
Pokud nejste milovníci lyžování nebo běžkování, 
nemusíte se bát, že byste se v Královéhradeckém 
kraji přes zimu nudili. Přinášíme vám tipy na skvě
lé výlety. A když využijete veřejnou dopravu, ne
utratíte za ně celou výplatu.

Oblíbený turistický cíl představují rozhledny. A to 
nejen proto, že jsou otevřené celoročně a že se na 
ně většinou neplatí vstupné. Vystoupejte třeba na 
rozhlednu Kosice, Vysokou Srbskou, Žaltman, Žer
nov, Elišku nebo Čáp nedaleko Teplic nad Metují. 
Za návštěvu stojí také rozhledna na Markoušovic
kém hřebeni v Jestřebích horách.

Několik jich objevíte i na hřebenech Orlických hor. 
Volně přístupná, 30 metrů vysoká rozhledna na 
Feistově kopci v Olešnici, byla dokončená v roce 
2020. Krásná procházka vede přes rozhledny na 
Anenském vrchu, Velké Deštné nebo přes Nový 
Hrádek s  informačním centrem, pro jejíž výstav

bu byl použitý vysloužilý tubus větrné elektrárny. 
Z každé z těchto rozhleden se vám v průběhu roku 
naskytne jedinečný pohled na měnící se krajinu!

Oparem tajemna a mystičnosti jsou zahaleny zří
ceniny. V královéhradeckých lesích jich je mnoho. 
Zmiňme třeba zříceninu hradu Brada, Pařez, Veliš, 
Bischofstein, Frymburk, Klečkov, Skuhrov, Velešov 
nebo krásně opravený Vízmburk. 

Žádné vstupné také neplatíte, když s dětmi vyrazí
te po naučných stezkách v přírodě. Věděli jste tře
ba, že jedna začíná přímo u Zemské brány na po
mezí Královéhradeckého a Pardubického kraje? Je 
dlouhá 3 kilometry a celkově má 22 zastavení. Ně
kolik naučných stezek najdete také v Městských 
lesích Hradec Králové. Ta nejnovější, „Po stopách 
přírody“, seznamuje děti s vybranými zvířaty žijí
cími v místních lesích a mnoha zajímavostmi na 
ekologická témata.

Výlety, které (skoro) nic nestojí
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180 km sjezdovek 
v Krkonoších 76 tipů

na výlety

Milí čtenáři, milovníci cestování a poznávání,
v ruce držíte aktuální vydání Turistických novin z východních Čech na zimní sezónu 2022/2023, ve kterém najdete inspiraci pro vaši dovolenou, mnoho tipů 
na výlety a zajímavé akce ze všech koutů Královéhradeckého a Pardubického kraje. 
Po vašich pozitivních ohlasech jsme se rozhodli do tohoto čísla opět zařadit křížovku o skvělé ceny. Vyhrát můžete vstupenky do hradů, zámků, muzeí, 
galerií a dalších památek na východě Čech nebo drobné turistické předměty.

Přejeme vám pěkné počtení a krásně prožitou dovolenou na východě Čech!

zima 2022/2023
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Už jste navštívili expozici Institutu Paměti národa 
Pardubice, která vás pomocí moderních techno
logií a skutečných příběhů vtáhne do minulosti?

Na začátku prohlídky si vyberete příběh, který 
budete v  následujících 90 minutách sledovat, 
možná dokonce spoluprožívat. Pak už se nechá
te unášet vyprávěním pamětníka doplněným 
o projekce, netradiční efekty, rozšířenou realitu 
a  interaktivní obrazovky. Díky jejich propojení 
zažijete mnohé! 

Rovněž spotřeba vajec je v tomto období oprav
du velká. Oblibě se těší vajíčka z  Kosiček, která 
jsou velmi kvalitní, na chov slepiček se dohlíží 
a  zakoupit můžete i  vajíčka z  podestýlkového 
chovu. 

Je libo něco opravdu tradičního? Zkuste klasické 
makové buchty nebo doporučujeme udělat spí
še buchtičky a namočit je po vychladnutí v řep
ném sirobu z Minicukrovaru Mžany, rozpuštěném 
másle a  obalit ve strouhaném perníku. Vydrží 

K  novodobým českým Vánocům patří kapr 
a bramborový salát. A když kapr, tak z hradeckých 
lesů. Hradecký kapr je unikátní ryba. Proč? Díky 
své kvalitě a výjimečné chuti, kterou určuje ryze 
přírodní prostředí. Odchov se odehrává z  velké 
části v odbahněných rybnících s písčitým dnem. 
Ryba tak nemá klasickou bahenní příchuť. 

Pokud nejste příznivci kaprů, ale rybičku si chcete 
dopřát, vyzkoušejte sumečka afrického ze Mžan. 
Zakoupit se dá i vyfiletovaný nebo třeba uzený. 

Letní dny jsou dávnou minulostí, avšak vod
ní hrátky s  létem končit nemusí. V  současné 
době nabírá na oblíbenosti otužování v  říč
ních tocích, my ale určitě doporučujeme spíše 
„koupačku“ na místech, kde je teplota vzduchu 
více než příjemná. Takovým místem může být 
bazén v obci Všestary, který vám nabídne i sku
pinová cvičení či kavárnu. 

Svůj plavecký styl můžete potrénovat v 50 me
trů dlouhé dráze královéhradeckého plavecké
ho bazénu. Přebytečnou energii pak můžete 
vyventilovat v sousedním aquacentru. 

Pokud však patříte mezi ty, kterým při pobytu 
ve vodě začnou modrat rty, pak jistě oceníte 
výhody sauny a dalších wellness služeb. Vybrat 
ty nejlepší můžete na stránkách hradeckého 
Turistického informačního centra. 

www.hkinfo.cz/sluzby

Půjdem spolu do betléma… Anebo 
můžete jít i sami a nejlépe s dětmi! Ten 
nejznámější betlém je určitě Proboš
tův, který najdete v Třebechovicích pod 
Orebem. A nejen o Vánocích stojí za to 
ho navštívit. Ohromí vás svou velikostí, 
precizní řezbářskou prací, důmyslným 
systémem mechaniky a také výjimečnou 
prezentací. 

V  muzeu najdete též mnoho dalších 
betlémů, ale i zábavné herní prvky, které 
ocenění nejen ti nejmenší. 

Na exkurzi do vašich dětských pokojíč
ků můžete vzít své děti v Muzeu hraček 
Stuchlíkovi v Novém Bydžově, kde vždy 
na vánoční svátky najdete kromě hraček 
i  řadu betlémů. A  jestli rádi sportujete, 
nezapomeňte si brusle s sebou. V Bydžo
vě totiž cestou budete míjet zimní sta
dion. A to už vypadá na super tip na bez
va odpoledne, nemyslíte?

www.betlem.cz
www.muzeumhracekbydzov.cz

V  srpnu letošního roku začaly v  hra
deckých lesích práce na vybudování 
asi 800 metrů dlouhé stezky od Zděné 
boudy k Lesnímu hřbitovu. Tento úsek 
spojí oba cípy nedokončeného asi je
denáctikilometrového okruhu.

Asfaltový okruh v  hradeckých lesích 
hojně užívají inline bruslaři i  cyklisté. 
Po dlouhých osmi letech od vybudová
ní konečně nebudou ohrožováni auty 
ani hromadnou dopravou. Nový rok 
tak přinese pro sportovce další mož
nosti. Plnohodnotně tak budou moci 
absolvovat celý okruh od hřbitova přes 
hájovnu U  Dvou šraňků kolem Stříbr
ného rybníka a armádní střelnice zpět 
ke Zděné boudě.

Hradecké lesy jsou perfektním příkla
dem neutuchající snahy o  co nejlepší 
a  neustále se rozvíjející nabídku pro 
návštěvníky. Nepřeberné množství 
cyklistických, běžkařských, ale i  nauč
ných a  pohádkových stezek poskytují 
zajímavou náplň pro všechny věkové 
kategorie.

www.mestske-lesy.cz

Centrum Pardubic oblékne vánoč
ní šat už v  sobotu 26. listopadu, kdy 
na Pernštýnském náměstí začnou 
adventní trhy. Vánoční strom se slav
nostně rozsvítí hned následující den 
o 1. adventní neděli. Tržiště pak bude 
otevřené každý den. Nebudou chybět 
ani tvořivé dílny, koncerty, vánoční 
kino a další kulturní program. Vše za
končí štědrovečerní zpívání. Rybova 
mše vánoční zazní na náměstí 24. pro
since ve 23 hodin. Na půlnoc se pře
suneme do Východočeského divadla, 
kde si společně zazpíváme koledy.
 

V  pardubických kavárnách a  cukrár
nách budete moct už potřetí hřešit na 
sladkém! Chystá se totiž Advent s vůní 
perníku. Po celý předvánoční čas tak 
opět můžete chodit ochutnávat per
níkové speciality. 
 
Každá provozovna si pro vás připravila 
něco originálního. V  nabídce nebude 
chybět žitný perník, perníkový chee
secake ani rumové perníčky. Z nápojů 
určitě ochutnejte kávu a horkou čoko
ládu s perníkovým kořením nebo liké
rem. Kavárny, které se do akce zapoji
ly, snadno poznáte podle vylepeného 
označení „Advent s  vůní perníku“ na 
dveřích.
 
Vyzdobené město budete mít jako 
na dlani při pohledu ze Zelené brány. 
I tady bude připravený tematický pro
gram. Hlavní výzvou je vytvoření co 
nejdelšího vánočního řetězu. Každý 
návštěvník na něj může přidat jedno 
papírové kolečko, kam na památku 
zapíše svoje jméno, vzkaz či věnová
ní. Kolik koleček bude řetěz celkem 
mít a  jak dlouhý bude, se dozvíte na 
Tři krále.
 
