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Zamek Adršpach
Dolní Adršpach 75, 549 57 Adršpach, www.obecadrspach.cz/zamek-1
Centrum Informacji Turystycznej Adršpašské skály
Dolní Adršpach 26, 549 57 pošta Adršpach, www.skalyadrspach.cz
Farma Wenet
Kladská 346, 550 01 Broumov, www.wenet.cz
Domek Bożeny Němcovej w Červeném Kostelci
B. Němcové 127, 549 41 Červený Kostelec, www.cervenykostelec.cz
Biuro Podróży i Centrum Informacji Červený Kostelec
Havlíčkova 654, 549 41 Červený Kostelec, www.cervenokostelecko.cz
Regionalne Centrum Informacji Česká Skalice
Legionářská 33, 552 03 Česká Skalice, www.ceskoskalicko.cz
Punkt Informacyjny Ratibořice – Kręgielnia Gościńca Pańskiego
552 03 Česká Skalice, www.ceskoskalicko.cz
Centrum Informacji Hronov
nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, www.informacnicentrumhronov.cz
Centrum Informacji Jaroměř
nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, www.jaromer-josefov.cz
Twierdza Josefov – Bastion nr I i podziemia
Okružní 34, 511 02 Jaroměř, www.pevnostjosefov.cz
Stała ekspozycja historyczna Muzeum Miejskiego 
w Jaromierzu – Josefov (Jaroměř – Josefov)
Riegrovo nám. 8, Jaroměř-Josefov, 551 02, www. muzeumjaromer.cz
Muzeum magii Jaroměř
Náchodská 432, 551 01 Jaroměř, www.muzeummagie.cz
Centrum Informacji Muzeum Braci Čapków Malé Svatoňovice
nám. Karla Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice, www.malesvatonovice.cz
Muzeum Górnicze i Centrum Informacyjne Rtyně v Podkrkonoší
542 33 Rtyně v Podkrkonoší, www.rtyne.cz
Kopalnia miedzi Bohumír
Areál firmy Gemec – Union a.s., 542 13 Jívka 187, www.djs-ops.cz
Centrum Informacji Miejskiej Náchod
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, www.mestonachod.cz
Miejskie Centrum Informacji - Małe Spa (Malé lázně)
U Starých lázní 129, 547 01 Náchod-Běloves, www.mestonachod.cz
Centrum Informacji Miejskiej Nové Město nad Metují
Husovo náměstí 1225, 549 01 Nové Město nad Metují, www.infocentrum-nmnm.cz
Stara Szkoła ,,DŘEVĚNKA“
Hvězdecká 15, 549 54 Police nad Metují, www.muzeumnachodska.cz
KIS Teplice nad Metují
Horní 13, 549 57 Teplice nad Metují, www.teplickeskaly.cz
Centrum Informacji Úpice
nám. T. G. Masaryka 31, 542 32 Úpice, www.upice.cz
Twierdza Kłodzka w Kłodzku – kasa biletowa
Grodzisko 1, 57-300 Kłodzko, www.twierdza.klodzko.pl
Podziemna Trasa Turystyczna Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie – kasa biletowa
Obozowa 4, 57-401 Nowa Ruda, www.kopalnia-muzeum.pl
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
Kłodzka 42, 57-340 Duszniki Zdrój, www.muzeumpapiernictwa.pl
Schronisko na Szczelińcu Wielkim
Karłów 9, 57-350 Kudowa Zdrój, www.naszczelincu.pl

Szczegółowy spis miejs, gdzie można otrzymasz pieczątkę znaleznecie na WWW.TouLAVybAToH.CZ.
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Zmierz się z nami
o cudowne nagrody

Losowanie odbędzie się  
4 października 2022.

