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Zimní procházky
krajinou

Jiráskova turistická
chata

Josefovský masopust

Tipy na výlety zimní krajinou nejen

Díky projektu Dušana Jurkoviče je

Pestrobarevný průvod městem,

za poznáním a zábavou, ale i do míst

ozdobou Dobrošova. Úžasné výhledy

řemeslný jarmark, tradiční masopustní

kde je teplo a dobrá káva.

z ní jsou neopakovatelným zážitkem.

dobroty a bohatý doprovodný program.

BÍLÉ STOPY

JESTŘEBÍCH HOR

Desítky kilometrů běžkařských tratí různých obtížností,
aktuální informace před a během víkendu:
www.ski.kladskepomezi.cz • www.jestrebihory.net • www.mestortyne.cz • www.bilestopy.cz

Aktuální informace pro sjezdové lyžování:
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Tipy na občerstvení:
Jestřebí bouda na Pasekách o víkendech · Penzion Radvanice · Lyžařský vlek Radvanice

PROŽIJTE RADOST Z POHYBU V KRAJINĚ JESTŘEBÍCH HOR

WWW. JE S T R EB I H O RY. N E T

INZERCE

www.vlekradvanice.cz · www.skipetrikovice.cz · www.cervenokostelecko.cz/svedak · www.verpan.wz.cz

ÚVODNÍK

Regionální
produkty
VÝROBKY OCENĚNÉ
ZA ČAS A PÉČI, KTERÁ
JIM BYLA VĚNOVÁNA,
ZA MYŠLENKU, KTERÁ
JIM BYLA VDECHNUTA
A ZA PŮVOD Z REGIONU

Vážení návštěvníci a obdivovatelé Kladského pomezí,
dostává se vám do rukou oblíbené vydání turistického časopisu Kladského pomezí,
tentokráte se zimním zaměřením. Tento překrásný region se neukládá k zimnímu
spánku. Naopak vám nabízí i v zimě otevřená muzea, galerie a připravované akce, které
najdete na stránkách tohoto magazínu. Lákadlem může být i prohlídka hronovského
divadla.
Pokud chcete načerpat čerstvý, chladný vzduch pravé ladovské zimy, můžete se
sklouznout na udržovaných běžeckých tratích. Zážitek pak ještě obohatťe o kochání se
krajinou na některé z rozhleden Kladského pomezí. Pro pěší turisty z Náchoda je jistě
tradiční cíl i Jiráskova chata na Dobrošově, kterou vám blíže představíme. K zimním
radovánkám patří čas adventní a vánoční, kdy na vás dýchne kouzlo dávných dob
a lidových zvyků. Lákavou nabídkou pro vás může být netradiční vycházka s ponocným
ve Rtyni v Podkrkonoší.

NAZÝVANÉHO KLADSKÉ
POMEZÍ.

Otestuj, jak
chutná náš
region.
Koupí regionálních výrobků
podporuješ naše místní výrobce
v jejich úsilí a péči o ně. Děkujeme

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se závěrem rozloučil s vámi a Kladským pomezím,
kde jsem byl po dobu třinácti let předsedou správní rady. Důvod mého loučení je
prostý. Po šestnácti letech, kdy jsem byl starostou města Rtyně v Podkrkonoší
a předsedou Svazku obcí Jestřebí hory, odcházím z veřejného života užívat si
důchodový věk.
Přeji vám příjemně strávené chvíle při toulkách v našem Kladském pomezí.
Zdeněk Špringr,
předseda správní rady Kladské pomezí, o.p.s.

Za změny v programech zodpovídají pořadatelé. Za změny v kontaktech a otevíracích
dobách zodpovídají poskytovatelé služeb a provozovatelé objektů. Za obsahovou
správnost příspěvků zodpovídají jejich autoři. Chyby v tisku vyhrazeny.
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TIP NA VÝLET

Zimní procházky
krajinou Kladského pomezí
Dny se zkracují, venku je pod nulou, ale přesto by byla škoda sedět doma u kamen.
V zimě dostávají důvěrně známá místa pohádkový vzhled. Zasněžené chaloupky, melodie
rampouchů po nichž stékají kapky vody i zamrzlé vodní toky stojí za to spatřit na vlastní oči.