Jaký by to byl advent, kdyby 5. pro
since nepřišel Mikuláš a čerti? Máteli 
doma zlobivé neposedy, vezměte je 
na Zelenobranské čertoviny nebo do 
Mázhausu, kde bude v  rámci výstavy 
pro děti o  české zimě i  malé peklo 
s čertíky.

www.adventsvuniperniku.cz
www.pardubickevanocnitrhy.cz
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Můžete prožít druhou světovou válku s Jarynou 
Mlchovou, která díky objevu neznámé sloučeni
ny zachránila stovky židů. Nebo si necháte vyprá
vět osud generála Tomáše Sedláčka, který prošel 
snad všechna evropská druhoválečná bojiště.

Na začátku expozice dostanete tablet, který se 
stane vaším průvodcem. Pak už putujete po při
pravených zastávkách libreta. Jednou se kocháte 
širokoúhlou projekcí, jindy na sebe necháváte 
působit imerzivní světelnou show či rozšířenou 

realitu. Vše ale není jen o projekcích. Prohlédnout 
a vzít si do rukou lze i deníky a další předměty od
kazující na vyprávěné příběhy.

Institut Paměti národa najdete v  Pardubicích 
v  Machoňově pasáži. Expozice je pro veřejnost 
přístupná v úterý až čtvrtek a o víkendu v sobotu 
i v neděli. Prohlídky začínají vždy v přesně stano
vených časech. Vstupenky si můžete dopředu 
zakoupit na webu:
www.institut.pametnaroda.cz/pardubice

www.topardubicko.cz

Obnova mlýnů finišuje Winternitzovy automatické mlýny architekta Jo
sefa Gočára doznávají zásadních změn. Komplex 
budov na břehu řeky Chrudimky blízko centra 
Pardubic přestal svému účelu sloužit v roce 2012. 
O pět let později začal vznikat ambiciózní plán na 
proměnu v moderní kreativní čtvrť. Hlavní myš
lenkou obnovy této národní kulturní památky je 
vybudovat zde centrum vědy, umění a kreativity, 
které nabídne program pro všechny generace.

Na rekonstrukci objektů a veřejného prostoru se 
podílejí tři majitelé. Hlavní budova historických 
mlýnů patří Pardubickému kraji. Vzniknou v  ní 
prostory Východočeské galerie Pardubice nově 
přejmenované na Gočárovu galerii. 

Plochu v  severní části areálu vlastní město Par
dubice. Buduje zde centrální polytechnické dílny 
a Galerii města Pardubic. Další objekty a veřejná 
prostranství patří Nadaci manželů Smetanových, 
kteří zde plánují otevření výstavního prostoru 
Silo určeného pro kulturní a společenské akce. 

Celý areál pod značkou Automatické mlýny by 
měl být hotov v září roku 2023. Pokud se budete 
chystat do Pardubic, určitě byste toto moderní 
centrum neměli minout.
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www.hradecko.eu

Pojedeteli silnicí z Uherska do Trusnova, zahléd
nete po pravé straně místo, které vás zaujme 
svou upraveností. Člověk by takové místo právě 
tady nečekal. A opravdu, stojí za to zde zastavit 
a projít se ke zřícenině zámečku Neulust a na vy
hlídku na obec Uhersko.

Bývala zde francouzská zahrada, v jejímž středu 
stál lovecký rokokový zámeček Neulust (dříve 
zvaný Theresienlust) postavený v  roce 1790 za 
Filipa Kinského. Zámeček byl v roce 1906 zbořen 
a dodnes se dochovaly pouze zbytky zdí. Půdo
rys zámku je teď vyobrazen přímo na zemi, kde 
jsou vyznačeny obvodové zdi osmibokého le
tohrádku se čtyřmi křídly do tvaru kříže. Střední 
věžovitý pavilon měl v přízemí i v patře sál. Boční 

křídla obsahovala vždy dva pokoje a v jednom 
křídle byla kuchyně. Ke stavbě náleželo venkov
ní schodiště.

Na místě bývalého letohrádku Neulust vznikla 
volně přístupná odpočinková zóna s vyhlídkou 
na obec Uhersko, ohništěm a  posezením. Její 
součástí jsou i drobné herní prvky pro děti, in
formační a  naučné tabule či hmatová stezka 
a dřevěná zvonkohra. 

Pokud se vám ještě nechce domů, projděte se 
kolem rybníka Lodrant nebo zajděte do nedale
ké vesničky Uhersko, kde objevíte velké množ
ství domů zdobených sgrafity od rodáka Aloise 
Mudruňky.

Zřícenina zámku Neulust

Je krásné strávit vánoční čas s rodinou či přáteli 
výletem zakončeným například horkou čokolá
dou na zahřátí. Přinášíme pár tipů, kde se může
te v posledním týdnu v roce zastavit a zpříjemnit 
si tak příchod roku nového.

Začít se dá už na Štědrý den návštěvou Pohád
kové zahrady v Pardubicích. Vyrazit tam můžete 
ale i později. Zahrada má otevřeno až do posled
ního prosince. 

Ti z vás, kteří by se chtěli podívat, jaké betlémy 
mají v Africe, mohou zajet do Afrického muzea 
Dr. Emila Holuba v Holicích, kde by odpoledne 
mělo být též otevřeno. 

Hřebčín a zámek v Kladrubech nad Labem bude 
otevřen 26. a  27. prosince. Během akce Zimní 

Mezi svátky na výlety
království bude možné absolvovat prohlídku 
stájí, kočárovny a zámku. Pro děti bude připra
vena tvořivá vánoční dílna. 

Mezi svátky bude přístupná též výstava autíček 
a hraček v Rokytně, a to od 27. do 30. prosince 
vždy od 10 do 16 hodin. Od 27. až do silvestra se 
můžete zastavit v Perníkové chaloupce u obce 
Ráby. Mají tu spoustu perníků, Ježíškovo nebe 
i ohnivé peklo. Při prohlídce spatříte též obrov
ský perníkový betlém podle Karla Svolinského, 
který vytvořil Aleš Vostřez. 

Na silvestra se v  Perníkové chaloupce koná již 
tradiční ukládání Ježibaby k  zimnímu spánku, 
kdy Ježibaba uléhá na pec a nastavuje si budík 
na první březnovou sobotu. A  nový rok může 
přijít!

Co nám letos přiveze svatý Martin? Minimálně 
dvě skvělé akce! Tou první je tradiční příjezd 
Martina na bílém koni pod Bílou věž, který se 
pravidelně odehrává 11. 11. 

Oblíbený je pro ochutnávky svatomartinských 
rohlíčků, dostupnost svatomartinského vína 
a také pro zajímavý doprovodný program. Mezi 
dětmi jménem Martin či Martina je populární 
pro možnost svezení na bílém koni.

Co přiveze svatý Martin?
Hned o  den později jen o  pár kilometrů dál 
přijede svatý Martin na bílém koni do obce 
Hořiněves. Tradiční jarmark, svatomartinská 
husička a příjemné kulturní menu určitě nebu
dou chybět!

www.hradeckralove.org
www.horineves.cz

vám déle vláčné a navíc získají nezaměnitelnou 
chuť. V Podkrkonoší a na Hradecku patří k tradič
ním vánočním kulinářským specialitám.

www.hradecko.eu/regionalni-produkty

Adventní čas patří k těm nejkrásnějším obdobím 
v roce a na Hradecku si ho budete mít možnost 
vychutnat do sytosti. Pokud zavítáte na zámek 
Hrádek u Nechanic, přivítají vás vánočně vyzdo
bené interiéry, vůně punče a cukroví ze zámecké 
kuchyně a  dozvíte se mnoho zajímavého o  vá
nočních zvycích při tematických prohlídkách. 

Když ze zámku vyrazíte na vycházku přes obec 
Lubno, určitě vás zaujme výjev z betlému v Mu
zeu pod hvězdami. I Zoopark Stěžery chystá zim
ní překvapení. 

V  kapli ve Smiřicích můžete obdivovat skvělou 
akustiku při adventních koncertech. V  Ateliéru 
Chaloupka v Třebechovicích vás přivítá Věra Pri
harová a ukáže vám své krásné malované betlé
my a ručně vyráběné kreppanenky.

www.zamek-hradekunechanic.cz
www.zoostezery.cz

Vánoce na 
Hradecku



5

východní Čechy  |  zima 2022/2023

4

východní Čechy  |  zima 2022/2023Chrudimsko-Hlinecko

Vydejte se do Železných hor! Ponořte 
se do oázy klidu a harmonie a zavítejte 
do jednoho z nejmodernějších wellness 
a spa center v České republice. Kongres 
hotel Jezerka v  Seči u  Chrudimi vám 
v příjemném prostředí o celkové rozloze 
800 metrů čtverečních nabízí zaslouže
nou relaxaci. Možnosti jsou zde skutečně 
bohaté.

Luxusním wellness centrem s  vlastním 
bazénem, vířivkou, infrakabinou a párou 
disponuje také EA Hotel Kraskov. Načer
pat síly můžete i  ve Sportovněrelaxač
ním centru Lihovar v Třemošnici. Tamní 
wellness centrum láká na bazén, vířivku, 
infrasaunu s  odpočinkovou zónou, sol
nou jeskyni a relaxační masáže v hydro
vaně včetně zábalů. 

Pokud jste se ještě nikdy nekoupali ve 
vaně plné piva, tak máte jedinečnou pří
ležitost vyzkoušet si to na vlastní kůži ve 
stylovém Penzionu U Čtyřlístku u Sečské 
přehrady.

www.jezerka.cz
www.hotelkraskov.cz
www.lihovartremosnice.cz
www.penzion-uctyrlistku.cz

Chcete vidět unikátní sbírku dřevěných 
hraček, která u  nás nemá obdoby? Tak 
zavítejte do sálu Městského muzea a ga
lerie Hlinsko! Od 26. listopadu 2022 do 
26. února 2023 tu bude k vidění výstava 
Hračka – cesta do dětství. Nabídne část 
jedné z  největších soukromých sbírek 
dřevěných hraček konce 19. a 20. století, 
kterou František Kyncl nashromáždil za 
více než 50 let. 

