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Anotace příspěvků na konferenci Léto 2019 v Kladském pomezí  

Dřevěnka, 25. dubna 2019 

 

 

 

Královéhradecký kraj a cestovní ruch  

Vlasta Kratochvílová, Daniel Jankovič, Královéhradecký kraj  

 

Představení nových turistických atraktivit Královéhradeckého kraje v roce 2019, marketingové 

aktivity, možnosti spolupráce.  

 

 

Města, brány do regionů 

Jan Kratochvíl, CzechTourism 

 

Města jsou místa, kde najde turista vše, co potřebuje. Městská turistika je pro ČR charakteristická a v 

cizině jsme vnímáni jako země plná historických měst s příběhy, které lze nalézt v každé památce. 

Žijeme ve stínu památek, jakoby přirozeně… Města jsou také vstupními branami do regionů, přírody, 

za zážitky. Kam, kdy a jak necháme vstoupit návštěvníky, o tom přemýšlíme na CzechTourism 

v letošní sezoně 2019.  

 

Festival zážitků  

Markéta Venclová, Branka, o.p.s.  

 

Druhý ročník zážitkových akcí bude v roce 2019 připraven na jedno z hlavních témat spojujících 

region Kladské pomezí. Každý den v červenci a srpnu se budete moci na osmi místech na české a 

polské straně vydat po stopách slavných bitev a věhlasných vojevůdců a zažít nevšední program pro 

celou rodinu. Kromě zážitků můžete sbírat také razítka a za ně získat originální dárek, ten nejrychlejší 

pak získá mimořádný zážitek navíc.  

 

S dětmi nejen za Čapky 

Lenka Lembejová, Branka, o.p.s. 

 

Kladské pomezí nabízí pro rodiny s menšími dětmi cestování s Toulavým baťohem, který vás zavede 

na zábavná místa regionu. Zároveň se můžete zapojit do sezónní soutěže o lákavé ceny v podobě 

víkendových pobytů a vstupenek zdarma. 

Cestování s čapkovskou tematikou je opět nabídkou pro rodiny s dětmi bez omezení věku a představí 

vám místa v Kladském pomezí spojená se životem a tvorbou rodiny Čapkovy. Navštivte místo, kde se 

narodil Karel Čapek, obdivujte Josefovo malířské umění nebo se vydejte do míst zachycených v knize 

Devatero pohádek. 
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Novinky pro turistickou sezonu 2019 v Náchodě 

Lucie Dostálová a Jana Somernitzová, město Náchod 

 

Budou představeny novinky o Naučné stezce v lesoparku Montace, Lanovém parku Hopstráda a 

prázdninové prohlídky kostela sv. Vavřince. V loňském roce byla vytvořena část stezky nazvaná „Lesní 

návštěvnický okruh Montace“, jejíchž stávajících šest tematických stanovišť zaměřených na ekologii, 

biologii a lesní pedagogiku bylo letos na jaře doplněno o další stanoviště. Lanový park Hopstráda, 

který je provozován od roku 2017, se dočkal přestavění a rozšíření okruhů. Turisté i místní pak budou 

moci v červenci a srpnu navštívit kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí v Náchodě, kde pro ně 

budou od pondělí do soboty připraveny komentované prohlídky. 

 

Nové Město na skále – ve správný čas na správném místě  

Michaela Mináriková a Andrea Kecová, město Nové Město nad Metují 

 

Ať k už k nám přijedete za čímkoliv, každému máme co nabídnout. Když budete chtít, můžete zažít 

třeba vše najednou! Více prozradí nový FB portál Nové Město na skále.  

Že novoměstské hodinky jsou stylovým módním doplňkem, dnes už ví snad každé malé dítě, ale víte, 

že pro další stylovky si budete moci zaběhnout i do novoměstského Íčka? Pro dětské návštěvníky tu 

svůj pozdrav zanechal jelen Matěj z Klopotovské obůrky. 

A nakonec něco pro milovníky adrenalinu – pouze pro letošní rok si Nové Město nad Metují ve 

spolupráci s ŘSD ČR připravilo adrenalinový zážitek pro každého, kdo bude chtít malebné město na 

skále navštívit. 