Nejprve zamíříme do
Náchoda
Příjemnou a nenáročnou procházku do
Malých lázní zahájíme u pivovaru Primátor.
Odsud se vydáme do lesoparku Montace, ve
kterém najdeme obůrku s daňkem skvrnitým.
Po udržované lesní cestě dojdeme až
k Mlynářově dvoru v Bělovsi, kde nás potěší
pohled na výběh plný kamerunských ovcí
a koz. Pokračovat budeme k hotelu Bonato
a dále proti proudu řeky Metuje Promenádní
ulicí. Tady si můžeme udělat příjemnou
přestávku a nakrmit zimující vodní ptactvo. Na
konci ulice přejdeme přes most a jsme v cíli –
přivítá nás lázeňský areál s Vilou Komenský.
Hned na začátku kolonády ochutnáme
minerální vodu z přírodního léčivého zdroje
Jan, která vytéká z temperovaného „zimního
pítka“. V provozu je denně od 9 do 18 hodin,
pokud denní teplota neklesne pod -3 °C.
Uvnitř Vily Komenský najdeme informační
centrum s expozicí věnovanou historii
a současnosti zdejšího lázeňství. Otevřeno
je denně a kromě cenných turistických
informací, které zde získáme, si můžeme
vybrat z bohatého sortimentu suvenýrů
a praktických dárkových předmětů.

Malé lázně Běloves
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Možnost zahřát se na nás čeká v příjemném
prostředí zdejší kavárny, kde si můžeme
vychutnat lahodný šálek kávy, čaje či horké
čokolády nebo některou ze sladkých a slaných
dobrot.
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Tel. +420 771 128 492
Web: www.mestonachod.cz,
www.spzl.cz

Městské informační centrum
Náchod
Staré bělidlo

Za poznáním i zábavou
Poslední výlet nás zavede do Nového Města nad Metují,
kde nová Geostezka Libchyňské údolí odhaluje historii
krajiny „města na skále“.

Cílem dalšího výletu může být například malebné místo
spojené se slavným románem Boženy Němcové. Zimní
čas v Babiččině údolí je obdobím klidu, kdy místní
louky zahalí sněhová přikrývka a stromy obléknou bílý
kabátek. To je ideální čas na krásnou zimní procházku
ratibořickým údolím.
Při cestě do údolí objevíme zajímavá místa, která v zimě sníh
a mráz změní k nepoznání. Prvním z míst je Muzeum Boženy
Němcové v České Skalici a do bílého závoje zahalená přilehlá
louka, kterou zdobí vyřezávané sošky na motivy pohádek Boženy
Němcové.
Po naučné stezce dojdeme až k Loveckému pavilonu, jehož portál
vítá všechny návštěvníky a poskytuje jim pohled na zasněženou
krajinu, kterou zdobí mrazem oděné stromy.

Trasa výletu vede terénem, který není vhodný pro kočárky, jinak ale
stezku zvládne téměř každý. Návrat je možný autobusem z Libchyně
nebo po některé z oblíbených turistických tras.
Je to všechno? Ale kdepak.
Další inspirace pro výlety zimní krajinou je
k nalezení na webu www.kladskepomezi.cz.
Text: Jana Gereczová, Michaela Mináriková, Jiří Švanda,
Markéta Tomanová, Jakub Pokorný
Foto: Markéta Lajská, Tomáš Menec

cítit jako v Ráji.

Aktivní odpočinek
Relaxace těla a duše
Skvělá kuchyně
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Tel. +420 773 578 112
Web: www.ceskoskalicko.cz

Informační centrum Česká Skalice

… budete se

Ӏ

Červená turistická značka protínající celé Babiččino údolí nás
dovede k sousoší Babičky s dětmi, které letos oslavilo stoleté
výročí prvního slavnostního odhalení. Nedaleký Rudrův mlýn svou
bílou fasádou skvěle zapadá do ratibořického ledového království.
Malebnou krajinu až ke Starému bělidlu zdobí vysoké urostlé
stromy, jež se v zimním období pod tíhou sněhové nadílky klaní
procházejícím návštěvníkům. Odtud už je to co by kamenem
dohodil k Viktorčinu splavu, který dotváří tuto jedinečnou
romantickou zimní pohádku.