―
1. Nagroda
Weekendowy pobyt dla całej rodziny (2+1) w hotelu „Rajská zahrada” ****  
z bezpłatnym dostępem do hotelowego wellness o wartości 7 000 CZK

2. Nagroda
Czterodniowy pobyt dla czteroosobowej rodziny w kompleksie Brodský Červený 
Kostelec z wypożyczeniem hulajnóg na cały pobyt i uroczystą kolacją o wartości 6 000 CZK

3. Nagroda
Dwudniowy pobyt dla dwóch osób w Hotelu „U Beránka”, w pokoju Superior  
ze śniadaniem o wartości 2 190 CZK

4.–5. Nagroda
Bilet rodzinny na zwiedzanie Kopalni Miedzi Bohumír 
z byłym górnikiem o wartości 800 CZK

6. Nagroda
Bon podarunkowy w kawiarni „Danny‘s” w Hotelu „U Beránka” 
(kawa/sok + deser z domowej cukierni) dla czteroosobowej rodziny o wartości 500 CZK

7.–8. Nagroda
Bilet rodzinny do Bastionu I i podziemi w twierdzy Josefov  
w tym wizyta w „Café Josefov” (w tym 2 kawy + 2 desery) o wartości 500 CZK

―
Wyniki losowania można śledzić na www.toulavybatoh.cz 
i Facebook Kladské pomezí.

PoLECAMy !

STARA SZKołA ,,DŘEVĚNKA“
Hvězdecká 15, 549 54 Police nad Metují
+420 775 393 608, vecerova@muzeumnachodska.cz
www.muzeumnachodska.cz

Czerwiec- wrzesień: codziennie oprócz poniedziałku 9:30-12:00; 13:00-
17:00. Październik: od piątku do niedzieli 9:30-12:00; 13:00-17:00.

Pierwotny barokowy dwukondygnacyjny budynek o konstrukcji 
zrębowej został zbudowany w 1785 roku by zastąpić niewystarczającą 
już, drewnianą szkołę z 1705 roku. Lekcje odbywały się tu aż do 1857 
roku. Dziś znajduje się tu ekspozycja Muzeum Ziemi Nachodzkiej - na 
parterze znajdują się dawne klasy szkolne oraz pokazowe mieszkanie 
z pocz. XX w. z wystawionymi naczyniami, odzieżą i innym sprzętem 
ze zbiorów Stowarzyszenia Pań Rękodzielniczych (Cech panen 
rukodělných).

PoLECAMy !

MUZEUM MAGII JARoMĚŘ
Náchodská 432, 551 01 Jaroměř
+420 603 794 832
www.muzeummagie.cz 

maj - wrzesień: sob.-niedz. od 10:00 do 16:00                                                                                                                
(pierwsza sobota miesiąca z programem dla publiczności od 15:00)

W Muzeum Magii, które znajduje się w pobliżu kąpieliska „Na Úpě”, 
można dowiedzieć się nie tylko, dlaczego i jak powstała magia, ale 
także poznać historię czeskiej magii i zobaczyć wiele magicznych 
rekwizytów i plakatów. Kompleks muzealny uzupełnia bajkowy 
labirynt, historyczny dom na kółkach oraz ceramika artystyczna. 
W każdą pierwszą sobotę miesiąca przygotowywany jest dla 
publiczności pokaz magii.

PoLECAMy !

DoMEK PISARKI BoŽENy
NĚMCoWEJ W ČERVENyM
KoSTELCU
B. Němcové 127, 549 41 Červený Kostelec
+420 778 066 919
www.cervenykostelec.cz

Czas otwarcia od wtorku do niedzieli (maj – wrzesień)
od godziny 10:00 – 16:00

W centrum miasta znajduje się Dom Boženy Němcowej z wystawą 
przypominającą pobyt pisarki w Červenym Kostelcu. Najmniejsi z nas
mogą nowo odwiedzić Bajkowe Piwnice. Częścią wycieczki jest 
odrestaurowany ogród i bliski grób Viktorki, jednej z postaci Babuni 
Boženy Němcowej.

PoLECAMy !

