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Léto 2020 v Kladském pomezí  
Konference k zahájení sezony, lázně Velichovky, 24. 6. 2020 

Anotace příspěvků  

LÁZNĚ VELICHOVKY 

Eva Janigová, obchodní ředitelka, Lázně 1897, s.r.o. 

Nestátní lázeňské zdravotní zařízení Lázně Velichovky se nachází na rozhraní Kladského 

pomezí a Podkrkonoší. Lázně byly založeny roku 1897 baronkami Bertou Bess-Chrostin, její 

sestrou Gabrielou Spens-Boden a šlechtici z okolí. Začala první lázeňská sezóna zaměřená 

na léčbu pacientů s kloubními problémy. Následuje sled historických událostí do roku 2013, 

kdy byly lázně uzavřeny. Znovuotevření lázní předcházela rozsáhlá rekonstrukce a v roce 2015 

byly lázně slavnostně otevřeny.  

Přírodním léčivým zdrojem je křídová slatinná zemina bohatá na uhličitan vápenatý a železo. 

Lázně Velichovky se specializují především na léčbu a rehabilitaci pacientů pohybového 

aparátu, pacientů po úrazech, po operací kostí a kloubů. Filozofií lázní je poskytování moderní 

lázeňské péče na vysoké úrovni, v prostředí, které odpovídá tradici velichovských lázní. Lázně 

Velichovky 1897 jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Součásti lázní je wellness hotel 

resort K Triumf, který nabízí sportovní vyžití včetně tenisových kurtů.  

Zajímavosti v okolí např. Babiččino údolí, ZOO Dvůr Králové, pevnost Josefov, Hrádek 

u Nechanic a další. Přivítáme rádi každého, kdo chce načerpat novou energii a odpočinout si 

v našich lázních. 

 

NOVINKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 

Mgr. Pavel Mohelník, odborný referent na úseku cestovního ruchu, Královéhradecký kraj 

Představení novinek v Královéhradeckém kraji v oblasti cestovního ruchu pro rok 2020. 

 

BOŽENA 200 

Markéta Venclová, ředitelka, Kladské pomezí, o.p.s.  

První česká spisovatelka Božena Němcová letos slaví 200 let od jejího narození. Turistický 

produkt Božena 200 vás dovede do České Skalice a Červeného Kostelce do míst, kde vyrůstala 

a dospívala. Na stránce https://kladskepomezi.cz/bozenanemcova  jsou připraveny tipy 

na výlety, akce a také se zde zjistíte, proč je Božena Němcová stále inspirativní osobností i pro 

dnešní generaci a dozvíte se jaký byl skutečný život její babičky, která se stala jednou 

z nejznámějších literárních osobností. 

https://kladskepomezi.cz/bozenanemcova
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ČAPEK A TOULAVÝ BAŤOH 

Lenka Lembejová, projektová manažerka, Kladské pomezí, o.p.s.  

Kladské pomezí nabízí turistické produkty pro rodiny s dětmi.  První z nich s názvem Čapek je 

zaměřen na nejslavnější českou sourozeneckou trojici.  Karel, Josef a Helena Čapkovi se 

narodili právě v regionu zvaném Kladské pomezí, pobývali ale i na dalších místech 

Královéhradeckého kraje. Kam všude se lze za Čapky vydat zjistíte na www.karelcapek.cz. 

Toulavý baťoh je produkt, průvodce a zároveň cestovatelská soutěž o hodnotné pobyty, který 

nabízí nejvhodnější místa k návštěvě pro děti. Na stránce www.toulavybatoh.cz snadno 

naplánujete výlet pro děti dle jejich věku, aktivity, a za jakéhokoliv počasí.  

 

ROK BOŽENY NĚMCOVÉ 2020 V ČESKÉ SKALICI 

Martina Zálišová, ředitelka, Muzeum Boženy Němcové  

Česká Skalice si v letošním roce připomíná 200 výročí narození spisovatelky Boženy Němcové. 

Hlavním bodem dění je Muzeum Boženy Němcové, včetně Barunčiny školy. Pět krátkodobých 

výstav je tematicky zaměřených na život a dílo Boženy Němcové a vrcholem je otevření 

modernizované stálé expozice. Stálá expozice čekala na svou podobu více než 30 let. 