INZERCE

Zámeckým parkem pokrytým mrazivou vrstvou dojdeme až
k empírovému dílu připomínajícímu letohrádek, jehož silueta
se odráží v zamrzlém jezírku a od kterého je to už jen pár kroků
kolem altánku až k zámeckému skleníku.

Tel. recepce: +420 773 777 773
Restaurace: +420 778 424 450
E-mail: recepce@hotelrajskazahrada.cz

www.hotelrajskazahrada.cz

ZIMA 2022-23

Procházka zimními Ratibořicemi

Dozvíme se, že opukový ostroh, na kterém nalezneme náměstí se
zámkem, je pozůstatkem moře, jež tu bylo před více než milionem let.
Porozumíme také funkci fylitů v podloží, které pomáhaly vytvářet údolí.
To a mnohem více se dozvíme na tříkilometrové geostezce. Vydat
se na ni můžeme po zelené turistické trase z Nového Města nad
Metují – kolem mlýna, ulicí Na Hradčanech a přes Pavlátovu louku až
do Libchyně. Čeká tu na nás 9 zastavení se zajímavostmi z geologie
regionu. Nechybí ani lesní geopark a vodní interaktivní prvek, kde si
i ti nejmenší budou moci za pomoci kbelíku nalít vodu do dřevěného
koryta a malými stavidly ovlivňovat její tok.

TIPY NA VÝLET

Zážitkové prohlídky
MÁTE RÁDI VEČERNÍ KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY?
CHCETE POZNAT PRKNA, KTERÁ ZNAMENAJÍ SVĚT?

Neseďte v zimě u kamen a dopřejte si neotřelé zážitky. Vydejte se s ponocným po
Rtyni v Podkrkonoší a navštivte zákulisí Jiráskova divadla v Hronově.

ADVENTNÍ PROCHÁZKY S PONOCNÝM

ZIMA 2022-23
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RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
Oblíbený průvodce po městečku na úpatí Jestřebích hor
je zpět.
Tradice ozbrojených strážců nočního klidu sahá v českých zemích
hluboko do středověku. Patřili mezi ně hlásní a ponocní. Hlásný
obvykle strážil kostelní nebo hradní věž, odkud měl za povinnost
ohlašovat vpád nepřátel, vypuknutí ohně apod. Často vykonával
také povolání zvoníka. Hlavní strážní funkce hlásných zůstávala po
staletí nezměněna, přesto se v pozdějším období projevovala ve
výkonu jejich povolání druhá a podstatná funkce – pěvecká
a hudební. Hlásný vytruboval vždy každou celou hodinu, ve dne
i v noci. Obdobnou funkci zastával i ponocný. Ten dohlížel na klid
ve městě během svých nočních pochůzek.
Letošní léto jste mohli ponocného s lucernou a halapartnou spatřit
také ve Rtyni v Podkrkonoší. Třech vycházek se zúčastnilo takřka
300 návštěvníků. Ti, co vycházku v létě nestihli, nemusí smutnit.
Ponocný opět vyjde do rtyňských ulic o letošních adventních
nedělích, konkrétně tedy 27. 11., 4. 12., 11. 12. a 18. 12. 2022,
vždy v 19 hodin. Sraz je u budovy městského muzea.
Během adventních vycházek vám ponocný povypráví zajímavé
příhody spojené s Vánocemi ve Rtyni. A pozor! U vánočního stromu
si s ponocným zazpíváte také koledu.
TIP REDAKCE: Navštivte i blízké Malé Svatoňovice. Na náměstí
Karla Čapka je k vidění léčivá studánka se sedmi prameny a park
s interaktivními tabulemi na motivy Devatera pohádek a Povídání
o pejskovi a kočičce. Zavítat můžete rovněž do Dřevěnky v Úpici,
rekonstruované roubenky, která představuje život prostých lidí
v nádherné expozici.
Text: Richard Švanda
Foto: archiv Rtyně v Podkrkonoší
Tel. +420 776 803 306
Web: www.rtyne.cz

