
Zimní příroda Kladského pomezí má vskutku 
pohádkový ráz. Zasněžené Babiččino údolí nebo 
skalní útvary v Adršpašsko-teplickém městě jsou 
ideálním cílem pro každého, kdo má v oblibě 
přírodní romantiku.

Každoročně si pokládáme otázku, jak asi bude vypadat 
letošní zima. Někdo se na zimu těší, někdo má obavy, 
které jsou v poslední době umocněny covidovou 
situací. Zůstaňme optimističtí a věřme, že příroda bude 
přístupná, ať se děje, co se děje.

U kněžny v Ratibořicích
Navštívili jste někdy malebné Babiččino údolí v zimě? 
Krajina, jejíž osu tvoří řeka Úpa, má rozhodně co 
nabídnout, i když je venku mráz, až to praští!
Národní přírodní památka Babiččino údolí, doplněná 
o sněhovou peřinu, umocňuje krásu zdejších 
architektonických skvostů. Nejen díky tomu je údolí 
kouzelným místem jako stvořeným pro zimní procházky.

První z pomyslných perel, na kterou narazíte již cestou 
do samotných Ratibořic, je Lovecký pavilon, jehož 
portál doplňují dva dórské sloupy. Od pavilonu se 
naskýtá nádherný výhled na širou pláň, na níž lze při 
troše štěstí spatřit stopy ve sněhu, které zde zanechala 
lesní zvěř.
Jakmile vstoupíte do zámeckého parku, zaručeně 
budete ohromeni pohledem na empírové sídlo, 
připomínající italský letohrádek, spojované s rodem 
Piccolominiů či s kněžnou Zaháňskou.
Cestou k zámeckému skleníku, původně nazývanému 
„Ananasový dům“, můžete spatřit rybníček.
Červená turistická značka, protínající celé Babiččino 
údolí, Vás dovede mimo jiné i k ikonickému sousoší 
Babičky s dětmi. Věděli jste, že v roce 2022 to bude již 
sto let od okamžiku, kdy toto dílo královédvorský rodák 
Otto Gutfreund vytvořil? 
Nedaleko pomníku je k vidění i Rudrův mlýn, který svou 
bílou omítkou ladí s romantickou zimní krajinou. Od 
mlýna se až ke Starému bělidlu táhne rozsáhlá louka, 

kterou sem tam zdobí urostlé stromy, jejichž koruny 
krášlí nadýchaná pokrývka sněhu.
Dalším z oblíbených cílů je nejen v letních měsících 
Staré Bělidlo, do něhož zasadila Božena Němcová děj 
své Babičky. Od tohoto roubeného obydlí je to už jen co 
by kamenem dohodil k Viktorčinu splavu, který svým 
typickým šumivým zvukem dotváří tuto půvabnou 
zimní scenérii.

Ledové skalní království
Padá na vás splín ze zimy a nedostatku slunce? 
Procházka v zachumeleném Adršpašsko-teplickém 
skalním městě vám zaručeně zvedne náladu. 
Pokud sněhové podmínky dovolí, dá se v zimě projít 
adršpašskou i teplickou část skal. Pokud je však sněhu  
hodně, udržují se cesty jen v rámci možností a vstup je 
na vlastní nebezpečí. V poslední době jsou však zimy 
celkem příznivé, takže pozvánka je na místě.
V Teplických skalách je okruh dlouhý 6 km a pravdou 
je, že výškové rozdíly jsou značné, takže ne každému se 
chce „kopečky“ zdolávat. Avšak ten, kdo Teplické skály 
navštíví a vyleze i na zříceninu hradu Střmen, bude 
naprosto unešený z krásných výhledů. 
Teplické skalní město je specifické vysokými stěnami 
a hlubokými soutěskami.  Během prohlídkové trasy 
uvidíte mnoho jednotlivých útvarů pojmenovaných 
nápaditými jmény. Mezi nejznámější dominanty 
Teplického skalního města patří např. Skalní koruna, 
Golem, Lední medvěd a další zajisté objevíte při svých 
toulkách sami.
V Adršpašských skalách je v zimních měsících denně 
udržovaná část prohlídkového okruhu až po Velký 
Vodopád. V případě slabší sněhové nadílky lze na vlastní 
nebezpečí procházet celý prohlídkový okruh. Pod 
mrazivou vrstvou mají skály pohádkovou atmosféru. Za 
Gotickou brankou se skrývá přímo ledové království. 
Můžete se kochat sněhovou pokrývkou, která zahalí 
skalní útvary do bílého hávu, potkáte rampouchy 
různých velikostí nebo zamrzlý vodopád. Vrstva sněhu 
zahalující nejznámější pískovcové útvary Milenci, 
Starosta a Starostová, Homole cukru nebo Cukrovarský 