U příležitosti tohoto výročí byly vytvořeny výroční turistická známka a vizitka. Dalším 

významným okamžikem bude v září Výstava jiřinek s doprovodným programem a další akce 

v rámci Jiřinkových slavností. Očištění se při rekonstrukci dočká i pomník Boženy Němcové. 

Na aktivitách spojených s tímto výročím spolupracují organizace v České Skalici a jsou 

podpořeny Královehradeckým krajem. 

 

NA VÝLET DO MALÝCH SVATOŇOVIC  

Vladimíra Odrobniňáková, ředitelka, Muzeum bratří Čapků 

Malé Svatoňovice jsou turistickým cílem pro každého. Muzeum bratří Čapků zastupuje 

poznání, umění a historii. Poutní kostel Panny Marie Sedmiradostné a studánka s pověstí 

o zázračné vodě je místo, kde můžete rozjímat. Park s interaktivními tabulemi na téma knih 

Povídání o Pejskovi a Kočičce od Josefa Čapka a Devatero pohádek od Karla Čapka je jako 

stvořený pro zábavu nejen pro děti. Přes Mariánský sad s Božím hrobem relaxujete a po 

turistickém značení se vydáváte na cestu k Žaltmanu, kde bude 24. září 2020 otevřena nová 

rozhledna. Přírodu Jestřebích hor můžete zdolávat také na kolech, pro elektrokola je nabíjecí 

stanice umístěna přímo na náměstí.  

 

 

 

 

http://www.karelcapek.cz/
http://www.toulavybatoh.cz/
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TURISTICKÁ SEZONA 2020 – BASTION NO. I A PODZEMÍ, PEVNOSTNÍ MĚSTO JOSEFOV 

Zuzana Stádníková, vedoucí střediska, MKS Jaroměř  

Bronislava Helbichová, kulturní referent, MKS Jaroměř 

Sezonu jsme v letošním roce zahájili až 26. května 2020. V nucené pauze, která vznikla kvůli 

šíření nemoci Covid-19, jsme rozhodně nezaháleli! Z počátku jsme se soustředili hlavně na šití 

roušek pro město Jaroměř a obec Vlkov. Později jsme daný čas využili k renovaci prostor 

a údržbě rozsáhlých areálů a pozemků, které máme ve správě.  

Vzhledem k tomu, že došlo k zrušení větších akcí, které organizujeme, jsou v letošním roce 

lákadlem hlavně letní prohlídky s oživlými postavami z historie města. Ty budou probíhat 

každé pondělí a čtvrtek v červenci a srpnu. Novinkou je i fotografická výstava z Josefovského 

Masopustu 2020, který byl první a zatím i poslední velkou událostí tohoto roku. 

 

MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ; VÍCE NEŽ ČEKÁTE! 

Pavel Frydrych, ředitel, Muzeum papírových modelů  

Muzeum papírových modelů využilo pandemickou přestávku k vybudování a zpřístupnění 

nové části expozice, která je věnována legendárnímu modeláři Richardu Vyškovskému. Kromě 

toho proběhla i reinstalace celé expozice a v současné době vystavuje 1.800 modelů. 

V expozici jsou interaktivní prvky, koutek pro maminky, promítací sál a kamenný obchod, před 

Muzeem je hravá loď s pískovištěm. Nově můžete využít i e-shop. 

V rámci doprovodného programu připravilo na léto výtvarné výstavy, promítání filmů 

polických filmařů, přednášky cestovatele Jiřího Horského a legendárního fotbalisty Antonína 

Panenky. 

 

UMĚLCI DO 40 LET. 10 LET TRVÁNÍ CYKLU  

Mgr. Mesnerová Veronika, galerijní edukátorka  

Stručné představení galerie jako kulturní instituce v Náchodě, která 26. 6. 2020 otevře 

významnou výstavu připomínající deset let trvání cyklu – Umělci do 40 let. Na výstavě bude 

k vidění pestrá skladba zastoupených uměleckých oborů především současná tvorba všech 

umělců, kteří v rámci cyklu vystoupili a vystavovali malbu, grafiku, plastiku, fotografii, instalaci, 

objekty a videoart na osmadvaceti uskutečněných výstavách. Seznámení s připravovanými 

letními dílnami pro veřejnost, jež jsou inspirované vystavujícími autory. 
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MALÉ LÁZNĚ BĚLOVES – VILA KOMENSKÝ 

Zuzana Tvarůžková, odborná referentka, MIC Malé lázně   

Po více než 23 letech se do náchodské městské části Běloves navrací lázeňská atmosféra. První 

vlaštovkou velkých a smělých plánů se stalo otevření Vily Komenský v Malých lázních Běloves. 