ZA DVEŘMI
JIRÁSKOVA DIVADLA
HRONOV
Už více než 90 let dominuje hronovskému náměstí
budova Jiráskova divadla.
Její kouzlo je veliké a přitahuje stále více návštěvníků do svých
útrob. Chodí sem zhlédnout divadelní představení, vyslechnout
koncerty nebo se inspirovat výstavami či nabrat nové informace
z různých besed. Tak to je divadlo, jaké jistě všichni znáte. A co
divadlo, jak ho neznáte? Opona se zavřela a divadlo utichlo. Ne,
nebojte, nebude tam strašit, ale raději se přijďte přesvědčit sami.
V Hronově nabízíme zvídavým návštěvníkům možnost nahlédnout
pod divadelní pokličku. Průvodce, a hned na začátku i sám Alois
Jirásek, vás provede všemi jinak divákům skrytými zákoutími.
Vtáhne vás do historie a představí vám všechny možné divadelní
profese. Zamčená nezůstane ani technická kabina, odkud si na
všechno pěkně posvítíte. Teď už zbývá jen stoupnout na prkna,
co znamenají svět a zakusit pocity divadelního herce, když mu sál
tleská.
Nakonec ještě honem do Jiráskovy lóže – ano, i takové místo tu
máme. I když se Alois Jirásek nedočkal pohledu na představení
z vlastní lóže, zůstala zde zachována jako připomínka dalším
generacím. Teď už jen zbývá vstřebat zážitky a podívat se z Malého
sálu Jiráskova divadla na hronovské náměstí pěkně shora.
Divadlo opouštíte, ale v Hronově ještě zůstaňte a načerpejte klid
a krásné výhledy při procházkách zdejší přírodou.
Text: Šárka Čmelíková
Foto: Zdeněk Šulc
Tel. +420 491 483 314

Kulturní a informační středisko Hronov
Web: www.kulturahronov.cz

INZERCE
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Teplické skály
Hluboké skalní soutěsky,
ale i krásné výhledy.
Okruh skalním městem je dlouhý cca 6 km a je středně
náročný. Jiná situace však bývá v zimním období, kdy
napadne sníh a cesta není zcela udržovaná. V takových
extrémních dnech bývá vstup na vlastní nebezpečí,
ale i v těchto případech jsou v Teplicích nad Metují i jiné
možnosti, jak příjemně strávit volný čas. Rozhledna Čáp
(786 m. n. m) je přístupná celoročně a do Jiráskových skal
od zámečku Bischofstein se také dostanete.
Kulturní informační centrum se sídlem ve městě Teplice
nad Metují je otevřeno celoročně, takže pokud budete
potřebovat další informace, mapky, suvenýry, zastavte se.

TEPLICE NAD METUJÍ

Tel.:
Mob.:
E-mail:

teplickeskaly.eu

+420 491 581 197
+420 730 875 907
info@teplickeskaly.eu

teplicke_skaly

www.teplickeskaly.cz
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Těšíme se na vás.

NĚCO Z HISTORIE NAŠEHO REGIONU

JIRÁSKOVA CHATA
Národní kulturní památka architekta
Dušana Jurkoviče
Dva a půl kilometru jihovýchodně od města Náchoda stojí kopec Dobrošov s unikátní
Jiráskovou turistickou chatou, která byla postavena podle návrhu architekta Dušana
Jurkoviče. Její romantická podoba a výhled z rozhledny do dalekého kraje jsou balzámem
nejen pro znavené pocestné.

občanů a organizací, sbírka vynesla 213
149,80 Kč, 11 000 cihel a 31 m3 písku.
V případě obnovy Jiráskovy chaty na přelomu 20. a 21. století státní podpora činila
95 % nákladů. Bez ní by již chata neexistovala.
Chystáte nějaké zatraktivnění chaty
pro turisty?
V současné hektické době chceme dokončit především výměnu šindele na střeše,
obnovit zateplení chaty a zajistit její úspornější vytápění. Je to v současné energetické krizi náš prvořadý úkol. Klub českých
turistů je neziskovou organizací a jsme
proto vděční za každý finanční příspěvek,
kterým nám občané pomohou udržet
chatu v provozu.