Na co se můžete těšit? Sbírka obsahuje 
přes pět tisíc kusů dřevěných hraček.  
K  vidění zde budou různé stavebnice, 
automobily, plachetnice, figurky vojáč
ků, loutky, skládačky, dětské domečky 
s nábytečkem, zvířátka, vláčky a mnoho 
dalších hraček. 

Na své si přijdou nejen děti, ale i dospělí, 
kteří se vzpomínkou vrátí do doby, kdy 
byli ještě dětmi. Připravena jsou také růz
ná překvapení.

Otevřeno bude vždy od úterý do pátku 
od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. 
V sobotu, v neděli a ve svátky pak od 13 
do 16 hodin.

Po telefonické domluvě je možné sjed
nat návštěvu školám, školkám, zájezdům 
i v pondělí. 

Ve dnech 24., 25. a  31. prosince 2022 
bude zavřeno, stejně tak jako 1. 1. 2023. 

www.mmghlinsko.cz

Na 
wellness

Cesta do 
dětství 

Na jaké zajímavé akce se dá vyrazit v  zimním 
čase ve Slatiňanech?

V  sobotu 10. prosince 2022 to bude tradiční 
Vánoční jarmark. Řemeslný jarmark, nabídka 
trhovců včetně jídla a pití ozvláštní i vystoupe
ní dětí z Momo školky, loutkové pohádky, Diva
delní spolek Acord si připravil Vánoční příběh 
a již tradičně se rozsvítí vánoční strom za zpěvu 
koled dětí místní „zušky“. Do kostela svatého 
Martina jste zváni na koncert Pěveckého sboru 
Bartoloměj či se budete moci zaposlouchat do 
vánočních melodií.

Tajemství
synagogy

V zimním čase do Slatiňan

Kouzlo historického centra

Nenechte si ujít poslední letošní cestovatelský 
večer, který se bude konat 1. prosince od 19 
hodin ve Společenském domě. Fotograf Tomáš 
Kubeš přiblíží Rumunsko.

Co vás čeká na zrekonstruovaném zámku? Ten 
láká návštěvníky už více než století. Prohlídky 
hodnotných sbírek porcelánu, skla či obrazů se 
konaly již za knížete z Auerspergu, když zrovna 
nebyl s  rodinou doma. Dnes bohatě zařízené 
interiéry doplňuje příběh celého zámku, který 
si užijete na několika prohlídkových trasách 
a při speciálních akcích.

Objevte zimní kouzlo chrudimského historic
kého centra, jehož chloubou je gotický troj
lodní kostel Nanebevzetí Panny Marie z 13. až 
14. století. Zastavte se v Mydlářovském domě 
v Břetislavově ulici, který byl v  letech 1573 až 
1577 přestavěn chrudimským měšťanem Ma
tějem Mydlářem na monumentální renesanční 
objekt. Ten je dnes součástí Muzea loutkář
ských kultur. 

Unikátní komplex muzejních budov najdete 
v Široké ulici. Centrum chrudimského kulturní
ho života, objekt tzv. Muzea, tvoří dvě budovy, 
které byly postaveny v letech 1898 až 1901. Za 
pozornost zde stojí především překrásný kon
certní sál, mimořádná umělecká výzdoba obou 
budov i unikátní portály.  

Určitě navštivte Muzeum barokních soch. Kde 
ho najdete? Na Školním náměstí, kde stával 

kapucínský klášter se zahradou a kostelem sva
tého Josefa. 

Na Resselově náměstí vás může zaujmout i Roz
vodovský dům, jehož existence je doložena pí
semně už od roku 1592. Vynechat byste neměli 
ani starou radnici, která na Resselově náměstí 
stojí od první poloviny 15. století. Rozsáhlá 
přestavba se uskutečnila kolem roku 1560. Ba
rokní fasádu obdržel objekt v roce 1720, sochy 
Iustitia a Caritas tu byly instalovány po požáru 
v roce 1806, hodiny v roce 1836. Kromě správy 
města zde byl svého času umístěn městský ar
chiv, vězení, mučírna, sklad střelného prachu, 
okresní soud, vyšívačská škola a policejní úřad.

www.chrudimsky.navstevnik.cz
www.barokochrudim.cz
www.puppets.cz
www.muzeumcr.cz 

I přesto, že většina památek se pravidel
ně ukládá k zimnímu spánku, v Morav
ské Třebové tomu bude jinak. Novinkou 
letošní zimy je víkendový provoz zdejší
ho renesančního zámku. Bude otevřen 
vždy od pátku do neděle a  v  předvá
nočním čase ho vyšperkuje i  adventní 
výzdoba. Začátkem prosince pak zá
mek ovládnou čerti i  andělé. Nebojte, 
na dobré duše čeká i nějaká ta odměna.

Zatoužíteli po exotice, vydejte se do 
městského muzea! Čekají vás artefakty 
ze vzdálených koutů světa, jako jsou Ja
ponsko, Tibet či Indie. A pozor, nechybí 
mezi nimi ani vzácné samurajské meče 
a pravá egyptská mumie! 

Pokud i v zimě upřednostníte pobyt na 
čerstvém vzduchu a bílá stopa vám není 
cizí, můžete se vydat na Hřebeč a  do 
okolí Kamenné Horky, Udánek i Hradis
ka po čtyřiceti kilometrech lyžařských 
tratí. Sklouzneteli se raději na ledě, vy
razte si zabruslit do Rehau areny.

www.zamekmoravskatrebova.cz
www.moravskatrebova.cz

Víte, že město Vysoké Mýto letos in
stalovalo informační panely dalšího 
okruhu naučné stezky? A  to duchov
ního. Ten vás provede po církevních 
památkách města a jeho okolí. Je dlou
hý skoro 22 kilometrů. Začíná u  vyso
komýtské dominanty, kostela svatého 
Vavřince. Z  města vede kolem sochy 
svatého Josefa po původní poutní ces
tě ke kostelu do Knířova, kde se nachá
zí obraz Panny Marie Knířovské, kdysi 
považovaný za zázračný. 
 
Stezka pak pokračuje kolem kapličky 
nad Vanicemi až na Sedlec, obec s oje
diněle dochovanou klasicistní zástav
bou. Další na trase je Vraclav s význam
nými místy – kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie, hradištěm s památníkem 
připomínajícím vyvraždění rodu Vršov
ců a Barokní areál s kostelem svatého 
Mikuláše. Poté už se stezka pomalu 
vrací zpět do Vysokého Mýta. 
 
Duchovní okruh je po městském a pří
rodním v  pořadí třetím, který rozšířil 
zdejší naučnou stezku.

www.vysoke-myto.cz
stezka.vysoke-myto.cz

Moravská 
Třebová

Duchovní 
okruh
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Českomoravské pomezí 

Na co se můžete těšit v  Poličce v  zimě? Což 
takhle se vypravit do městského muzea! Až do 
konce roku je zde k vidění výstava Rybník… mís
to, kde to žije! Představuje pestrý svět pod i nad 
hladinou rybníků a přírodu v jejich blízkém oko
lí. Seznámí vás se vznikem rybníků, jejich funkcí 
a významem v krajině. Část výstavy je vyhraze
na rybářům, a to nejen jejich aktivitám v rovině 
sportovního rybolovu, ale i  jejich roli správců 
vodních ploch. Celoroční život a činnost rybářů 
přibližují fotografie Evy Křivkové. 

Poslední výstava v roce patří Vánocům. V muzeu 
budou k vidění současné papírové betlémy ma

Adventní čas bude ve Svitavách opět nabitý ak
cemi. První adventní neděle letos připadá na 27. 
listopadu. Celý víkend bude patřit mikulášské 
družině, která se tradičně usídlí v  Nadaci Jose
fa Plívy na svitavském náměstí. Neděli ovládne 
pekelná jízda náměstím za doprovodu hudby 
z oblíbené pohádky S čerty nejsou žerty.

Hned dvě vánoční výstavy otevře v neděli 27. lis
topadu městské muzeum a galerie. První z nich 
představí díla Emmy a  Báry Srncových. Jejich 

Soutěžte o skvělé ceny!

Svitavský 
advent

Polička a Svojanov v zimě

Andělská Litomyšl

snové, poetické a fantazijní obrázky pohladí po 
duši a  navodí předvánoční náladu. Při druhé 
výstavě bude zpřístupněn už kompletní Velký 
svitavský mechanický betlém, jehož náročné 
restaurování bude letos dokončeno.

Scénář druhé adventní neděle je jasný: tradič
ní Vánoce v  muzeu s  malováním a  prodejem 
vánočních baněk, pečením cukroví, pletením 
vánoček, smažením vánočních hnízd a  dalšími 
zvyky. Náměstí Míru bude hostit velký vánoční 
jarmark.

Vánoční dílny v muzeu a pěvecká přehlídka Svi
tavský anděl v  horní části náměstí Míru zaplní 
třetí adventní neděli. Poslední neděli před Váno
cemi se můžete těšit opět na vyrábění a také na 
koncert S.U.E. a  slovenského hudebníka Janko 
Kulicha.

lované v  tradičním duchu. Zajímavostí budou 
tři betlémy nepředstavující pouze Ježíškovo na
rození, ale i jeho pozdější život. Půjde o betlém 
Tříkrálový, Hromniční a Postní!

Co na vás čeká na hradě Svojanov? V  prosinci 
se můžete těšit na prohlídky hradu se sváteční 
výzdobou doplněné povídáním o tradičních ad
ventních a vánočních zvycích. 

V sobotu 3. prosince bude od 15 hodin k vidě
ní divadelní vystoupení v domě zbrojnošů. Le
gendu o hvězdě zahrají Eva Hrušková a Zdeněk 
Rohlíček. Půjde o  líbezné povídání o  narození 

Poznejte největší klenoty turistické oblasti Čes
komoravského pomezí a  vyhrajte některou 
z  hodnotných cen. Muzea, vybrané památky 
a  dalších atraktivní místa regionu na pomezí 
Čech a  Moravy můžete navštívit i  na podzim 
a v zimě.
 