Na viděnou u nás na zámku  

Ondřej Daněk, Správa zámku Nové Město nad Metují 

 

Historická dominanta Nového Města nad Metují si také v roce 2019 připravila pro své návštěvníky 

poutavé novinky. Pojďme se s nimi v krátkosti seznámit. 

Tou první a dlouho očekávanou událostí je opětovné zpřístupnění části zámecké zahrady, která byla po 

několik let skryta očím návštěvnické veřejnosti. Konkrétně jde totiž o velmi zajímavý prostor s lipovou 

alejí, nacházející se na bývalém obranném valu. Ten prošel v roce 2018 kompletní revitalizací a od 

počátku května 2019 přivítá první návštěvníky. 

Výstavní činnost se bude věnovat všestrannému géniovi Leonardu Da Vinci. Na interaktivní výstavě 

s názvem AERONAUTICA si návštěvníci budou moci nejen prohlédnout, ale také rozhýbat fascinující 

předchůdce dnešních rogal, vrtulníků, padáků a dalších létajících strojů. Konat se bude u příležitosti 

výročí 500 let od úmrtí této osobnosti, která je dodnes známá jako věhlasný malíř, sochař, architekt, 

přírodovědec, hudebník a spisovatel, ale také vynálezce a konstruktér. Výstava bude k vidění od 1. 6. 

do 1. 9. 2019. 

Také kulturní náplň bude tradičně bohatá. Druhý ročník Food Art Festivalu zcela opanuje zámecký areál 

v sobotu 1. června. Poslední červnová sobota bude již tradičně patřit pohodovému rodinnému 

minifestivalu U nás na zámku, kterým přivítáme prázdniny ve velkém stylu. A oživlá postava „duše 

zámku“ – architekta Dušana Jurkoviče i v letošním roce provede zvídavé návštěvníky hravou formou 

po zámeckém areálu. 
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Na viděnou tedy u nás na zámku! 

 

Od spodničky k paraplíčku 

Zuzana Stádníková a Terézia Kalinayová, Pevnostní město Josefov  

 

První část příspěvku bude pojednávat o připravované nové výstavě s názvem „Od spodničky k  

paraplíčku“. Výstava se zaměřuje na dobový oděv ženy   v  18. –  19. stol. na průřezu různých 

společenských vrstev. Dalšími tématy jsou a hygiena žen v  18.  – 19. stol., lékařská péče a kosmetika. 

  

Další částí příspěvku bude informace o provozních novinkách v letošní sezoně. Zaměříme se více na 

ekologii. Nově bude moci návštěvník u nás na Bastionu I a podzemí využít košů na tříděný odpad. 

Také připravujeme pro návštěvníky zpestření prohlídek průvodci převlečenými za postavy z Bájí a 

pověstí Jaroměřska. Tyto prohlídky budou probíhat každé pondělí během měsíců července a srpna. A 

v neposlední řadě pracujeme na novém prohlídkovém programu pro střední školy.  

 

Vize a kroky k rekonstrukci NKP Wenkeova domu v Jaroměři  

Rudolf Havelka, Městské muzeum v Jaroměři 

 

Prezentace se zaměří na kroky vedoucí k celkové rekonstrukci budovy Městského muzea v Jaroměři – 
NKP   Wenkeova domu. Představen bude projekt budoucího využití této mimořádné stavby pro 
jaroměřskou i turistickou veřejnost.  

 

Slavnost vína v České Skalici 

Jan Holý, město Česká Skalice 

 

Město Česká Skalice vás zve na vinařskou akci pod záštitou Českého svazu vinařů. Řízené degustace 
vinařství z celých Čech, doprovodný program. Na programu budou přednášky „Nejlepší česká vína 
dnes“ Karla Tomáška a „Jak chutnalo víno za vlády Karla IV.“ Stanislava Rudolfského, předsedy Cechu 
českých vinařů. Vystoupí Pěnice z České Skalice, Champagne lovers Band a Kon&Takt z České Skalice. 
Občerstvení po celý den. Zábavný program pro děti. Výstava obrazů českoskalických malířů (skupina 
Ateliér a Petr Vlček). Celým dnem bude návštěvníky provázet moderátor Tomáš Magnusek. 