komín vám přichystá romantický zážitek. Turistický 
okruh je dlouhý 3,5 km a na rozdíl od letní sezóny je  
v zimních měsících návštěvnost nízká. Nádherné 
scenérie, žádné davy turistů a kvalita prověřená 
staletími – to jsou ty nejdůležitější důvody, proč 
Adršpach navštívit právě v zimním období.

Řadu dalších tipů, kam se vydat v zimě, naleznete uvnitř 
novin i na webu www.kladskepomezi.cz.

Text: Adéla Čápová, Beata Radoňová, Jiří Švanda
Foto: Markéta Tomanová, archiv IC Teplice n. Metují
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3. ledna 2022 uplyne 10 let od úmrtí spisovatele 
a náchodského rodáka Josefa Škvoreckého. Jeho 
památku si v Náchodě můžete připomenout procház-
kou po místech, která jsou s jeho osobou spojená.

Tříkilometrový okruh s celkem devíti zastávkami Vás provede 
místy, jež můžete znát z románů Josefa Škvoreckého, nejvíce 
pak ze Zbabělců. Své putování začnete na Masarykově 
náměstí u lavičky Josefa Škvoreckého od sochaře Josefa 
Faltuse. Následně trasa vede k budově sokolovny a gymnázia, 
které Josef Škvorecký navštěvoval v letech 1935 až 1943.
Poté přejdete na druhý břeh řeky Metuje, neboť čtvrtá 

zastávka se nachází u proslulého hostince Port Artur,  
ve kterém probíhaly zkoušky jazzové kapely v románu 
Zbabělci. Následující zastávka této stezky je u místního 
pivovaru, kde se odehrávala podstatná část románu Zbabělci, 
a poté opět přejdete přes řeku a půjdete kolem náchodského 
nádraží na Kamenici. Další zastávkou je dům čp. 136, v němž 

Škvorecký v mládí žil s rodiči a pak Karlovo náměstí, na 
kterém stála budova obecné školy, do níž malý Josef chodil. 
Procházka Vás zavede zpět na Masarykovo náměstí, kde celé 
putování za Josefem Škvoreckým započalo. Nesmíte však 
opomenout secesní budovu Hotelu u Beránka, kde se nachází 
pověstná Škvoreckého „Dannyho kavárna“.

Jednotlivá místa na okruhu jsou označena destičkou 
s popisem místa. Pokud byste se ovšem chtěli dozvědět 
o jednotlivých místech více, tak se nezapomeňte před 
procházkou zastavit v informačním centru na Masarykově 
náměstí. Zde zdarma obdržíte tištěného průvodce od Aleše 
Fetterse, který obsahuje podrobný popis a plánek celé 
procházky.

Text: Lucie Dostálová, Tomáš Menec, Jana Viesnerová
Foto: Tomáš Menec

Procházka Josefa
Škvoreckého městem
Náchodem 

Kam za zážitky?
Inspirujte 

se v našem 
kulturním 
kalendáři.

www.kladskepomezi.cz

Adršpašsko-teplické skalní město

Babiččino údolí

Masarykovo náměstí v Náchodě
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Nové Město nad Metují si letos připomíná 
520 let od svého vzniku na ostrohu nad řekou 
Metují. Jeho krásy obrazem i slovem zachycuje 
nová publikace Město na skále Radovana 
Krtičky a Petra Minaříka.