ZIMA 2022-23
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Kdy byla Jiráskova chata postavena?
Stavba turistické chaty, tzv. útulny na
Dobrošově, se pojí s rokem 1895. Hojně
navštěvovaná chata s rozhlednou už v prvním desetiletí 20. století nestačila velkému
zájmu veřejnosti. S Dušanem Jurkovičem
se jednalo už v roce 1910, projekt dokončil
v roce 1912. Kladení základního kamene
v roce 1921 se účastnilo dnes nepředstavitelných 60 tisíc lidí. 28. září 1923 pak byla
otevřena chata nová, pojmenovaná podle
spisovatele Aloise Jiráska.

O historii i současnosti chaty jsme si
povídali s Ing. Jaroslavem Rohulánem
z náchodského Klubu českých turistů.

Vnímáte nějaké změny od vzniku
Jiráskovy chaty po současnost?
Zdá se mi, že se změnil vztah lidí ke stavbám, které stojí ve vzdálených nebo hůře
dostupných místech a ochota přispět na
jejich zachování. V roce 1919 byla vyhlášena sbírka a na stavbu tehdy přispělo 384

Co je podle Vás tím NEJ Jiráskovy
chaty?
Úžasný kruhový rozhled z věže, kvůli kterému se vyplatí vystoupat 99 schodů. Podívat
se můžete od Hradecka až ke Krkonošskému národnímu parku, od Náchodska po
Broumovsko a také na Orlické hory. Chata
je výchozím bodem značených pěších
a cyklistických turistických cest a skvělým
místem k odpočinku a příjemnému posezení s výtečnou kuchyní. Srdečně vás zveme!
Text: Hana Stoklasová
Foto: Jan Záliš
Web: www.jiraskovachata.cz
 Jiráskova chata Dobrošov
Podpořte Jiráskovu chatu příspěvkem
na transparentní účet:

285648352/0300

INZERCE

Počátky loutkářství v Červeném Kostelci sahají až do roku 1922,
kdy zahájil činnost soubor československého Orla. Připomínáme
si tedy rovných 100 let činnosti. Po roce 1945 byl založen soubor
Výraz, jehož osobnostmi byli výtvarníci R. Říha a A. Šrůtek. Právě
druhý jmenovaný, vyučený truhlář pracující také ve známých
místních ateliérech B. Kafky, zasvětil celý život loutkám a do roku
1943 působil i jako člen souboru Divadla S+H pod vedením J.
Skupy. V roce 1948 odešel Šrůtek se svým přítelem Říhou do
Paříže, kde založili loutkovou kočovnou scénu Puppetstars,
s níž navštívili celou Evropu. Jeho loutky, stejně jako loutky
dalších pokračovatelů tohoto úžasného řemesla, slouží dodnes
v místním červenokosteleckém souboru Radost. Ten je rovněž
dlouholetým spolupořadatelem festivalu.
Festival je příležitostí pro setkávání různých souborů z našeho
kraje. Na sobotu 12., 19., 26. listopadu a 3. prosince 2022 jsou
připravena celkem čtyři loutková představení různých žánrů.
Poslední z nich navíc navštíví opravdoví čerti, kteří hodné děti
obdarují. Diváci tak při každé návštěvě uvidí nejen krásnou
pohádku, ale poznají i řemeslně precizní práci loutkářů a mohou
se seznámit s dlouhou historií loutkářství v ČR.
Sejdeme se na loutkářském festivalu. Těšíme se na vás.
Text: Roman Kejzlar
Foto: Oldřich Nermuť a archív LD Kozlík
Tel. +420 498 100 657
Web: www.cervenokostelecko.cz
 cervenokostelecko