STAłA EKSPoZyCJA HISToRyCZNA MUZEUM 
MIEJSKIEGo W JARoMIERZU – JoSEfoV 
Riegrovo nám. 8, 551 02 Jaroměř-Josefov
+420 608 976 498
www.muzeumjaromer.cz

kwiecień, wrzesień – soboty, niedziele i święta od 10:00 do 16:00
maj, czerwiec – od wtorku do niedzieli i w święta od 10:00 - 16:00
lipiec, sierpień - od wtorku do niedzieli i w święta od 10:00-17:00,
wejście dla niepełnosprawnych (winda).

Stała wystawa historyczna w Josefovie znajduje się na Placu Riegera 
(Riegerově náměstí) pod numerem 8, na drugim piętrze dawnego 
Biura Zaopatrzenia Twierdzy Josefov. Ekspozycja w ciekawy sposób 
przedstawia historyczny rozwój Jaroměřa i cesarskiej twierdzy Josefov, 
od ich powstania do współczesności.

PoLECAMy !

MłyN ČAPKA (ČAPKůV MLýN)
Jungmannova 107, 549 31 Hronov
+420 491 483 606, +420 775 393 608
info@kulturahronov.cz
www.informacnicentrumhronov.cz

Latem 2022 przywitają Państwa ciekawe ekspozycje w nowo otwartym 
Młynie Čapka. Główną z nich będzie prezentacja dzieciństwa 
rodzeństwa Čapków spędzonego w młynie w Hronovie i jego wpływu 
na ich twórczość. Kolejną propozycją będzie ekspozycja produkcji 
papieru oraz poznanie tutejszych rodaków i osobistości miasta. 
Zapraszamy na spacer po tematycznej ścieżce Psa Voříška, gdzie na 
końcu zobaczyć można panoramę okolicy z nowej wieży widokowej 
w miejscowości Vysoká Srbská.

PoLECAMy !

TWIERDZA JoSEfoV 
– BASTIoN NR I I PoDZIEMIA
Okružní 34, 511 02 Jaroměř
+420 735 759 614, info@pevnostjosefov.cz
www.pevnostjosefov.cz

kwiecień, październik / sobota, niedziela, święta / od 9.00 do 17.00
maj, czerwiec, wrzesień / święta, codziennie oprócz poniedziałków / 
od 9.00 do 17.00, lipiec - sierpień / codziennie / od 9.00 do 18.00

Bastion nr I i podziemia to jeden z obiektów obronnych twierdzy 
Josefov, z którego można wyruszyć w podróż legendarnymi 
podziemnymi korytarzami i zapoznać się z pomysłowym systemem 
obronnym twierdzy. Z murów obronnych można też zobaczyć okoliczne 
elementy obronne lub podziwiać barokowe rzeźby Matyáša Bernarda 
Brauna w miejscowym lapidarium.

PoLECAMy !

oBEC MALÉ SVAToŇoVICE
nám. K. Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice
+420 499 886 295, muzeum@malesvatonovice.cz
www.malesvatonovice.cz

Zapraszamy do zwiedzenia miejsca urodzenia Karla Čapka. Możnatakże 
spacerować po parku przy rynku z tablicami interaktywnymi 
napodstawie książek Josefa Čapka „Rozmowa o psie i kocie” i „Dziewięć 
Bajek” (Devatero pohádek) autorstwa Karla Čapka, zagrać w gry 
pamięciowe, „kółko i krzyżyk” i włączyć do zabawy rodzinę. Zobaczyć 
można również ciekawą ekspozycję maszyn górniczych,
„dziedziczną” kopalnię „Katarzyna” (Kateřina) i Muzeum Historii
Wojskowości. Nie zapomnijcie Państwo odwiedzić Ogrodu Maryi 
(Mariánský sad) z kapliczkami i stacjami Drogi Krzyżowej.

PoLECAMy !

WyCIECZKA Do BRoWARU W NACHoDZIE
PRIMÁTOR a.s., Dobrošovská 130, 547 40 Náchod
Roman Leskovjan: +420 731 529 766, roman.leskovjan@primator.cz
www.primator.cz

PoZNAJ… Zapoznamy Państwa z funkcjonowaniem browaru, jego 
historią i teraźniejszością. Odwiedzimy warzelnię, pomieszczenie do 
fermentacji, piwnicę typu lager i rozlewnie.
SPRóBUJ… Wycieczkę można zakończyć degustacją naszego piwa 
i lemoniady. Na zamówienie możemy również przygotować coś na 
przekąskę.
NAGRoDA… W sklepie browarniczym oferujemy cały asortyment, 
pakiety prezentowe, edycje limitowane oraz artykuły promocyjne.