Renesanční náměstí s podloubími a zámkem 
rekonstruovaným Dušanem Jurkovičem a Pavlem 
Janákem – to je první, co se většině turistů vybaví při 
zmínce o Novém Městě nad Metují. Jde ale rovněž 
o místo obklopené řadou údolí, z nichž nejznámější 
jsou dvě. V Pekle se nachází výletní restaurace 
na místě bývalého mlýna přestavěná Dušanem 
Jurkovičem v lidově secesním stylu. Klopotovské 
údolí je domovem jelena Matěje, divokých prasat  
a ptactva. Projít odsud lze až do Slavoňova, kde  
se nalézá dřevěný kostel sv. Jana Křtitele z 16. století.

Fotopublikace zachycuje jak tato známá místa, 
tak odhaluje i kouzlo jednotlivých částí města. 
Netradiční pohled na nově zrekonstruované čtyři 
uličky Zadomí, které rámují historické centrum 
nebo snímky z běžně nepřístupných částí kláštera 

Milosrdných bratří Vám přiblíží 
neopakovatelnou atmosféru Nového 
Města nad Metují.
Poeticky laděný text v čtyřjazyčném 
provedení (česky, anglicky, německy 
a polsky) využívá jako průvodce 
minulostí města samotnou řeku Metuji, 
která „hodně pamatuje, ale nesoudí“. 
Publikace je rozčleněná podle ročních 
období do čtyř částí, jež reflektují nejen 
proměnu přírody, ale rovněž jednotlivé 
historické etapy (středověk, renesance 
apod.)

Město na skále je knihou pro každého 
rodáka i milovníka Nového Města nad 
Metují. 

Vzhledem k limitovanému nákladu 
doporučujeme případným zájemcům objednat 
ji na info@muzeum-nmnm.cz nebo 
tel. 491 472 119. Ukázky z knihy naleznete 
na www.infocentrum-nmnm.cz. 

Aktivní senior je již od října k dispozici 
v novoměstském informačním centru 
a na webu www.infocentrum-nmnm.cz. 

Text: Jiří Švanda
Foto: Radovan Krtička

Vyšla fotopublikace 
o Městě na skále

Dvojměstí, tvořené věnným městem českých 
královen a pevnostním městem, nabízí hned 
několik míst jako stvořených pro (pod)zimní 
procházku.

Nejprve vyrazíme do přírody. Už 15 let vytváří Česká 
společnost ornitologická Ptačí park Josefovské louky 
v nivě řeky Metuje. Od roku 2018 jsou zde kromě 
mokřadních ptáků k vidění také různé druhy hmyzu, 
obojživelníků a divocí koně (exmoorští pony). Ti byli 
do parku umístěni proto, aby napomohli s vhodnými 
podmínkami pro udržení kvalitních mokřadů. Od 
roku 2020 zde potkáme také dva pratury, kteří mají 
podobnou funkci jako koně – okusem potlačovat 
nežádoucí dřeviny, spásat rychle rostoucí kopřivy apod.
S podporou Města Jaroměř byl realizován výlet  
s tajenkou „Do džungle za divokými koníky a do Ptačího 
světa v Jaroměři“. Zdarma ke stažení ho naleznete na 
internetových stránkách www.velkadobrodruzstvi.cz  
v sekci „Výlety s tajenkou celoroční“. 

Na výlet doporučujeme vzít hlavně holínky, protože 
značná část cesty může být hodně podmáčená. Park 
je přístupný každý den a vstup je volný. Kolem celého 

parku vede návštěvnická 
trasa v délce zhruba  
4 kilometry. Vstup je 
možný i se psy, ti však musí 
být v období hnízdění 
(březen až červen) na 
vodítku. Prosíme, nekrmte 
v parku žádná zvířata.

Za poznáním místní 
historie se vydáme nejprve 
na Vojenský hřbitov 
Josefov. Nalezneme zde 
pomník padlým z první 
světové války a hroby 
velitelů pevnosti i měšťanů. 
Na Městském hřbitově 
Jaroměř nalezneme 

sousoší Plačící ženy barokního sochaře Matyáše 
B. Brauna. Je zde pochován rovněž Albert Wenke, 
majitel obchodního domu (dnes Městské muzeum) 
navrženého architektem Josefem Gočárem.

Další tipy, kam vyrazit za zážitky a poznáním, naleznete 
na webu www.jaromer-josefov.cz v sekci Volný čas.