 

Malé Svatoňovice, váš turistický cíl  

Vladimír Provazník, Vladimíra Odrobiňáková, obec Malé Svatoňovice  
 
Zástupci obce Malé Svatoňovice představí plány pro letošní turistickou sezonu zaměřené především na 
cílovou skupinu rodin s dětmi.   Poznání, umění, historie, relax, zábava, turistika, cyklistika, příroda 
Jestřebích hor – to jsou všechno Malé Svatoňovice.     

 

Měděný důl Bohumír otevře již 5. turistickou sezonu 

Květa Jirmanová, Důl Jan Šverma o.p.s.  
 

Stejně jako každý rok, i letos si Důl Bohumír pro své návštěvníky nachystal novinky. Turisté budou 
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moci od letošního roku zaparkovat na velkém prostorném parkovišti a posedět v novém altánku, kde 
naleznou venkovní výstavu důlních map okolních dolů a cedule připomínající život doktora Antonína 
Čapka – lékaře horníků. Všichni si nově budou moci svoji prohlídku zarezervovat pomocí rezervačního 
systému, který bude spuštěn v dubnu 2019 na www.djs-ops.cz. 
Velkou novinkou pro dětské skupiny je pak spuštění interaktivního geologického programu pro děti 
„Tajemství kamene“. 

 

Domek Boženy Němcové, domek plný příběhů 

Richard Švanda, Městské kulturní středisko Červený Kostelec 
  
V domku, kde část života žila Božena Němcová, se skrývá mnoho příběhů. Nejen těch životních 
z doby, kdy zde žila Božena Němcová, ale i těch pohádkových, které za svůj život napsala. V domku se 
nachází dobová expozice věnovaná pobytu spisovatelky, pohádkové sklepení, výstava mapující život 
významného místního rodáka Jindřicha Křečka-Jituše. V domku se koná Pohádkové léto, večerní 
prohlídky s původním majitelem domku, tvořivé dílny pro děti a další tematické akce.  
 

Do divadla nejen jako divák 

Markéta Machová, Kulturní a informační středisko Hronov 
 

Hronovské Jiráskovo divadlo jako jediné v Kladském pomezí nabízí celoroční pravidelné komentované 
prohlídky. Návštěvníci se během nich podívají, jak to vypadá pod pódiem, v orchestřišti, spolu s 
technikem navštíví zvukařskou a osvětlovací kabinu a od května 2019 nově mohou nakouknout i do 
Jiráskovy lóže. Prohlídky se konají každý pátek od 10 a 14 hod, pro předem ohlášené skupiny kdykoli.  
 
Kladská pevnost dříve a dnes  

Sławomir Machlowski a Jakub Petráš, Twierdza Kłodzko 
 
Kladská pevnost bude nejdříve   představena v historických souvislostech a poté   budou přítomní 
seznámeni s turistickou nabídkou na rok 2019, jejíž součástí jsou mimo tradiční prohlídkové trasy 
také noční prohlídky, hodiny živé historie s názvem „Hra o pevnost“, nabídka pro organizované 
skupiny a kalendář pravidelných zážitkových akcí pro veřejnost.  

 
Do Úpice za Dřevěnkou, ale nejen za ní 

Jana Nešněrová, Městské muzeum a galerie J.W. Mezerové, Miroslav Vořechovský, KČT 
 
Město Úpice postupně proměňuje svoji tvář, a to především pro turisty Nově zpřístupněná NKP 
Dřevěnka vstupuje letos do své první turistické sezony s bohatým programem, totéž platí o 
přepracované, obnovené historické naučné stezce, která byla slavnostně otevřena 22. 3. 2019.  
Dřevěnka, jedinečná architektonická památka, je v nastávající sezoně hlavním lákadlem, v práci ale 
pokračují i tradiční turistické cíle – muzeum, hvězdárna a další. Úpice má navíc tu výhodu, že leží v srdci 
překrásného kraje. Ti, kteří si raději užívají přírody než města, se při výletě po Jestřebích horách, mohou 
v letošní sezoně (opět) zastavit na Jestřebí boudě provozované KČT. 

http://www.djs-ops.cz/