Vydejte se třeba na hrad Svojanov nebo si na
plánujte návštěvu zámků v Litomyšli či Morav

Anděly nenajdete v  Litomyšli jen v  expozici sa
králního umění či na vyhlídce v kostele Nalezení 
svatého Kříže. Dohlížejí i  na řadu litomyšlských 
kulturních akcí. 

Andělské adventní neděle jsou v Litomyšli plné 
chutí a  vůní, koncertů, pohádek, světel a  ohňů. 
Přijeďte zažít jedinečnou atmosféru slavnost
ně vyzdobené Litomyšle. Nezapomenutelná je 
procházka kolem zámku – památky UNESCO či 
podsíněmi na Smetanově náměstí, které patří 
k nejdelším ve střední Evropě. Kromě parádních 
výhledů zde můžete pořídit i  řadu dárečků pro 
své blízké. Litomyšlské náměstí je jakýmsi ob
chodním domem naležato. Atraktivní adventní 
programy pro vás budou připravené i v regionál
ním muzeu, městské galerii či Smetanově domě. 

Od počátku předvánočního období bude po 
loňském a předloňském úspěchu k dispozici fo
tostěna, u níž se budete moci vyfotit, vytvořit si 
vánoční pohlednice a PF. Přijďte si užít čekání na 
Ježíška do Svitav!

www.svitavy.cz 

Ježíška a o tom, co se stalo v Betlémě před dáv
nými časy. 

Víkend, který připadá na 10. a 11. prosince, bude 
ve znamení ochutnávek vánočních pokrmů při
pravených podle dobových receptů v historické 
hradní kuchyni.

Hrad Svojanov bude otevřen o víkendech až do 
18. prosince 2022 a znovu už od 4. března 2023.

www.policka.org
www.svojanov.cz

www.chrudimskohlinecko.cz

Zajímá vás, jak se dobývala žula a vápenec? Vy
dejte se po stopách kamenické historie!

Žulová stezka Horkami je dlouhá 4,5 kilometru. 
Zavede vás do oblasti, jež byla řadu let kamenicky 
činná. Nabízí nespočet historických lomů a  dal
ších poznatků, které jsou spojeny s  dobýváním, 
transportem a úpravou kamene.

Naučný okruh vám zábavnou i naučnou formou 
představí, co je to za kámen, jak se dá štípat, roz
bíjet, řezat a leštit. Ale třeba také transportovat.

Na své si přijdou milovníci staré techniky, na kte
rou si zde lze sáhnout. S pomocí chytrých telefo
nů si můžete spustit videa v aplikaci s rozšířenými 
realitami. Ty vás vtáhnou do dob, kdy celá oblast 
Horek aktivně žila kamenictvím.

Za dobýváním žuly a vápence
Kde stezka začíná a končí? U koupaliště ve Skutči. 
Nově se navíc rozšířila o  další autentické prvky 
z  průmyslové éry těžby kamene. Za pozornost 
stojí též nové zastavení připomínající unikátní 
letouny Messerschmitt Me 323 Gigant a použití 
částí jejich konstrukce v  kamenoprůmyslu na 
Skutečsku.

Kolem prachovického lomu
Po stopách těžby vápence vás provede 3 kilomet
ry dlouhá naučná stezka, která nese název Kolem 
prachovického lomu. Můžete tu odhalit jeho ta
jemství, nahlédnout do historie a vychutnat si vý
hled na neustále se měnící panorama lomu. Kudy 
stezka vede? Z Prachovic do Vápenného Podolu. 

www.geoparkzh.cz 
www.muzeum.skutec.cz

Podkroví synagog zůstávají většině lidí nepří
stupná. Proto se zdají být možná ještě tajemnější 
než veřejné prostory pod nimi. Projekt Tajemství 
půdy přichází s cílem oprášit věci nalezené na pů
dách synagog.

Co ukrývala ta v Luži? To můžete zjistit v Regionál
ním muzeu v Chrudimi. Zde vám bude předsta
vena především geniza z lužské synagogy. O co 
jde? Málo známý židovský zvyk. Jedná se o heb
rejský termín pro nařízení odkládat předepsaným 
způsobem předměty, které již neplní svou rituál
ní roli, ale z náboženských důvodů je není možné 

zničit. Důvodem tohoto nařízení je respekt k Bo
žímu jménu, které hebrejské svitky či knihy často 
obsahují. 
V tomto případě jde o unikátní soubor 200 kusů 
předmětů pocházejících z 18. a 19. století, které 
byly po svém vyzvednutí v 90. letech 20. století 
z místa původních nálezů náročně restaurovány. 
Nyní máte jedinečnou příležitost je poprvé vidět.

Víte o  tom, že synagoga v  Luži byla postavena 
v  roce 1780 uprostřed židovského ghetta? Pak 
byla dvakrát přestavěna. Poslední stavební úpra
vy se odehrály ve 30. letech 20. století. Bohosluž
by se zde konaly do druhé světové války. Pak byla 
synagoga využívána jako sušárna. V  90. letech 
byla navrácena židovské obci a  prošla rekon
strukcí, při níž se uskutečnil rovněž historický prů
zkum. Od té doby slouží kulturním účelům. Do
choval se její původní inventář a vnitřní výmalba.

Polička

Vysoké
Mýto

Litomyšl

Mor. Třebová

JevíčkoBystré
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70 km
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www.ceskomoravskepomezi.cz

ské Třebové, které chystají speciální adventní 
prohlídky. Nejen vánoční výstavy vás čekají 
v muzeích Českomoravského pomezí. V muzeu 
ve Svitavách si prohlédnete velký mechanický 
betlém i  expozici Babiččino velké prádlo. Mu
zeum v Moravské Třebové vás zve na cestu do 
starověkého Egypta a  dalších exotických zemí. 
Poličské muzeum nabízí interaktivní expozice 
pro děti i  dospělé a  seznámí vás s  příběhem 
Bohuslava Martinů. Osudy známých osobností 
i historii Litomyšle vám přiblíží tamní regionální 
muzeum. Dáváte přednost technickým uniká
tům? Ve vysokomýtských muzeích si prohlédne
te nejen elegantní automobily, ale také historic
ké hasičské stříkačky.

Památky, muzea, rozhledny, přírodní krásy a dal
ší oblíbená místa Českomoravského pomezí 
vám blíže představí mobilní aplikace Pokladni
ce zážitků, ve které najdete také soutěž o super 
ceny nazvanou Putování za pokladem. Ta vás 
zavede na zajímavá místa, kde budete sbírat 

A co po Vánocích? To se již všichni pomalu začneme 
připravovat na jaro. První velkou akcí bude posled
ní dubnový víkend tradiční Zahájení litomyšlské 
lázeňské sezóny. V  lázních pro duši se opět bude 
léčit laskavou legrací. Těšit se můžete na koncerty, 
divadla, pohádky, pouliční muzicírování a pravou 
lázeňskou pohodu první republiky. V  květnu vás 
čekají Gastroslavnosti M. D. Rettigové, na kterých 
nebude nikomu kručet v bříšku. Červen je pak už 
tradičně ve znamení festivalu Smetanova Litomyšl. 

Kromě velkých festivalů je pro vás v Litomyšli na
chystána celá řada menších a komornějších akcí. 
Doporučujeme sledovat aktuální kalendář na 
webu města.

www.litomysl.cz

Stáhněte si
mobilní aplikaci
Pokladnice zážitků!

zlaté dukáty. Domů si odvezete spoustu ne
zapomenutelných zážitků a  možná i  některou 
z  cen. Vyhrát můžete třeba víkendový pobyt, 
chytré hodinky, vstupenky do památek, stolní 
hry a mnoho dalšího.

www.pokladnicezazitku.cz
www.ceskomoravskepomezi.cz

Ani v zimě zámek nespí. Jeho interiéry budete 
moct poznat na nově otevřené zimní prohlíd
kové trase. Půjde o  osudy bývalých majitelů 
v období pádu monarchie a za první republiky. 
V adventním období to budou prohlídky s vá
nočním motivem.

www.zamek-slatinany.cz
www.slatinany.cz

foto Radek Štěpán
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Proč vyrazit v zimě do Dvora Králové? 
Návštěva Safari Parku udělá dětem ra
dost v každé roční době. Navíc se mů
žete vydat hledat Zatoulaná zvířátka. 
Ta se ze zoo rozutekla po městě a děti 
mají vypátrat, které zvířátko se toula
lo nejdéle. Herní plány jsou k  dostání 
zdarma na recepcích Safari Parku nebo 
v Městském informačním centru. Čeká 
vás nenáročná procházka městem, při 
které poznáte významné turistické za
jímavosti a historii města.

Na vrtochy chladného počasí určitě za
pomenete při návštěvě unikátní Gale
rie minerálů. Nabízí přes 5000 vystave
ných exponátů nejen z českých lokalit, 
ale i z různých koutů světa. 

Ve Dvoře se můžete i svátečně naladit. 
Stálá expozice Tradice výroby vánoč
ních ozdob vám představí celý proces 
výroby skleněné křehké krásy, kterou si 
opět ozdobíme stromečky. Nenechte 
si ujít pohled do perlařské dílny nebo 
prostor věnovaných vlastní výrobě 
foukaných vánočních ozdob. 

www.dvurkralove.cz
www.safaripark.cz
www.mineral-blaha.cz

Hořice mají co nabídnout i  v  období 
dlouhých zimních večerů. Podkrkonoš
ské město láká na široký výběr spor
tovního i  kulturního vyžití. O  kulturní 
dění nebude ani na přelomu letošního 
a příštího roku nouze, a vyjdeli předpo
věď počasí, varující před tuhou zimou 
s dostatkem sněhu, Hořice se opět sta
nou destinací, kam stojí za to přijet. 