Text: Jaroslava Šírová, Lucie Vrabcová, Jiří Švanda
Foto: Jaroslav Petráň, Tomáš Vojtíšek

Toulky Jaroměří a Josefovem

Sousoší Plačící ženy

Josefovské louky



Zimní čas je v Adršpašských skalách období 
klidu. V tichosti přírody zde můžete obdivovat 
zasněžené vrcholky skal, zamrzlý vodopád nebo 
pískovnu připomínající velké zrcadlo. Skalní okruh 
je přístupný celoročně a naši pracovníci se starají 
o to, aby byl průchozí, i když napadne sněhová 
pokrývka nebo namrznou turistické cesty. Přijet 
objevovat zákoutí skalního labyrintu 
a obdivovat jeho krásu tedy můžete i přes zimu. 

Další informace a aktuality ze skal najdete na 
webu www.adrspasskeskaly.cz

V sobotu 4.12. 2021 se u nás budou konat již tradiční 
Čertohrátky ve spolupráci s DDM Ulita Broumov.
Můžete se těšit na Mikuláše, čerty i anděla, kteří pro děti 
budou mít nachystanou nadílku a odměny za různé 
soutěže. Po návratu ze skal se můžete zahřát teplým 
čajem, výborným punčem a na ohni si opéct buřty. Pro 

aktuální informace o akci sledujte naši facebookovou 
stránku Adršpašské skály a webové stránky.

Jakmile napadne čerstvý sníh, zveme Vás na udržované 
běžecké trasy okolo skal a pod Křížovým vrchem. 
Můžete si tedy užít běžkování v kouzelné přírodě 
s výhledem na skalní město. Pokud dorazíte autem, 
můžete využít parkoviště pod Křížovým vrchem za 
poplatek 50,- / den. Toalety jsou k dispozici naproti 
výjezdu z parkoviště nebo u vstupu do skalního města.
I přes zimu nás můžete navštívit v turistickém 
informačním centru u vstupu do skal, kde Vám rádi se 
vším poradíme a na zpříjemnění mrazivé cesty skalami 
Vám nabídneme horký čaj nebo kávu.

Těšíme se na Vás každý den od 8:00 do 16:00 hodin.

Za TIC Adršpašské skály Linda Krecbachová
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Co nás v městě folkloru čeká a nemine…

Červenokostelecké kulturní léto 2021 bylo 
pro návštěvníky bohaté, umožnilo divákům 
zhlédnout řadu divadelních představení pod 
širým nebem a stejně tak se i zaposlouchat do 
pestré palety koncertů a hudebních festivalů 
organizovaných ve venkovním prostředí. Jako by 
kultura chtěla dohnat to, co jí pandemie sebrala. 

A Červený Kostelec nechce v této snaze polevit 
ani v předvánočním čase. Sice je organizátorům 
jasné, že budou existovat určitá omezení, ale 
všichni se připravují tak, aby v maximální možné 
míře zajistili bezpečnost pro návštěvníky akcí, 
umožnili jim bavit se a vrátit se takříkajíc do 
normálu. Pevně věříme, že se nám to všem 
podaří a budeme si užívat setkávání s přáteli, 
známými a společně prožívat kulturní 
či sportovní akce.

A co že to mají v Červeném Kostelci připravené? 
Tak například bohaté Červenokostelecké Vánoce 
2021. Program se skládá z řady především 
venkovních akcí a bude zahájen již 28. listopadu 
tradičním rozsvícením vánočního stromku 
s bohatým kulturním programem. V pátek 
3. prosince se uskuteční koncert 
červenokostelecké dechovky, což jistě potěší 

místní patrioty i další návštěvníky. Mikuláš 
s čerty přijde v neděli 5. prosince. Tady se zase 
mají určitě na co těšit děti. Neděle 12. prosince 
pak přinese jarmareční oslavy Stříbrné neděle na 
místní tržnici, které budou plné hudby, dětských 
her a soutěží, jarmarečního ruchu a sousedského 
setkávání. Zlatá neděle 19. prosince bude opět 
adventně komornější a představí vystoupení dětí 
z místních školek, koncert žáků ZUŠ, ale 
i ochutnávku adventního svařáku. Na Štědrý den, 
24. prosince, opět vystoupí Městská dechová 
hudba se svým vánočním laděním u vánočního 
stromku a večer pak s půlnočními koledami.  