PoLECAMy !

KoPALNIA MIEDZI BoHUMíR
Areál firmy Gemec – Union a. s., Jívka 187, 542 13 Jívka
+420 724 805 646, bohumir@gemec.cz
www.djs-ops.cz

Jeszcze nigdy nie odwiedziłeś środek naszego kraju?

To nie ma na co czekać i zapraszamy w celu poznania
tajemniczych korytarzy kopalni Bohumír. 

Poznasz tutaj ciężką pracę naszych dziadków i opowieści
wzbogacające podziemia. Najlepsze jest to, że w
gorącu możesz się schłodzić i przed deszczem się tutaj
ukryjesz ! Dla odważnych czeka na końcu wizyty test
górnika! Więc przyjdź i bądź spróbuj być prawdziwym
górnikiem!

PoLECAMy !

MUZEUM MIASTA RTyNĚ V PoDKRKoNoší
542 33 Rtyně v Podkrkonoší 
+420 602 123 990
www.muzeumrtyne.cz

maj – październik - codziennie w godzinach 9:00 – 12:00 i 12:30 – 16:00

Zapraszamy do odwiedzenia Centrum Informacyjnego i przylegającego 
do niego Muzeum Miejskiego w Rtyně v Podkrkonoší, które oprócz 
ekspozycji etnografii i historii chłopskich powstań szczyci się także 
największą ekspozycją górniczą w północno-wschodnich Czechach, 
dokumentującą historię 400 lat wydobycia węgla w Górach Jastrzębich.

PoLECAMy !

ZÁMEK ADRšPACH
Dolní Adršpach 75, 549 57 Adršpach
+420 491 423 979, info@zamekadrspach.cz
www.obecadrspach.cz/zamek-1

Do zamku można dojść po interaktywnej ścieżce, prosto ze spaceru po 
skałach od Echa (Ozvěna), która kończy się bajkową salą. Oferujemy 
również grę w Escape room (úniková hra), muzeum wspinaczki, 
wystawę historyczną i kawiarnię. Od niedawna można też zwiedzić 
wystawę pamiątek, pocztówek, biletów i innych bibelotów z czasu 
otwarcia skał przez barona Nádhernego około 1828 roku do chwili 
obecnej. 

PoLECAMy !

fARMA WENET BRoUMoV 
ZABAWA ZE ZWIERZęTAMI
Kladská 346, 550 01 Broumov
+420 777 762 305, +420 777 699 588, wenet@seznam.cz
www.facebook.com/farmawenet, www.instagram.com/farmawenet
www.wenet.cz 

Godziny otwarcia (marzec-wrzesień) od 10:00 do 17:00 

Gospodarstwo pełne zwierząt to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, 
dla wszystkich miłośników zwierząt. W gospodarstwie hodujemy 
zwierzęta domowe i egzotyczne - wielbłądy, lamy, osły, lemury, 
owce, kozy, świnie, drób, papugi, jeżozwierze i wiele innych. Dla 
dzieci huśtawki i tablice interaktywne. Kwitnące ogrody zachęcają do 
odpoczynku i relaksu. Serdecznie zapraszamy.

INNE CIEKAWoSTKI

Muzeum Braci Čapków (Muzeum bratří Čapků) – na placu w miejscowości Malé Svatoňovice można 
zobaczyć rzeźbę braci Čapków, odwiedzić Muzeum w domu rodzinnym Karola Čapka, a następnie przejść 
do parku przy placu, gdzie znajdują się tablice interaktywne dla rodzin z dziećmi. Wieża widokowa 
Žaltman (rozhledna Žaltman) – nowa wieża widokowa o tej samej nazwie. Pieczara Lotranda 
(Lotrandova sluj) – znajduje się niedaleko wieży widokowej. W tym miejscu w XVI wieku mieszkał 
rozbójnik Sandman, który był nieszczęściem dla całej okolicy. Kościół Siedmiu Radości Maryi 
Panny (Kostel Sedmi radostí Panny Marie) – częścią barokowego pielgrzymkowego kościoła w Malých 
Svatoňovicach jest tajemnicze źródełko, z którym związana jest historia cudownego uzdrowienia. 