Táhlý hřeben Hořického chlumu po
skytuje při dostatku sněhu vynikající 
možnosti běžeckého lyžování s  dale
kými výhledy do Polabí i na panorama 
Krkonoš. Vrch Gothard je rájem pro 
všechny děti, které si chtějí užít sáňko
vání a  bobování. Pěší procházka zimní 
přírodou v okolí města, například areá
lem Smetanových sadů a vrchu svatého 
Gotharda či okruhem kolem nejznáměj
ších hořických pamětihodností, je také 
nevšedním zážitkem.  

www.horice.org 

Co dělat 
ve Dvoře?

Zimní 
Hořice

Co vás čeká v Městském muzeu ve Dvoře Králové 
nad Labem? V listopadu 2022 je tu k vidění výsta
va Zmizelé časy v korespondenci rady Antonína 
Schulze. V kontextu s dochovanými dopisy jsou 
zde zachyceny významné osobnosti českých dě
jin v letech 1876 až 1922. Výstava potrvá do 20. 
listopadu 2022. 

Od 2. prosince 2022 do konce ledna 2023 se 
můžete těšit na interaktivní výstavu, která zabaví 
nejen dospělé, ale i děti. Začátek roku 2023 vás 
pak přenese do dob minulých s výstavou Cechy. 
Tvorbu Marie Bukovské představí výstava na Sta
ré radnici, která se koná od 4. listopadu do 4. pro
since 2022. Tu poté vystřídají fotografie Václava 
Bartošky. 

Otevírací doba od října do dubna je v muzeu od 
úterý do pátku od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 
hodin, v sobotu a v neděli pak od 13 do 17 hodin.

www.muzeumdk.cz   

Dvě významné události zažilo v roce 2022 pod
krkonošské město Lázně Bělohrad. Jaké? První 
je 300. výročí povýšení Bělohradu na městečko 
a  druhou pak dokončení jedné z  nejvýznam
nějších investičních akcí ve městě – stavby no
vého městského úřadu a rekonstrukce severní 
části náměstí K. V. Raise.

Povýšení Bělohradu na městečko si zde letos 

Vydejte se na netradiční výlet Podkrkonoším 
a  navštivte Braunův Betlém nedaleko Kuksu! 
Poznáte tu unikátní sochařské dílo barokního 
mistra Matyáše Bernarda Brauna. Přímo do pís
kovcových skal v  lese vytesal biblické výjevy 
s postavami Marie, Josefa, malého Ježíška a řa
dou poustevníků. 

Tato oáza zbožnosti a  relaxace přímo v  srdci 
přírody patří k  vrcholům evropského sochař
ství. A když už tu budete, zajeďte také přímo do 
Kuksu. Přestože je samotný hospitál v zimním 
období uzavřen, zahradami areálu i  po obou 
březích řeky Labe se tu klidně můžete projít. 
 
www.zkuskuks.cz 

HOŘICE

Lázně
Bělohrad

Miletín

Dvůr Králové
n. Lab.Praha

115 km

Liberec
75 km

Pardubice
47 km

Afrika v Safari Parku

Za Ježíškem do Betléma i Kuksu

Hurá 
do muzea!

Lázně Bělohrad plné novinek 
připomenuli třídenním programem. Při této 
příležitosti byla slavnostně otevřena nová stá
lá expozice v  Památníku K. V. Raise mapující 
historii města a  život bělohradského rodáka 
a významného spisovatele Karla Václava Raise. 
V  kostele Všech svatých byla navíc odhalena 
prosklená krycí deska patronátní krypty Ber
tolda Viléma z Valdštejna, který se o povýšení 
Bělohradu na městečko zasloužil. 

Koncem srpna 2022 se uskutečnilo slavnostní 
otevření nové budovy městského úřadu a zre
konstruované části náměstí K. V. Raise. Moderní 
objekt s velkými okny a vlnitou fasádou se stal 
novou dominantou města. Pozornosti jistě ne
unikne ani nová kašna, která zdobí prostranství 
před budovou radnice.

www.lazne-belohrad.cz 

Trutnov, město, kde historicky žilo pře
vážně německé obyvatelstvo, prošlo 
v minulém století bouřlivými změnami. 
Řada zdejších významných osobností 
byla zapomenuta, o  jejich odkazu se 
mnoho neví. Pojďte si alespoň některé 
z nich zábavnou formou připomenout! 

Hra nemá pevně stanovenou trasu. 
Plánek nového questu neboli hledač
ky či cesty za pokladem si můžete vy
zvednout v  Turistickém informačním 
centru na Krakonošově náměstí. Na 
mapce jsou zobrazena místa spojená 
s jednotlivými osobnostmi. Kde přímá 
souvislost není, tam je místo zvoleno 
tak, aby alespoň přibližně připomínalo 
oblast působnosti. 

Obejděte si jednotlivá stanoviště pod
le vlastní úvahy, na každém vyřešte 
jednoduchý úkol a vyplňte příslušnou 
část tajenky. Až ji budete mít celou, 
těšte se na odměnu, která rozhodně 
stojí za to! 

www.krkonose.eu/po-stopach-kultur-
niho-odkazu-nemeckeho-obyvatelstva

Pusťte si Krkonoše do ucha! Poznej
te jejich přírodní, historické i  kulturní 
dědictví prostřednictvím zajímavých 
hostů, kteří by za tyto hory dýchali. Je 
plno úžasných témat, o nichž jste zatím 
neslyšeli, osobností, které ještě nezná
te. Proto sledujte a poslouchejte Naše 
Krkonoše Podcast!

Co to podcast je? Jde o  zvukový po
řad, který si můžete pustit online nebo 
prostřednictvím aplikace v  telefonu. 
Výhodou je, že si každý díl přehrajete 
kdykoliv. 

Krkonošské podcasty jsou navíc do
stupné i  ve formátu videa. Rozhovor 
tedy nejen uslyšíte, ale také uvidíte 
mnoho zajímavých záběrů z  jeho na
táčení. 

Kdo je připravuje? Destinační společ
nost pro turistickou oblast Krkonoše: 
Krkonoše – svazek měst a obcí. A kde 
je najdete? Pod názvem Naše Krkono
še Podcast v  aplikaci Spotify, Google 
Podcasty či na YouTube. 

www.krkonose.eu/novinka-nase-kr-
konose-podcast 

Cesta za
pokladem

Naše Krkonoše
Podcast

Špindlerův
Mlýn

Sněžka

TRUTNOV

Hradec Králové
50 km

Praha
147 km

Liberec
100 km

Malá Úpa

Pec p. Sněžkou

Žacléř
Svoboda
n. ÚpouJanské

Lázně

Hostinné

Jilemnice

Vrchlabí

Harrachov

Rokytnice
n. Jizerou

Vysoké
n. Jizerou

Jablonec
n. Jizerou

Krkonošské sjezdovky patří mezi naši špičku. 
Jsou nejdelší, skvěle upravené, střediska pak 
moderně vybavená pro vaše maximální pohod
lí. Navíc zimní dovolená v Krkonoších je srdeční 
záležitost!

Největší lyžařský resort v Česku, SkiResort ČER-
NÁ HORA – PEC, vznikl spojením šesti samo
statných středisek. O  jaká střediska jde? Malá 
a  Velká Úpa, Pec pod Sněžkou, Svoboda nad 
Úpou, Janské Lázně a Černý Důl. Na jeden ski

Vítejte v zimním království! Když Krkonoše pohl
tí sněhová nadílka a vše se třpytí jako v pohád
ce, neodolá zimním radovánkám žádný malý ani 
velký dobrodruh. Pojďte si zadovádět na lyžích!

Ideální podmínky poskytují menší rodinné areá
ly, například Ski Family areál v  Dolním Dvoře. 
Mírné svahy nabízí klidné středisko Strážné, 
kde můžete využít čtyři vleky i cvičný svah s dět
ským vlekem v blízkosti modré sjezdovky.  

Ve Vrchlabí na Kněžickém vrchu najdete hned 
dva zajímavé lyžařské areály – Kebrlák a  Kně
žický vrch. Oba disponují sedačkovou lanovkou 
s pojízdným pásem a kopec je tak akorát dlouhý 
pro trénink prvních obloučků. 

Zimní Krkonoše jsou nejen lyžařským rájem. Po
bavíte se tu i v případě, že lyžování ani běžkování 
neholdujete nebo chceteli zažít také něco jiného. 

Lyže klidně vyměňte za skialpy a  snowboard za 
sněžnice. Místo na vyhřívanou lanovku se posaď
te na vyhřívaná solná lehátka ve wellness centru 
a odpočněte si. Auto nechte v garáži a zapřáhněte 
psí spřežení, které vás proveze bílým rájem. Svez
te se na bruslích pod hvězdnou oblohou. Užijte si 
Krkonoše na všechny způsoby, které vás dosud 
třeba ani nenapadly. 

Pokud jste přibalili i lední brusle, dobře jste udě
lali. Nové městské kluziště otevřeli ve Špindlu. 
Nejvýše položená lední plocha leží na Horní Malé 
Úpě vedle sjezdovky Pomezky. Jako ve vánoční 
pohádce si budete připadat v  Hostinném. Když 
mrzne, roste tu kluziště přímo na náměstí pod vá
nočním stromkem.

Osvětlené 
bílé stopy

Lyžování v Krkonoších je srdcovka!

Na lyže 
s dětmi

Za TOP zimní zážitky

Kloužete se rádi bílou stopou? Potřebujete pro
čistit hlavu mrazivým zimním vzduchem po 
náročném pracovním dni? Nenechte se odradit 
brzkou tmou a vypravte se na některou z osvět
lených krkonošských běžkařských tratí!

Ve Vejsplaších, ve Vrchlabí v okolí rybníku Kačák, 
se dá využít přes 7 kilometrů pravidelně upravo

pas tak můžete lyžovat ve většině východních 
Krkonoš, které jsou navíc propojeny skibusy 
i rolbami. 