Kulturní zimní období 2021–2022 by mělo 
vyvrcholit konáním červenokosteleckého 
divadelního festivalu, který bude tentokrát 
probíhat v termínu 17.–20. února 2022. Opět nás 
čeká zajímavá přehlídka amatérského divadla. 
Po loňské odmlce, kdy se festival musel konat 
v tzv. neveřejné formě, si jistě všichni – tedy jak 
diváci, tak i účinkující – budou chtít tento další 
ročník vychutnat. Věříme, že se to podaří.

Tímto Vás všechny zveme do Červeného 
Kostelce na některou z našich akcí. Doufáme, že 
se u nás pobavíte a rádi zase někdy přijedete.

Text: Ing. Roman Kejzlar, TIC Červený Kostelec
Foto: Archiv MKS Červený Kostelec.

Červenokostelecké Vánoce 2021 
a kulturní zima 2021–2022 Cesta psa Voříška 

z pohádky Karla Čapka
Dětství sourozenců Čapkových je pevně spjato 
s hronovským mlýnem, kde hospodařili dědeček 
a babička Novotní. Právě tady se mlely pohádky, 
jedna krásnější než druhá.

Psí pohádka z knihy Devatero pohádek od Karla Čapka 
byla inspirací pro vytvoření Cesty psa Voříška z Hronova do 
Zlíčka. Vydat se na ni můžete oběma směry anebo si cestu 
ulehčit autobusem až do cílové stanice Vysoká Srbská, 
kde se na výpravu po stopách psa Voříška můžete dobře 
posilnit v místní hospůdce či navštívit novou rozhlednu.
Stezka začíná u vysokosrbského hřbitova a končí 
v Hronově u mlýna, kde Voříšek u Novotných žil. Trasa 
vede po červené turistické značce lesem a lukami, ze 
kterých je nádherný výhled na Bor a Hejšovinu. Cesta je 
lemovaná pískovcovými směrníky, které jsou zároveň 
krásně vyvedenými patníky podél cesty. Kousek nad 
Hronovem, u křížku, je vhodné místo pro občerstvení 
z vlastních zásob. Právě na tomto místě Voříšek potkal psí 
víly, jež tu naleznete vytesané do dřeva. Pokud vezmete 
na výlet svého pejska, nedivte se, že podobně jako hrdina 
Čapkovy pohádky hrabe kolem patníků na stezce. 
To jen hledá Psí království a psí poklad, o kterém Voříškovi 
vyprávěly psí víly.

Jakmile se vrátíte do Hronova, nezapomeňte, že není spjat 
jen s dětstvím sourozenců Čapkových. Naleznete zde 
i rodný domek Aloise Jiráska a prvorepublikové divadlo 
na náměstí nesoucí jeho jméno. Minout byste neměli ani 
dominantní zvonici u kostela Všech svatých a přilehlou 
meditační zahradu. Až vše obejdete, můžete se za odměnu 
osvěžit minerálními vodami Hronovka a Regnerka, 
které mají svá zřídla v parku Aloise Jiráska, v sousedství 
spisovatelova rodného domku. Tak na zdraví 
a nashledanou v Hronově.

Text: Šárka Čmelíková
Foto: Zdeněk Šulc

V Adršpachu zimou 
turistická sezóna nekončí

Cesta psa Voříška

Jeden z patníků na stezce

Vánoční trhy

Vánoční trhy

Čertohrátky
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I N Z E R C E

JESTŘEBÍ HORY
R E L A X  N A  B Ě Ž K Á C H

Desítky kilometrů běžeckých stop a tras různých obtížností
Aktuální informace o úpravě stop před a během víkendu:

www.ski.kladskepomezi.cz • www.jestrebihory.net • www.mestortyne.cz • www.bilestopy.cz

Aktuální informace pro sjezdové lyžování:
www.vlekradvanice.cz
www.skipetrikovice.cz

www.cervenokostelecko.cz/svedak
www.verpan.wz.cz

Tipy na občerstvení:

Jestřebí bouda na Pasekách o víkendech · Penzion Radvanice
Lyžařský vlek Radvanice

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

VYRAZTE DO BÍLÉ STOPY JESTŘEBÍCH HOR!

www.JESTREBiHORY.nET

KJH-inz_kpnovinyzima_277x169_2021.indd   1 12.10.21   5:59

Nadcházející rok se ve Rtyni 
v Podkrkonoší ponese v duchu 
velkých akcí a oslav.