„Pod dębem, za dębem, tam sobie na ciebie poczekamy, pod dębem, za dębem, 
tam cię oskubiemy!“ Czy pamiętacie Państwo jak tę właśnie piosenkę śpiewali 
rozbójnicy z bajki „Lotrando i Zubejda”? Właśnie w Górach Jastrzębich, Karel 
Čapek umieścił fabułę swojej słynnej bajki, ponieważ stąd pochodził Lotrando.

Śladami Rozbójnika Lotranda
MALÉ SVATOŇOVICE

INNE CIEKAWoSTKI

Zamek w Nachodzie – oferuje wiele ciekawych wycieczek z przewodnikiem, można wspiąć się na 
wieżę, lub zwiedzić zamkowe piwnice. Rezerwat obok zamku – nie zapomnijcie Państwo odwiedzić 
w pobliskim rezerwacie w alejach muflony i daniele. Pręgierz – stoi na rogu barokowego ratusza (nr 
1) na placu Masaryka, sporządzony w XVII wieku. Kuranty – ciekawa atrakcja na Placu Karola (Karlovo 
náměstí) to czterometrowa kuranta, na której szpicy znajduje się miniatura tutejszego zamku. Podkowa 
– znajdziecie ją Państwo osadzoną w nawierzchni na Placu Karola (Karlovo nám.), według legendy zgubił 
ją koń zimowego króla Fridricha Falckiego. Leśna trasa okrężna Montace - piesza trasa okrężna dla 
rodzin z dziećmi z przystankami skupiającymi się na ekologii, biologii i pedagogice leśnej.

Czy już poznaliście Państwo niedźwiedzie Ludwika i Daszę z zamku 
w Nachodzie? Znajdziecie je w zamkowej fosie. Na rynku w Nachodzie możecie 
odpocząć na ławce obok pisarza Józefa Škvoreckiego i pójść śladami Dana 
Smiřickiego, bohatera jego powieści. 

Zamek, niedźwiedzie i Czarna Pani
NÁCHOD

INNE CIEKAWoSTKI

Zamek Nové Město nad Metują – zapraszamy do zwiedzenia zamku „Od strychu do piwnicy“ 
a dowiecie się Państwo, dla kogo przygotowywano dania w kuchni zamkowej, czy w piwnicy ukrywają 
się duchy oraz inne atrakcje. Dolina Klopotowska (Klopotovské údolí)– strażnikiem doliny jest 
sympatyczny jeleń Maciej. W parku mieszka duża rodzina dzików i innych zwierząt. Na ścieżce edukacyjnej 
czeka na ciebie quest, do którego instrukcje możesz odebrać w centrum informacyjnym. Kościół p.w. 
św. Jana Chrzciciela w Slavoniowie – ponad 500-letni urokliwy, drewniany kościół jest uważany za 
jeden z najstarszych w Czechach. Schronisko Bartonia (Bartoňova útulna) – schronisko służące jako 
restauracja turystyczna w malowniczej Dolinie Piekło w Nowym Mieście nad Metują zostało zbudowane 
przez słynnego architekta Dušana Jurkoviča. 

Nové Město nad Metują jest perłą renesansu wśród czeskich miast. Zostało 
założone na skalistym cyplu otoczonym z trzech stron rzeką Metują. Historyczne 
centrum - plac z arkadami, sklepienia starych domów, kościół dziekański, zamek
z ogrodem francuskim – tworzą miejską strefę zabytków. 