3. 12. 2022
10–15 hodin
Zahradnictví TREES
Červený Kostelec
Vánoční dekorace / ozdoby / brokátové
sukně / regionální knihkupci / keramika /
dřevěné šperky / recyklované tašky /
přírodní kosmetika / výrobky z medu
a vosku / designové batohy a tašky /
dárky / čaje a kávy / bohatá kuchyně /
horké nápoje / hudba / oheň
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Podzimní soboty si v červenokosteleckém kině Luník
můžete zpříjemnit tradičním loutkářským festivalem,
který se na tomto místě uskutečňuje už několik
desetiletí a přináší potěšení dětským i dospělým
návštěvníkům.
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ČERVENÝ KOSTELEC

WWW.TREES.CZ

ZIMA 2022-23

Loutky jako živé

ZAHRADNÍ
TRH

Jaká je zima
v Adršpašských skalách?
Skalní město se pod bílou polevou
promění v úplně jiný svět.
ADRŠPACH

Josefovský masopust
JAROMĚŘ

ZIMA 2022-23
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V sobotu 18. února 2023 jste všichni zváni na již pátý ročník
masopustu v pevnostním městě Josefov.

V Adršpašských skalách nabízíme i během zimy
udržované části okruhu a návštěvnické zázemí je
k dispozici po celý rok. V turistickém informačním centru
se můžete zahřát, získat další tipy na výlety nebo se
dozvědět, kde se občerstvit či ubytovat. Dokonce si
můžete vyzkoušet vědomostně zábavný kvíz.
Nadšeným zvídavcům můžeme doporučit komentovanou
prohlídku skal s geoprůvodcem Národního geoparku
Broumovsko. Během prohlídky načerpáte informace
mimo jiné o tom, kde se ve zdejším kraji vzaly mohutné
vrstvy pískovců, jak z nich za miliony let příroda vytvořila
labyrinty skalních měst či proč jsou skály různých barev
a tvarů.
V případě dostatečné sněhové nadílky neváhejte vyrazit
na běžkách v samotném Adršpachu a okolí. Na webu
www.bilestopy.cz najdete v sekci Kladské pomezí
a Broumovsko zobrazené mapy se zakreslením projetých
tras, včetně délky najetých kilometrů. Podle barvy rovněž
zjistíte, kdy byla stopa naposledy projetá. Na své si
přijdou nejen „klasici“, ale máme projeté stopy také na
„skate“.
Pod Křížovým vrchem, s výhledem na panorama skal,
můžete prověřit svoji kondičku na výživném 5 km
dlouhém kolečku. Spojíte tak příjemné s užitečným –
obdivování krajiny skalního města se sportovním vyžitím
na čerstvém vzduchu. Přijďte nás během zimy navštívit,
těšíme se na vás!
Během zimy máme otevřeno každý den od 8 do 16
hodin. Aktuální informace naleznete na
Tel. +420 491 586 012
Web: www.adrspasskeskaly.cz

adrspasskeskaly

Těšit se můžete na
pestrobarevný průvod
městem, slavnostní
střelbu, řemeslný jarmark
s tradičními masopustními
pochutinami, ochutnat
můžete lokální pivo
„Josefovský Šancovák“,
uvidíte soutěž o nejlepší
koblihy, hru pro malé i velké, sklizeň jitrnic a další doprovodný
program v unikátních kulisách pevnostního města.
A co že to ten masopust vlastně je? Jedná se o období veselí
a hodování mezi Třemi králi a Popeleční středou. První písemné
zmínky pochází ze 13. století, ale historie a původ masopustu sahá
ještě dál. Během masopustu probíhala spousta tanečních zábav,
zabijaček a také svateb. Začínalo se tučným čtvrtkem plným jídla.
Jedlo se hlavně maso a zabijačkové dobroty, masopustní koblihy
a vše se zapíjelo kořalkou a pivem.
Posledním třem dnům
masopustu, neděli, pondělí
a úterý, se říkalo končiny
nebo ostatky. V neděli se
pořádaly taneční zábavy, které
pokračovaly i v pondělí a vše
vyvrcholilo úterním průvodem
maškar. Mezi tradiční masky
patří například medvěd,
představitel síly a plodnosti, chybět nesmí ale ani masopust neboli
Bakchus, oděný do pestrobarevných pruhů látek a představující
pána ožralů. Maska smrti pak symbolizuje konec zimy.
My už se na tuto akci moc těšíme. A co vy?
Text: Bc. Lucie Vrabcová, Bc. Jaroslava Šírová
Foto: Tomáš Vojtíšek
Tel. +420 491 847 220
Web: www.jaromer-josefov.cz