Přestože koronavirová situace 
stále ještě visí jako Damoklův 
meč nad všemi akcemi v naší 
republice, připravuje město 
Rtyně v Podkrkonoší po 
dvouleté pauze další ročník 
Koletovy Rtyně, který se za 
příznivých epidemiologických 
podmínek uskuteční na jaře 
roku 2022. Hned vzápětí se 
mohou návštěvníci těšit také 
na Den města s bohatým 
kulturním programem a vyhlášení sportovce města. 
V srpnu proběhne jubilejní 30. ročník festivalu 
NOTA. Již nyní jsou domluveny skvělé hudební 
kapely a sólisté. 

Kromě zmíněných kulturně-společenských akcí 
jsou v přípravě i novinky v městském muzeu. Pro 
letní sezónu budou vytištěny zbrusu nové turistické 
propagační materiály, které návštěvníky provedou 

po pašeráckých stezkách okolo města. 
Dále vznikne nový prospekt týkající se 
místních náhrobků významných rtyňských 
osobností. Díky dotaci Královéhradeckého 
kraje bude na začátku roku vydán Důlní 
deník, který zábavnou i poučnou formou 
provede zájemce po hornickém okruhu 
okolo Rtyně v Podkrkonoší. 

Na inovace se můžete těšit také 
u přírodního amfiteátru Na Rychtě, kde 
chce město v dlouhodobém výhledu 
pořádat veškeré městské akce i zábavy. 
V současné době je podaná žádost 
o dotaci na úpravu historického sklepa 
bývalé rychty, kde bychom rádi v průběhu 
celého roku uskutečnili různorodé aktivity, 
od krátkodobých výstav po akce pro děti.

Text: Richard Švanda
Foto: archiv města Rtyně v Podkrkonoší

Co chystají ve Rtyni na rok 2022?

Už od svého otevření 24. září 2020 se malo-
svatoňovická dominanta těší velkému zájmu turistů. 

Nejčastěji vyrážejí turisté na rozhlednu z náměstí 
v Malých Svatoňovicích nebo z Odolova. Od září 2021 
na ně u Žaltmanu čekají nové infotabule. Ty je seznámí 
s historií původní rozhledny i s průběhem výstavby 
té současné. Do konce roku 2021 přibudou také 
panoramatické fotografie s popisy výhledů na nejvyšší 
výhledové plošině.

Při cestě na rozhlednu Žaltman 
nezapomínáme ani na děti, 
vždyť kdo by neznal knihu 
Povídání o Pejskovi a Kočičce 
od Josefa Čapka a Devatero 
pohádek od Karla Čapka. 

V přilehlém parku u náměstí 
jsou instalovány interaktivní 
tabule, kde děti mohou 
zašít Pejskovi kalhoty, zkusit 
prstové bludiště se správnými 
ingrediencemi do dortu, zahrát 
si pexeso nebo loupežnické 
piškvorky, vyfotit se jako sedmá 

hlava draka Aminy z Velké policejní pohádky nebo 
putovat s psaníčkem z Pohádky pošťácké. 

Z parku se dostanete do Mariánského sadu 
s kapličkami, kde si projdete křížovou cestu k Božímu 
hrobu a pokračujete po cestě vzhůru na rozhlednu 
Žaltman, z níž už se rozhlédnete do kraje Kladského 
pomezí. Při cestě zpět si můžete prohlédnout dědičnou 
štolu Kateřina a zajímavou expozici důlních strojů. Kdo 
nebude chtít absolvovat stejnou cestu jako vzhůru také 
dolů, může se vydat od Jestřebí boudy (turistické chaty 
na Pasekách) podle turistického značení po červené 
Cestě bratří Čapků, která Vás přivede přes Zadní hory, 
kde jsou mimo jiné také nádherné výhledy do krajiny, 
zpět do Malých Svatoňovic. 

Poznání, umění, historie, rozjímání, relax, zábava, 
turistika, cyklistika, příroda Jestřebích hor – to všechno 
jsou Malé Svatoňovice. 