Miasteczko o nazwie „Czeskie Betlejem“
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
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Miejskie Muzeum i Galeria im. J. W. Mezerovej (Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové) 
– w muzeum organizowane są tematyczne wystawy. Ze stałych wystaw można się dowiedzieć wiele 
interesujących faktów na temat życia rodziny Čapków a także poznać historię zamku Vízmburk. Bardzo 
znaną jest również galeria malarstwa znanej artystki z Úpicy Julii W. Mezerovej. Dřevěnka – pod 
ratuszem w Úpicy, na skraju drogi stoi najstarszy zabytkowy drewniany dom w okolicy, zbudowany 
z nieociosanych drewnianych bali. Sportowy Kompleks TJ Sokol Havlovice (Sportovní areál) – 
wiele atrakcji sportowych dla rodziców i dzieci - mini golf, tenis, piłka nożna, siatkówka plażowa, plac 
zabaw i gigantyczna nadmuchiwana trampolina o pow. 150 m2, możliwość zakupu przekąsek.

Wszyscy lubimy oglądać to, co ukazuje się na niebie. Ale to, co znajduje się jeszcze 
wyżej zobaczymy w Obserwatorium w Úpicy, gdzie oprócz gwiazd, satelitów i 
innych planet bada się przede wszystkim Słońce. W mieście można podziwiać perły 
architektury, takie jak dom rodziny Čapków, wczesnobarokowy ratusz z 1678 roku, 
znajdujący się na rynku lub kaplicę p.w. św. Michała z dużą bulwiastą kopułą.

Podróż do gwiazd
ÚPICE

INNE CIEKAWoSTKI

Żwirownia (Pískovna) – malownicze jezioro powstałe przez zatopienie byłej żwirowni. Wielki 
Wodospad (Velký vodopád) – położony w połowie wędrówki po Skalnym Mieście, niedaleko 
jeziorka. Adršpašskie jeziorko (Adršpašské jezírko) – położone między skałami malownicze jeziorko 
zachęca do wycieczek promem z przewodnikiem. Zamek Adršpach – w nowo odremontowanym 
zamku barokowym znajdziecie pierwsze muzeum wspinaczki u nas, muzeum lniarstwa i galerię sztuki. 
Krzyżowy Wierch (Křížový vrch) – rezerwat przyrody, do którego dotrzemy z głównego parkingu idąc 
pod górę, po 2 km ukażą się naszym oczom wspaniałe widoki.

Adršpašskie Skały ze względu na swoją wyjątkowość stały się miejscem 
filmowania wielu znanych czeskich bajek – np. „ Z pekla štěstí”, „Peklo s 
princeznou”, „Třetí princ” i inne. Bardzo popularne Skalne Miasto przyciąga wielu 
zwiedzających, lepiej odwiedzić je poza sezonem letnim.

Skalne Miasto jak z bajek
ADRŠPACH
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Sybir (Sibiř) - wąski wąwóz pomiędzy wysokimi masywami skalnymi, jedno z najzimniejszych miejsc 
Skał Teplickich, gdzie często można spotkać śnieg nawet wczesnym latem. Wieża widokowa „Bocian” 
(Rozhledna Čáp) – dostępna przez cały rok. Trzynastometrowa wieża widokowa na wzgórzu Bocian 
(Čáp) w Teplickich Skałach, w rejonie Skały Jiraska (Bischofstein), stąd roztacza się widok na sąsiednie 
skalne miasto i odległe szczyty gór. osada Skály – Ruiny zamku „Skály”, z których roztaczają się 
zapierające dech w piersiach widoki na okolicę a także na zamek Bischofstein znajdujący się na terenie 
podzamcza. Pustelnia Iwanicka (Ivanitská poustevna) – znajduje się w części Teplic zwanej 
Kamenec. Jest to unikatowa pustelnia, która jest częścią kościoła Matki Bożej Wspomożycielki.

Czy chcielibyście odkryć tajemnice skalnych wąwozów? W takim razie zapraszamy 
na spacer po Skalnym Mieście Teplice by poznać lokalną faunę i florę. Pomoże 
nam w tym 16 tablic ścieżki dydaktycznej, która jest częścią trasy zwiedzania.

