.
Červený Kostelec, aut. st.
Rtyně v Podkr., aut. st.
Úpice, most II. odboje
Malé Svatoňovice, žel. st.
Odolov, hostinec

čas
11.15
)
)
11.00
10.50
)
10.40
10.30

Jede od 30.12.2017 do 24.2.2018

ski.kladskepomezi.cz
V zimním období zajíždí o víkendu vybrané spoje
autobusové linky Police nad Metují - Teplice nad Metují
až ke Ski areálu Kamenec.

CDS
NÁCHOD

Informační centra v Kladském pomezí (zimní provoz)
Turistické informační centrum Adršpašské skály

Informační centrum Hronov

Městské informační centrum Nové M./n. M.

Turistické informační centrum Teplice n./M.

Informační centrum Broumovska

Informační centrum Jaroměř

Městské informační centrum Nové M./n. M.

Turistické informační centrum Úpice

Regionální informační centrum Broumovska

Informační centrum Malé Svatoňovice

Informační centrum Police nad Metují

Cestovní a informační centrum Červený Kostelec

Informační centrum Meziměstí (Centrum Walzel)

Muzeum papírových modelů Police n./M.

Regionální informační centrum Česká Skalice

Městské informační centrum Náchod

Dolní Adršpach 26, pošta Teplice n./M. 549 57
www.skalyadrspach.cz
Mírové náměstí 105, Broumov 550 01
www.broumov-mesto.cz
Klášterní 1, Broumov 550 01
www.broumovsko.cz

Havlíčkova 654, Červený Kostelec 549 41
www.cervenokostelecko.cz

Legionářská 33, Česká Skalice 552 03
www.ceskaskalice.cz, www.ceskoskalicko.cz

nám. Čs. armády 500, Hronov 549 31
www.kulturahronov.cz
Nám. ČSA 16, Jaroměř 551 01
www.jaromer-josefov.cz

Nám. Karla Čapka 147, Malé Svatoňovice 542 34
www.malesvatonovice.cz
Dlouhá 138, Meziměstí 549 81
www.walzel.cz

Masarykovo nám. 1, Náchod, 547 01
www.mestonachod.cz

Na letní turistické noviny se můžete těšit v dubnu 2018.

Husovo náměstí 1225, Nové Město nad Metují 549 01
www.infocentrum-nmnm.cz
U Zázvorky 1210, Nové Město nad Metují 549 01
www.infocentrum-nmnm.cz

Horní 13, Teplice nad Metují 549 57
www.teplickeskaly.com
Dr. A. Hejny 133, Úpice 542 32
www.upice.cz

Masarykovo nám. 75, Police nad Metují 549 54
www.policko.cz
Tyršova 341, Police nad Metují 549 54
www.mpmpm.cz

Adršpach
Teplice
nad Metují

Praha

Malé
Svatoňovice
Okres TRUTNOV

Police
nad Metují

Úpice
Červený
Kostelec

Turistické noviny vydává:

Hronov

Branka, obecně prospěšná společnost pro rozvoj cestovního ruchu.
Česká Skalice
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Jaroměř

Broumov

Náchod

POLSKO

Nové Město
nad Metují

Okres HRADEC KRÁLOVÉ
Okres RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
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