Lesk a  glanc, to je zimní Špindlerův Mlýn. Ten 
je symbolem kvality a  luxusu. Zimní středisko 
v  srdci Krkonoš obklopené horskými velikány 
vás uchvátí. Je tu krásně! Navíc zde o  vás bude 
skvěle postaráno. Dlouhé sjezdovky na špičkové 
úrovni, propojené areály, síť skibusů, ranní Fresh 
Track, skvělé Aprèsski programy a punc glancu se 

Zkušenějším lyžařským juniorům můžeme do
poručit též areál Herlíkovice – Bubákov, kde je 
k dispozici i dětský lyžařský park.

Celkem tři dětské parky jsou připraveny pro ty 
nejmenší lyžaříčky na Benecku. Ve Family aréně 
využijte jeden z nejdelších pojízdných pásů v Kr
konoších. Měří 100 metrů!

Ve skiareálu Aldrov ve Vítkovicích se můžete 
svézt Prezidentským expressem. Je perfektní 
pro dětské lyžaře, kteří už obstojně sjedou pěk
ný kopec.

Parádní lyžovačku si užijete i  v  největších kr
konošských resortech. Zde na vás čekají široké 
sjezdovky a pro děti kvalitní cvičné svahy. 

Vychutnejte si například až tříkilometrové 
sjezdovky, nechte se vyvést osmimístnou ka
binkovou lanovkou nebo moderní vyhřívanou 
šestisedačkou Hoffmanky Express ve ski areálu 

Chcete zažít cestu za hranice všedních dnů? Pře
konejte vlastní limity a  užijte si některou z  osmi 
skialpinistických tras. Buďte ale opatrní na sebe 
a ohleduplní k přírodě.

Prožijte dobrodružný zimní večer na Černohorské 
sáňkařské cestě! Ponořte se do tmy a ticha a užijte 
si adrenalinovou jízdu. 

Vybavte se sněžnicemi a projděte se po zasněže
né pláni. Na sněžnicích budete rychlejší než cho
dec. Jen je třeba zvyknout si na delší krok. Sněžni
ce si můžete dnes již běžně zapůjčit v půjčovnách 
lyžařského vybavení. 

Sem za nejlepšími zimními zážitky:

www.krkonose.eu/top-7-zimnich-zazitku-v-kr-
konosich  

„Špindlu“ upřít nedá. Jde o ideální středisko pro 
zimní dovolenou s partou přátel nebo partnerem.

Lyžovat se dá rovněž pod skokanskými můstky 
v Harrachově. Lyžařské středisko nabízí dvě sedač
kové lanovky a tři vleky vedoucí na vrchol Čertovy 
hory. Nabídnout může atraktivní podmínky pro 
lyžaře všech kategorií věkových i výkonnostních.

www.krkonose.eu/lyzovani-v-krkonosich-je-
-srdcovka

Černá Hora, který je součástí SkiResortu ČER-
NÁ HORA - PEC. V Peci na Javoru mohou nej
menší lyžaři letos nově vyzkoušet 120 metrů 
dlouhý zastřešený pojízdný koberec.  

www.krkonose.eu/rodinna-zimni-dovolena-
-v-krkonosich

www.podkrkonosi.eu

www.krkonose.eu

vaných tratí. Jsou vhodné pro všechny. Více než 
polovina z nich je uměle zasněžovaná a osvětle
ná. Ideální je areál i pro děti, které si mohou od 
běžek odpočinout bobováním nebo procházkou 
kolem rybníka. Až se tu trochu zahřejete, můžete 
vyrazit i na další tratě, třeba směrem na Kněžice.  

Profesionálně upravené okruhy a podmínky pro 
vrcholové výkony najdete na závodních tratích 
na Horních Mísečkách. Mají délku od 1,5 do 10 
kilometrů a  splňují parametry pro světový po
hár. Zkuste se svézt jako česká i světová špička!

Moderní zázemí pro zkušené i začínající běžkaře 
nabízí všesportovní areál Hraběnka v Jilemnici. 

Využít tu můžete 2,7 kilometrů dlouhou osvětle
nou dráhu. A pozor! Nechybí ani biatlonová střel
nice s  20 střeleckými stavy a  zázemím. Celkem 
areál nabízí 20 kilometrů závodních tratí.

Zavítat můžete i do areálu U Čápa, který se na
chází v  horské obci Příchovice. Denně upravo
vané kolečko vede od Majáku Járy Cimrmana 
místy, kudy se v létě děti procházejí lesoparkem. 
Je dlouhé 1,5 kilometrů a  osvětlené od 16:30 
do 21:00 hodin. Na upravované i přírodní trasy 
v okolí areálu navazují další kořenovské bílé sto
py, například trasa Okolo hvězdy.

www.krkonose.eu/bezkarske-arealy-v-krkonosich

Safari Park Dvůr Králové vás potěší i mimo letní 
sezónu. V  expozici Jihozápadní Afrika stále lze 
navštívit letošní novinku, a  to největší expozici 
tučňáků brýlových v Česku. Jejich průchozí sta
noviště napodobuje část namibijského města 
Lüderitz na pobřeží Atlantského oceánu. Ve 
Vodních světech je pak možné vidět vzácné 
krokodýly štítnaté. Poblíž se nachází i expozice 
Jedovatá Afrika.
 
Unikátní tropický pavilon vás zve na Madagas
kar a do tropického lesa. Z očí do očí je možné 
hledět žirafám. Hrabáči, damani a  sloni sídlí 
v pavilonu Africká savana. Za každého počasí si 
můžete projít kryté expozice nosorožců, šelem, 
okapi, hrošíků liberijských, drilů, primátů, surikat 
a mnoha dalších vzácných afrických zvířat.

V prosinci bude Safari Park oděn do speciální vá
noční výzdoby. V prvních měsících nového roku si 
přijdou na své gurmáni. Africká jídla budou opět 
podávána během Labužnických toulek Afrikou 
po stopách cestovatelů Zikmunda a Hanzelky. 

O  jarních prázdninách se vám budou věnovat 
v  rámci exkluzivních procházek po zoo odborní 
průvodci. Milovníci sportu jsou zváni v dubnu na 
Safariběh a fanoušci jarní zoo na její Velikonoce. 
V květnu se Safari Park připravuje dle počasí na 
zahájení hlavní sezóny. Jejím stěžejním bodem je 
možnost projet si autem, Africa truckem či Safa
ribusem Africké safari Josefa Vágnera a Lví safari 
– rozsáhlé planiny s volně žijícími zvířaty. 

www.safaripark.cz 

Běžecký areál Vejsplachy Vrchlabí

SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

Skiareál Špindlerův Mlýn
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BROUMOV

Teplice
n. Met.

Meziměstí

Police
n. Met.

Trutnov
42 km

Hradec Králové
73 km

Stárkov

Obnovené Malé lázně v  NáchoděBě
lovsi lákají k návštěvě i během zimních 
měsíců. Příjemnou a  nenáročnou pro
cházku můžete začít přímo v  centru 
Náchoda u  pivovaru Primátor. Odsud 
se vydáte do lesoparku Montace, ve 
kterém najdete obůrku s daňkem skvr
nitým. Po udržované lesní cestě dojdete 
až k Mlynářově dvoru v Bělovsi, kde vás 
potěší pohled na výběh plný kamerun
ských ovcí a  koz. Pokračovat budete 
k  hotelu Bonato a  dále proti proudu 
řeky Metuje Promenádní ulicí. Tady si 
udělejte příjemnou přestávku a nakrm
te zimující vodní ptactvo. Na konci ulice 
přejdete přes most a jste v cíli – přivítá 
vás lázeňský areál s Vilou Komenský. 

Hned na začátku kolonády ochutnejte 
minerální vodu z  přírodního léčivého 
zdroje Jan, která vytéká z temperované
ho „zimního pítka“. V provozu je denně 
od 9 do 18 hodin, pokud denní teplota 
neklesne pod 3 °C. 

www.mestonachod.cz

Ze skalnatého ostrohu Města na skále 
až na dno pradávného moře. Nová Geo
stezka Libchyňské údolí odhaluje histo
rii novoměstské krajiny.

Nové Město nad Metují leží na skalna
tém ostrohu obklopeném údolími řek 
a  potoků. Romantická přírodní krajina 
přímo láká k objevování. 

Nová geostezka vás blíže seznámí 
s  procesy, které krajinu Nového Města 
nad Metují po dlouhá staletí a  tisíciletí 
utvářely. Dozvíte se, že opukový ostroh, 
na kterém bylo Nové Město nad Metují 
vystavěno, je pozůstatkem moře, jež tu 
bylo před více než milionem let. Poro
zumíte také funkci fylitů v podloží, které 
pomáhaly vytvářet údolí.

To a mnohem více se dozvíte na tříkilo
metrové geostezce. Vydat se na ni mů
žete po zelené turistické trase z Nového 
Města nad Metují kolem mlýna ulicí Na 
Hradčanech přes Pavlátovu louku do 
Libchyně. 

www.novemestonm.cz

Do Malých 
lázní

Libchyňské 
údolí

Tradice ozbrojených strážců nočního klidu sahá 
v  českých zemích hluboko do středověku. Pa
třili mezi ně hlásní a  ponocní. Hlásný obvykle 
strážil kostelní nebo hradní věž, odkud měl za 
povinnost ohlašovat například pád nepřátel či 
vypuknutí ohně. Často vykonával také povolání 
zvoníka. 

Hlavní strážní funkce hlásných zůstávala po sta
letí 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 Podkrkono

Podzimní soboty si v  červenokosteleckém kině 
Luník můžete zpříjemnit tradičním loutkářským 
festivalem, který několik posledních desítek let 
přináší potěšení dětem i dospělým. 

Už více jak 90 let dominuje hronovskému náměs
tí budova Jiráskova divadla. Její kouzlo je veliké 
a  přitahuje stále více lidí do svých útrob. Chodí 
sem zhlédnout divadelní představení, vyslech
nout 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 pře
svědčte sami.

Za dveřmi Jiráskova divadla

Josefovský masopust

Procházky s ponocným ve Rtyni

Loutky jako živé
Počátky loutkářství v  Červeném Kostelci sahají 
až do roku 1922, kdy zahájil činnost soubor čes
koslovenského Orla. Nyní si připomíná 100 let 
činnosti. 