W poszukiwaniu piękna piaskowcowych skał i 
zabytków sakralnych w TEPLICACH NAD METUJI
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Kościół p.w. św. Jakuba Większego (Kostel sv. Jakuba Většího) – dominująca budowla na rynku 
w Červenym Kostelcu jest przykładem sztuki barokowej, wiążącej się z twórczością K. I. Dientzenhofera. 
Modele kolejowe w ogrodzie (Modelová železnice v zahradě) – wspaniałe modele kolejek znajdują 
się w ogrodzie przed domem obok kina „Luník”, w kierunku stawu Brodski. Jeśli będziemy mieć szczęście, 
zobaczymy poruszające się pociągi. Domek Bożeny Němcovej – zajrzyjmy do izby kupieckiego domku 
ze sklepem na parterze, w którym mieszkała po swoim ślubie pisarka Bożena Němcová. Dziewięć 
Krzyży (Devět křížů) – miejsce owiane legendami. Tutaj waleczny Heřman z Vízmburka uratował 
swoją ukochaną Anežkę z rąk dziewięciu rozbójników i złoczyńców. Zamek Vízmburk – ruiny zamku, 
znajdujące się w lesie, kiedyś zasypane gruzem, odkryte ponownie na końcu XX wieku.

Czy znacie bohaterów wieczorynek Boba i Bobka, Amalkę, Motyla Emanuela, 
Krecika czy Rákosníčka? Obok Stawu Brodský w Červenym Kostelcu powstała 
galeria bajkowych bohaterów, znajdująca się pod gołym niebem! W Červenym 
Kostelcu poznamy ciekawostki z życia Bożeny Němcovej a może także znajdziemy 
ukryty na zamku skarb.

Bohaterowie bajek ze stawu
ČERVENÝ KOSTELEC
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Szkoła Basi (Barunčina škola) – do drewnianej szkoły w Českiej Skalicy uczęszczała Bożena Niemcova, 
wtedy jeszcze Basia Panklova. Zamek Raciborzyce (Zámek Ratibořice) letnia rezydencja księżnej 
Katarzyny Wilhelminy Żagańskiej w stylu empire, w okolicy znajduje się rozległy park Młyn Rudra, 
magiel, Stara Bielarnia (Rudrův mlýn, mandl, Staré bělidlo) – zapraszamy do obejrzenia dawnych 
zachowanych wnętrz budynków wiejskich znajdujących się w romantycznej Dolinie Babuni. Kompleks 
Muzealny w Českiej Skalicy (Maloskalický muzejní areál) pozostałości średniowiecznej twierdzy 
i Muzeum Bożeny Niemcovej znajdujące się niedaleko rynku w Českiej Skalicy. Wieża widokowa 
Žernov (Rozhledna Žernov) – na obrzeżach Žernova zbudowano nową wieżę widokową, skąd po 
przyjemnej trzykilometrowej trasie dojdziecie Państwo do znanej Doliny Babuni.

Chyba wszyscy znają znaną czeską pisarkę Bożenę Niemcovą i jej dzieło 
„Babunia”, które nierozerwalnie związane jest z Doliną Babuni (Babiččino 
údolí). Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej o tej słynnej damie, jej 
życiu i pracy, zaparszamy do wspólnej wędrówki aż do korzeni jej dzieciństwa.

Księżna i malownicza dolina rzeki Úpy
ČESKÁ SKALICE
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Park Aloisa Jiráska – znajduje się tuż za domem, w którym urodził się pisarz. Znajdziemy tutaj też dwa 
źródła mineralne Hronovka i Regnerka z zasadowo – żelazistą wodą. Muzeum interaktywne mądrej 
zabawy Pod Czapką (Muzeum Pod čepicí) – w centrum Hronova powstało centrum rozrywki-edukacji 
dla dzieci i dorosłych. Przygotowuje stałe oraz zmienne krótsze wystawy. Jest miejscem niesamowitego
poznawania i twórczości. Studzienka Skalaka w Maternicy – w dolinie potoku Zbečník znajduje się 
studzienka opleciona legendami. Jej otoczenie zdobią święte obrazki i krzyżyki, podziękowanie
miejscowym mieszkańcom za ochronę przed epidemią cholery. Wieża widokowa „Rozhledna Na 
Signálu” – 29 metrowa wieża, z której zobaczyć można wspaniałą panoramę Gór Stołowych w pobliskiej 
Polsce znajduje się nad miejscowością Horní Radechová.