Turistické informační centrum Jaroměř

INZERCE

Čertohrátky (každoroční akce pro děti)

Zimní procházka ve skalách

Adršpach

Starosta a Starostová

Skalní útvar Želva

adrspaskeskaly
adrspaskeskaly

www.adrspasskeskaly.cz

ZIMA 2022-23
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Zamrzlé Jezírko (Pískovna)
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Foto. Jan Záliš

Spousty klidných a krásných
míst pro váš odpočinek.

SKI
K L A D S K É
P O M E Z Í

ski.kladskepomezi.cz

lyžařské tratě

Kladské pomezí a Broumovsko
Adršpach

ADRŠPAŠSKO-TEPLICKÉ
SKÁLY

148 km

Teplice
nad Metují

Praha
Muzeum bratří Čapků
v Malých Svatoňovicích

JESTŘEBÍ HORY

OKR E S

TRUTNOV
Domek Boženy Němcové
v Červeném Kostelci

34 km

Jiráskův Hronov

8 km
Ratibořice

ZOO
Dvůr Králové

28 km
Barunčina škola
v České Skalici

Hospitál
Kuks

OK RES

H R A DEC
K R Á LOVÉ

Státní
zámek
Náchod

STOLOVÉ
HORY

Lázně
Kudowa-Zdrój

POLSKO

NÁCHOD

Vodní nádrž
Rozkoš

Pevnost
Dobrošov

www.kladskepomezi.cz
Královská věnná
Jaroměř

Zámek Nové Město
nad Metují

O KR ES

RYCH N OV
N AD KN Ě Ž N O U

Tipy na zábavu
ČERTOHRÁTKY
3. 12. 2022 / Adršpašské skály

ADVENT V RATIBOŘICÍCH
1.-4. 12. 2022 / Rudrův mlýn, Kuželník

JOSEFOVSKÝ MASOPUST
18. 2. 2023 / Josefov

SNĚHÁNKY SE SV. MARTINEM
A MARTINSKÉ TRHY
11. 11. 2022 / Náchod

KOUZLO VÁNOC – VÝSTAVA BETLÉMŮ
26. 11. 2022 – 6. 1. 2023 / Městské muzeum
Nové Město nad Metují

SOUSEDSKÝ MASOPUST
19. 2. 2023 / Náchod

VÝSTAVA ŘEZBÁŘE JANA JIRKY
28. 11. 2022 – 15. 1. 2023 / Malé lázně Náchod-Běloves

VÁNOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
2.–4. a 27.–28. 12. 2022 / Zámek Nové Město nad Metují

ADVENTNÍ KONCERT
26. 11. 2022 / Rtyně v Podkrkonoší

VÁNOČNÍ TRHY
20. 11. 2022 / Hronov

ADVENT U STUDÁNKY
27. 11. – 18. 12. 2022 / Malé Svatoňovice

LOUTKÁŘSKÝ FESTIVAL
listopad–prosinec 2022 / Červený Kostelec
PARTNEŘI

MASOPUST U STUDÁNKY
18. 2. 2023 / Malé Svatoňovice
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA
19. 2. 2023 / Česká Skalice
MASOPUSTNÍ
OSTATKOVÝ PRŮVOD
18. 2. 2023 / Nové Město nad Metují