ší. Tří vycházek se zúčastnilo takřka 300 návštěv 
níků. Ti, co vycházku v  létě nestihli, nemusí 
smutnit. Ponocný opět vyjde do rtyňských ulic 
o letošních adventních nedělích, konkrétně tedy 
27. listopadu, 4., 11. a 18. prosince 2022, vždy od 
19 hodin. Sraz je u budovy městského muzea.

Během adventních vycházek vám ponocný po
vypráví zajímavé příhody spojené s Vánocemi ve 
Rtyni. A pozor! U vánočního stromu si s ponoc
ným zazpíváte také koledu.

Navštivte i blízké Malé Svatoňovice! Na náměstí 
Karla Čapka je k  vidění léčivá studánka se sed
mi prameny a park s interaktivními tabulemi na 
motivy Devatera pohádek a Povídání o pejskovi 
a kočičce.

www.rtyne.cz

Sluneční paprsky slábnou a  turistů 
v Adršpašských skalách ubývá. Do jed
né z  nejoblíbenějších letních rekreač
ních oblastí v České republice se vrací 
klid. Přichází podzimní melancholie 
a  s  ní čas na odpočinek a  toulání se 
přírodou. Pozorovat ranní mlhy a kon
trasty barev listí na pozadí monu
mentálních skalních útvarů je ideální 
příležitost pro romantiky, samotáře 
a všechny, pro které bylo v létě ve ska
lách příliš lidí...  

Pravé dobrodružství nastává, když na
padne sníh a skalní útvary se promění 
k  nepoznání. Cesty v  Adršpašských 
skalách jsou i v zimě udržované a dob
ře schůdné. V turistickém informačním 
centru se můžete zahřát, načerpat další 
tipy na výlety nebo se dozvědět, kde se 
dobře najíst či ubytovat. V infocentru je 
otevřeno každý den od 8 do 15 hodin. 

www.adrspasskeskaly.cz

Vzhůru 
do skal!

Léto a hlavní turistická sezóna již skon
čila, avšak Kartu hosta lze využívat i na
dále! Na Broumovsku najdete mnoho 
příležitosti pro aktivní i  rodinnou do
volenou s příjemnými bonusy pro více
denní návštěvníky.

Karta hosta Broumovsko je připravena 
pro ty, co se rozhodli na Broumovsku 
prožít vícedenní pobyt. Těšte se na 
pestrou škálu nevšedních zážitků, kte
ré navíc prožijete za výhodnou cenu. 
Nabídka aktivit je velice rozmanitá, 
abyste si mohli vybrat za jakéhokoliv 
počasí a ročního období. 

S Kartou hosta můžete navštívit skalní 
města, památky a muzea, užít si zábavu 
v  relaxačních a  sportovních centrech 
nebo nahlédnout do bývalého mě
děného dolu. Doporučujeme předem 
na webu broumovsko.cz zkontrolovat 
otvírací dobu mimo sezónu. Kartu je 
možné získat u svého ubytovatele. 

Broumovsko je potřeba objevovat ně
kolik dní, abyste vše stihli a užili si boží 
klid!

Karta 
hostaHronov

Rtyně
v Podkrk.
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Vše pod jednou střechou
Rádi byste vyrazili na jednodenní zimní výlet, 
ale nevíte kam? Co třeba Broumov a  jeho im
pozantní klášterní komplex? Barokní památka 
na vás dýchne bohatou historií a  můžete tu 
s přehledem strávit celý den. 

Polická 
muzea

Zastavte se v Polici nad Metují v muzeu! Na co se 
můžete těšit? Muzeum papírových modelů opět 
rozšířilo svou expozici. Podařilo se dokončit Ex
pozice časopisu ABC a změnila se také stálá. 

Pokračuje i  série krátkodobých výstav. Ta sou
časná s prostým pojmenováním Albatros před
stavuje průřez publikační činností známou pod 
názvem „plastické vystřihovánky“. Kromě těch 
nejznámějších a  nejpopulárnějších modelů, 
jako jsou hrady Karlštejn nebo Kokořín, zámek 
Červená Lhota nebo letadla československých 
letců RAF, nabízí výstava i méně známé modely. 

Většinou se jedná o  jednodušší vystřihovánky, 
které okouzlují výtvarnou krásou. A  stále platí, 
že třeba od Pražského hradu k Eiffelově věži je 
to v  Muzeu papírových modelů pouhých šest 
metrů! 

Muzeum papírových modelů zůstává místem, kde 
papír ožívá. A odkud se nebudete moci odlepit!

Přijďte se podívat i  do Muzea stavebnice Mer
kur! To vám odhalí různé úhly pohledu na vše
obecně známou stavebnici, která se v Polici nad 
Metují vyrábí od roku 1920. 

Barevné děrované dílky pospojované šroubky 
a matičkami – tak zná Merkur téměř každý. Ex
pozice mapuje nejen historii, ale i živou součas
nost, kdy stavebnice dokáže držet krok s  tech
nickým a technologickým vývojem. 

Součástí historie Merkuru je rovněž produk
ce vláčků. Tu reprezentuje nepřehlédnutelné 
kolejiště s  terénem a  nádražím. Vyvrcholením 
prohlídky expozice je model Ocelového města, 
který zabírá téměř 20 metrů čtverečních plochy 
a  váží neuvěřitelných 1,2 tuny. Na jeho stavbu 
použil Jiří Mládek více než 300 tisíc šroubků, 
stejný počet matiček a přes 180 tisíc dílků.

www.mpmpm.cz
www.merkurpolice.cz

V  sobotu 18. února 2023 se uskuteční již pátý 
ročník masopustu v  pevnostním městě Jose
fov. Těšit se můžete na pestrobarevný průvod 
městem, slavnostní střelbu či řemeslný jarmark 
s tradičními masopustními pochutinami. Ochut
náte lokální pivo „Josefovský Šancovák“, uvidíte 
soutěž o nejlepší koblihy, hru pro malé i velké, 
sklizeň jitrnic a další doprovodný program v uni
kátních kulisách pevnostního města.

A  co že to ten masopust vlastně je? Jedná se 
o  období veselí a  hodování mezi Třemi krá
li a  Popeleční středou. První písemné zmínky 
pochází ze 13. století, ale historie a původ ma
sopustu sahá ještě dál. Během masopustu se ko
nala spousta tanečních zábav, zabijaček a  také 
svateb. Začínalo se tučným čtvrtkem plným jíd

Po roce 1945 byl založen soubor Výraz, jehož 
osobnostmi byli výtvarníci R. Říha a  A. Šrůtek. 
Právě posledně 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 Spejbla 
a Hurvínka pod vedením J. Skupy. 

V  roce 1948 odešel Šrůtek se svým přítelem Ří
hou do Paříže, kde založili loutkovou kočovnou 
scénu Puppetstars, s níž navštívili celou Evropu. 
Jeho loutky, stejně tak i dalších pokračovatelů to
hoto úžasného řemesla, slouží dodnes v místním 
červenokosteleckém souboru Radost, který je 
rovněž dlouholetým spolupořadatelem festivalu.

Ten je příležitostí pro setkávání různých souborů. 
Na sobotu 12., 19., 26. listopadu a 3. prosince 2022 
jsou připravena čtyři loutková představení růz
ných žánrů. Poslední z nich navíc navštíví oprav
doví čerti, kteří hodné děti obdarují. Diváci tak při 
každé návštěvě uvidí nejen krásnou pohádku, ale 
poznají i řemeslně precizní práci loutkařů.

www.mksck.cz

V Hronově nabízí zvídavým návštěvníkům mož
nost nahlédnout pod divadelní pokličku. Průvod
ce, a hned na začátku i sám Alois Jirásek, vás pro
vede 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.

Na celoročně přístupný prohlídkový okruh této 
národní kulturní památky se dá vyrazit i s dět
mi. Společně nahlédnete za mohutné klášterní 
zdi, které ukrývají unikátní historickou kopii 
Turínského plátna, vzácně dochovanou kláš

terní knihovnu se 17 tisíci svazky knih nebo 
bohatě zdobený kostel svatého Vojtěcha. 

Na nejmenší návštěvníky je připravena Dětská 
galerie Lapidárium, kde bude až do 10. pro
since přístupná hravá výstava Davida Helána 
a Pavla Tichoně MUMLALALAU. 

Zábavu si můžete užít i ve středověké klášterní 
písárně, která se pro veřejnost otevírá každou 
sobotu s interaktivními prohlídkami. K zimním 
procházkám láká volně přístupná klášterní 
zahrada, kde lze uniknout městskému ruchu 
a v klidu si projít kouzelná zákoutí s krásnými 
výhledy na Javoří hory. 

Pokud by vám byla zima nebo se do vás pustil 
hlad, ohřát a najíst se můžete v klášterní kavár
ně Café Dientzenhofer nebo v klášterní restau
raci U Tří růží, které se nacházejí přímo v areálu. 

www.klasterbroumov.cz

Skupina broumovských barokních kostelů 
z  18. století od architektů Kryštofa a  Kiliána 
Ignáce Dientzenhoferových je po právu ozna
čována za barokní perly regionu. Každý kostel 
je architektonickým skvostem a  celá skupina 
kostelů se stala v  roce 2022 národní kulturní 
památkou.

Historická, technická a současně přírodní památ
ka – tak by se dal charakterizovat Měděný důl 
Bohumír, neobyčejná, a tak trochu tajemná turis
tická zajímavost, kterou najdete v Jívce nedaleko 
historického městečka Stárkov. 

Důl byl založen koncem 60. let 19. století vstupní 
štolou, tenkrát pod původním názvem Gottfried 
stollen, poté, co v nadloží radvanických uhelných 
slojí objevili hned tři zelenavě probarvené vrstvy, 
obsahující měděnou rudu. Ta byla v postupně se 
rozvíjejícím třináctipatrovém dole těžena s  ob
časnými přestávkami až do roku 1965. Pak byl 
důl uzavřen. 