Czy znacie Państwo słynnego czeskiego pisarza Aloisa Jiráska? Z pewnością tak, 
a zatem zapraszamy do odwiedzenia domu, w którym się urodził, tam poznacie 
go jeszcze lepiej. W młynie Dřevíček, pan młynarz chętnie pokaże jak wcześniej 
mielono mąkę, a także opowie o życiu w młynie. Jak każdy prawdziwy młyn, i ten 
ma swojego wodnika i diabła.

Wodnik i diabły w młynie
HRONOV
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Pierwsze muzeum wojskowo-historyczne im. M. frosta – w muzeum można zobaczyć mundury 
wojskowe, broń i inne przedmioty z okresu wojen z całego świata. Stała wystawa historyczna Muzeum 
Miejskiego w Jaromierzu – ekspozycja muzeum przybliża historię miast Jaromierza i Josefova. Muzeum 
Magii – kompleks poświęcony magii, czarom, tajemnicom i sztuce, który wciąż się rozrasta. Ptasi Park 
„Josefovské Louky” – znajduje się w pobliżu twierdzy Josefov w Jaromerzu, istnieje tu 5 km szlaków 
znajdujących się na terenie mokradeł. Tutaj znajdziecie Państwo również znaki informacyjne i zobaczycie 
półdzikie konie i różnorodne ptaki. Muzeum Kolejowe Parowozownia (Železniční muzeum Výtopna) – 
ogromne lokomotywy parowe pochodzące z XIX w. i inne eksponaty oczarują nie tylko miłośników techniki. 
Muzeum Motocykli i Zabawek w šestajovicach (Muzeum motocyklů a hraček Šestajovice) – czeskie 
motocykle, ich sportowe wersje oraz wystawa „Lalek i wózków dla lalek naszych babć“.

Czy bawiliście się Państwo kiedyś w żołnierzy? Podobne uczucia przywróci 
zwiedzanie twierdzy Josefov, którą założył Cesarz Józef II. Mając małą latarnie 
w dłoni zwiedzać będziecie część podziemnych korytarzy po ciemku! Przedtem 
jednak warto zatrzymać się w starej parowozowni, liczącej 110 lat, gdzie można 
obejrzeć lokomotywy z czasów pary.

Jegomość Cesarz i miasto-twierdza
JAROMĚŘ

Wygraj jedną 

z 8 nagród

Witajcie nasi mili wycieczkowicze,

nazywam się „Plecak Wędrowniczek“ i w ręku właśnie trzymacie swoją 
ilustrowaną mapę regionu turystycznego Pogranicza Kłodzkiego (Kladské pomezí) 
i Hrabstwa Kłodzkiego (Hrabství Kladského) z wyznaczonymi miejscami, gdzie 
macie okazję uzyskać pieczątki do swojej mapy.

• Poszczególne pieczątki otrzymacie w miejscach wskazanych z listy na mapie.

• Pierwszych 200 uczestników, którzy przedstawią mapę z pięcioma różnymi 

   pieczątkami, otrzyma nagrodę w postaci drewnianej temperówki lub jo-jo z motywem 

   Plecaka Wędrowniczka.

• Wszyscy, którzy w miejscu wydawania pieczątek okażą się mapą z pięcioma
   kolekcjonowanymi piczątkami i przekażą swój kontakt, będą na koniec sezonu brać   
   udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

• Obserwujcie aktualności na www.toulavybatoh.cz i www.facebook.com/kladskepomezi

Życzę Wam cudownego lata i świetnej zabawy z nami na Pograniczu Kłodzkim!

Wasz „Plecak Wędrowniczek“.