Text: Vladimíra Odrobiňáková
Foto: Ctibor Košťál, Václav Patsch

Nová rozhledna Žaltman má za 
sebou první sezónu

Rozhledna Žaltman

Park s interaktivními tabulemi

Kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí

Přírodní amfiteátr Na Rychtě
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Upravené lyžařské běžecké 
tratě v Kladském pomezí

Skiareály
Skiareál Běloves - Náchod 
www.skbeloves.webnode.cz

Lyžařský vlek 
Švédský vrch - Chlívce 
www.cervenokostelecko.cz/
svedak

Skiareál Petříkovice 
www.skipetrikovice.cz

Skiareál Radvanice 
www.vlekradvanice.cz 

Více najdete na: 
http://ski.kladskepomezi.cz/

I N Z E R C E

TEPLICE NAD METUJÍ

teplicke_skalyteplickeskaly.eu www.teplickeskaly.eu
Tel.:  +420 491 581 197
Mob.:  +420 730 875 907
E-mail:  info@teplickeskaly.eu

#teplicke  skaly
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Turistické informační centrum Adršpašské skály
Dolní Adršpach 26, pošta Teplice n. M. 549 57
www.adrspasskeskaly.cz 

Cestovní a informační centrum Červený Kostelec
Havlíčkova 654, Červený Kostelec 549 41
www.cervenokostelecko.cz 

Regionální informační centrum Česká Skalice
Legionářská 33, Česká Skalice 552 03
www.ceskoskalicko.cz

Informační centrum Hronov
nám. ČSA 500, Hronov 549 31
www.informacnicentrumhronov.cz, www.kulturahronov.cz

Turistické informační centrum Jaroměř
nám. ČSA 16, Jaroměř 551 01
www.jaromer-josefov.cz

Informační centrum Malé Svatoňovice
nám. Karla Čapka 147, Malé Svatoňovice 542 34
www.malesvatonovice.cz 

Městské informační centrum Náchod
Masarykovo nám. 1, Náchod 547 01
www.mestonachod.cz

Městské informační centrum Malé lázně
U Starých lázní 129, Náchod 547 01
www.mestonachod.cz

Městské informační centrum Nové M. n. M.
Husovo náměstí 1225, Nové Město nad Metují 549 01
www.infocentrum-nmnm.cz

Informační centrum Teplice nad Metují
Horní 13, Teplice nad Metují 549 57
www.teplickeskaly.eu

Turistické informační centrum Úpice
náměstí T. G. Masaryka 31, Úpice 542 32
www.upice.cz

Praha

Hronov

Nové Město
nad MetujíJaroměř

Adršpach

Teplice
nad Metují
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Červený
Kostelec

NáchodČeská Skalice

OKRES

TRUTNOV

OKRES

HRADEC KRÁLOVÉ
OKRES

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

P O L S K O

Malé
Svatoňovice

Rtyně v 
Podkrkonoší

Na letní turistické noviny se můžete těšit na jaře 2022.

Turistické noviny vydává: 

Kladské pomezí, obecně prospěšná společnost pro rozvoj cestovního ruchu. 
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Významní partneři Kladského pomezí

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, privátní wellness 
zóny, vnitřní bazén, vířivou vanu whirlpool, hydromasážní vanu, 
finskou saunu a infra kabinu.

Hotel U Beránka
Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod
+420 491 433 119, +420 735 165 949
rezervace@hotel-beranek.com
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, po předchozí domluvě 
i v zimě. 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.

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

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

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.

Lázně 1897, s.r.o.
Lázně 100, 552 11 Velichovky
+420 491 889 890
info@lazne1897.cz
www.velichovky.cz

Lázně Velichovky 1897, nacházející se na hranici Kladského pomezí, se 
zaměřují na léčbu pohybového aparátu. Ubytování nabízí v krásných 
prvorepublikových vilách.

Muzeum kočárků, panenek a patentních listin
Za Sodovkárnou 2108, 547 01 Náchod
+420 606 486 372 
muzeum@post.cz
www.starozitnekocarky.cz

V muzeu na ploše 360 m2 můžete obdivovat starožitné kočárky 
z let 1760–1970. Výstava je doprovázena dobovými dekoracemi 
– panenkami, hračkami, pokojíčky a výrobními patenty.

Významní partneři