Veřejně přístupné prostory budovy nabízí návštěvníkům občerstvení v kavárně, zhlédnutí 

expozici lázeňství ve vnitřních prostorách budovy nebo využití služeb městského informačního 

centra v 1. patře, kde je pro zájemce připravena bohatá nabídka informačních materiálů s tipy 

na turistické cíle v Náchodě a okolí, a zároveň i možnost zakoupení drobných suvenýrů. Na Vilu 

Komenský bezprostředně navazuje kolonáda s 13 pítky, ze kterých proudí minerální voda 

Běloveské bublinky z vrtů Jan a Běla. Další zajímavosti o této významné lokalitě vám přiblížíme 

během naší prezentace. 

 

INTERAKTIVNÍ CESTA V ADRŠPACHU 

Andrea Zákravská, správce zámku Adršpach 

Stezka začíná v Adršpašských skalách u Ozvěny a končí na zámku pohádkovou místností. 

Zámek Adršpach letos připravil zábavnou stezku, která začíná v Adršpašských skalách u Ozvěny 

a končí na zámku, kam budou mít děti po splnění úkolů vstup zdarma. Překvapením na konci 

je nově otevřená pohádková místnost s dalšími úkoly a odměnou.  Nudit se zde určitě 

nebudete, mimo nově zrekonstruovaných historických interiérů zámku Adršpach, můžete 

navštívit expozici skalního a vysokohorského lezení a expozici lnářství. V přízemí je informační 

centrum s útulnou kavárnou a nabídkou lákavých zákusků. Ve sklepení je připravena úniková 

hra na téma pohádky Třetí princ, která se zde natáčela. 

 

AKTIVNÍ SENIOR ANEB S PEJSKEM I VNOUČATY DO MĚSTA NA SKÁLE 

Andrea Kecová, odborný referent, Informační centrum Nové Město nad Metují  

Město na skále je romantické místo s renesančním náměstím a barokním zámkem. Kolem 

něho vede řada turistických cest vedoucích krásnou přírodou k bohu (kostely, zvonice) i ďáblu 

(Peklo). Náš nový materiál představuje sadu výletů vhodných pro aktivní seniory. Kam se vydat 

s pejskem, vnoučaty i na (elektro)kole se dozvíte za doprovodu ilustrací Tomáše Chluda (autor 

komiksů v časopise Čtyřlístek, kostýmní výtvarník – České století). 
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KULTURNÍ NOVINKY VE RTYNI V PODKRKONOŠÍ 

Richard Švanda, vedoucí odboru kultury, Město Rtyně v Podkrkonoší  

Městské muzeum ve Rtyni v Podkrkonoší připravilo pro letošní rok několik novinek.  

Pro návštěvníky je přichystán Rtyňský quest, pro děti pracovní listy o hornické činnosti,  

o prázdninových víkendech komentované a kostýmované prohlídky muzea a okolí Rtyně  

v Podkrkonoší. Po náročné rekonstrukci se budou návštěvníci opět brzy moci podívat také  

do unikátní zvonice. Na letní prázdninové měsíce je připraveno několik zajímavých kulturních 

akcí. V červenci a srpnu to bude promítání letního kina v přírodním amfiteátru Na Rychtě, 

divadelní představení pro všechny generace i hudební vystoupení.  

 

PEVNOST KLODZKO – NABÍDKA PRO ČESKÉHO TURISTU 

Sławomir Machlowski, průvodce pevnosti Klodzko 

Prezentace stručně vypráví o výhodách pevnosti Kłodzko, o českém historickém kontextu 

místa a představuje aktuální nabídku na rok 2020 určenou českému turistovi. 