Po dvouletém úsilí se v  roce 2015 podařilo ža
cléřské obecně prospěšné společnosti Důl Jan 

Znáte Měděný důl Bohumír?

Neobjevené skvosty

Šverma část důlních chodeb zpřístupnit veřej
nosti. Na asi 350 metrů dlouhém prohlídkovém 
okruhu uvidíte různé druhy důlní výztuže a zaří
zení, ukázku náročné ruční těžby, pestrobarev
nou rudní sloj, různorodé typy hornin, ve kterých 
jsou důlní chodby raženy a mnoho dalších hor
nických zajímavostí. 

Standardně je prohlídka ukončena mírně adre
nalinovým výstupem z  podzemí po kolmých 
dřevěných žebřících větracím komínem. V mra
zivém zimním období můžete mít štěstí vidět 
i  kouzelnou ledovou výzdobu vstupní důlní 
chodby. 

Měděný důl Bohumír je otevřen po celý rok a vět
šina prohlídkové trasy je dokonce bezbariérová. 

Víte, že iniciátorem výstavby kostelů byl opat 
Otmar Zinke? Díky jeho snažení vznikly v kraji
ně i drobné sakrální památky – křížky, plastiky, 
sošky a křížové cesty. 

Mezi skvostná díla K. I. Dientzenhofera se řadí 
také Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě. 

Hvězda je pravděpodobně nejnavštěvovanějším 
místem Broumovských stěn a zároveň důležitou 
křižovatkou turistických cest. 

Na samotném hřebenu byla v roce 1733 vystavě
na barokní kamenná kaple s půdorysem ve tvaru 
hvězdy. Na kapli navazuje kamenný ochoz, ze 
kterého je pěkný pohled na Broumovskou kotlinu 
a okolní kopce a hory.

Památky lze navštívit po celý rok. Stačí vzít kolo, 
běžky nebo vyrazit na výlet pěšky. Broumovská 
krajina s  působivě zakomponovanými chrámy 
vás uchvátí svým neopakovatelným geniem loci. 

www.broumovsko.cz

Nakonec ještě honem do Jiráskovy lóže, ano, i ta
kové místo tu je. I když se Alois Jirásek nedočkal 
pohledu na představení z vlastní lóže, zůstala zde 
zachována pro připomínku dalším generacím. 
Nyní už pouze vstřebat zážitky a podívat se z Ma
lého sálu Jiráskova divadla na hronovské náměstí 
pěkně s nadhledem.

Divadlo opouštíte, ale v Hronově ještě zůstaňte 
a  načerpejte klid a  krásné výhledy při procház
kách tamní přírodou.

www.kulturahronov.cz

la. 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 po
kračovaly 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 pestro
barevných pruhů látek, který představoval pána 
ožralů nebo smrt, jež symbolizovala konec zimy. 

www.jaromer-josefov.cz
www.djs-ops.cz

www.kladskepomezi.cz
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Poznejte místa spjata s historií, jež jsou 
pro generace stále uchovávána.      

Víte, s  čím si hráli rodiče? Přeneste se 
do jejich dětství v rychnovském Muzeu 
hraček.   

Vydejte se po stopách malíře Františka 
Kupky do Výstavní síně v Opočně nebo 
do čp. 323 v Dobrušce a objevíte talent, 
jenž překročil hranice České republiky. 

Betlémy vás ohromí na zámku Kvasiny, 
v  Konírně Kolowratského zámku i  Ut
zův mechanický v  Olešnici v  Orlických 
horách, jenž je klenotem řezbářského 
umu. Mechanický papírový je k  vidění 
v  muzeu v  Ústí nad Orlicí, kde vás se
známí také s textilní tradicí. Sbírka krá
lických betlémů a  tři patra původních 
profesí vás očarují v letohradském Mu
zeu řemesel.   

Krásu orlického křišťálu i řemesel regio
nu objevíte v deštenském muzeu a Sýp
ce v Rokytnici v Orlických horách.  

Cestou paličkované krajky vás provede 
Muzeum krajky a  expozicemi i  zámec
kou kaplí s vitrážovými okny vás překva
pí Orlické muzeum v Chocni.

Potřebujete načerpat energii? Zastavte 
se na magických místech, najdete jich tu 
nespočet. 

Genius loci na vás dýchne v  neratov
ském kostele, na nedaleké Vrchní Orlici 
či Kunštátské kapli na hřebenu hor. Or
lické hory jsou posety kostelíky i kaplemi 
s překrásnými jmény a atmosférou. Stačí 
jen vyrazit a  poznávat historií, jenž se 
prolíná do současnosti. 

I Podorlicko překvapí klenoty s úžasnou 
energií a  dýchající mystikou. Na návrší 
v Letohradě zvaném Kopeček stojí kap
le s překrásným výhledem. Odměňte se 
pohledem z unikátního schodiště pout
ního místa Homol. Oázu klidu ukrývá 
střed města Ústí nad Orlicí s  parkem 
u kostela a meditační kaplí.  

Jen pár kroků od Přepych objevíte Dří
zeňské údolí s  pramenem, jenž nikdy 
nevysychá. U Bohdašína poutní areál Ro
koli s Loretou a studánkou se zázračnou 
vodou. Ochutnejte, zdraví se vás bude 
držet celý rok.

Za kouzlem 
historie 

Jste na lyžích a  snowboardu jako doma nebo 
teprve objevujete kouzlo zimních sportů? Tak 
to jsou Orlické hory to pravé místo pro vás.

Ve Ski centru Říčky vás vyveze na vrchol Zakletý 
šestisedačka s bublinou. Využijte pro svůj kom
fort bezkontaktní způsob prodeje jízdenek, tzv. 
pick up box a  automat na vracení chipkaret. 
Půjčovna a servis je na vás připraven stejně tak 
jako Skibar na vrchu Zakletý nebo v dolní části 
střediska.  

Víte, že jsou Orlické hory a Podorlicko neobje
veným rájem běžkařů? Očaruje vás klid i nád
herná příroda s více než 250 kilometry perfekt
ně upravených stop pro klasické lyžaře i skate. 
Za dobrých sněhových podmínek si můžete 
nazout běžky i v Podorlicku. Kolem měst a obcí 
objevíte hned několik stop.  

Klenotem je Jiráskova hřebenová cesta, jež 
v roce 2021 oslavila 100. výročí. Dálková trasa 
v Orlických horách spojuje nejkrásnější místa – 
rozhlednu na Velké Deštné, Kunštátskou kapli, 
Anenský vrch s rozhlednou Annou, tvrz Hanič
ku, Zemskou bránu a Suchý vrch. 

Ideálním výchozím místem běžkařů na hlavní 
hřeben Orlických hor je vrch Zakletý v Říčkách, 

Deštné
v Orl. h. 

Dobruška
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Letohrad
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127 km

RYCHNOV
N. KN.

Za rájem 
běžkařů

Za pivem i výbornou kuchyní 

Za sněhem a zážitky
Máte desku nebo lyže? Vydejte se za společnou 
vášní do Skicentra Deštné a jeho YOUR PARKU. 
Svahy upravuje rolba, která vyžehlí sníh do 
dokonalého manšestru i  na večerní lyžování. 
Kompletní servis služeb je zde samozřejmos
tí. Chcete být první na svahu? Neztrácejte čas 
u pokladny a kupte si skipass online.  

Domácím prostředím nejen pro rodiny s  dět
mi hraje prim Sportareál České Petrovice. Nej
menší tu okouzlí dětský SKIPARK a snowboar

Připravte si své chuťové pohárky! A víte proč? 
V horách i podhůří objevíte regionální pivova
ry, stylové restaurace a útulné kavárny. 

Milovníci chmelového moku, ochutnejte v piv
nici CLOCK v Potštejně nepasterovaná a nefil
trovaná piva. V Rodinném pivovaru Rampušák 
v Dobrušce vyrábí pravidelně 6 druhů piv a do
mluvit tu lze i prohlídka. Pivo Prorok s  jedním 
promile zázračné vody vaří v pivovaru Neratov. 

Stýská se vám po časech strávených u  va
šich babiček? Zajděte do Kozího chlívku 
v  Deštném v  Orlických horách na buchty či 
šišky s mákem a hned se vrátíte o několik let 
nazpět. I  Hostinec U  Hubálků v  Kostelecké 
Lhotě nabízí moderně uchopené staročeské 
recepty, které šéfkuchař Pavel Hubálek čerpá 
z kuchařky své babičky. Vyrábí tu i vynikající 
domácí výrobky, například paštiku z  husích 

disty snowpark se skoky a  překážkami. Věřte, 
že i večerní lyžování zde umocní váš zážitek ze 
zimní nadílky. Ve stylovém SKIBARU se ohřejete 
a doplníte energii.    

Ski resort Buková hora dosahuje alpské úrov
ně. Přivítá vás s více než 8 kilometry sjezdových 
tratí, včetně nejdelší sjezdovky Orlických hor, 
vyhřívanou sedačkovou lanovkou i  online ná
kupem skipasů. Velkým lákadlem tu jsou fun
parky, snowparky a různé zábavné zóny, které 
baví nejen celé rodiny! Zastavte se, máte to za 
bukem.

jatýrek, cibulovou marmeládu nebo HuHu 
zálivku. 

Vyzkoušejte tradiční české pokrmy na Sokolím 
hnízdě na Rampuši u Liberka. Vše zde vaří z pro
duktů vlastní Farmy Sokol. Můžete se tu i ubyto
vat a pochutnávat si na nespočtu dobrot. A když 
odjedete a budete mít zálusk na jejich další vý
robky, stačí využít eshop se závozem až domů.
 
Restauraci s tematickým menu, pivnicí, vinárnou 
i kavárnou v secesním stylu najdete v Hotelu Ha
vel na rychnovském náměstí. Horská hospůdka 
Rampušák v Rokytnici vás naláká na skvělou zvě
řinu i uzená žebra na prkénku. 

Ateliér Renata v  Opočně vás potěší vůní kávy, 
moravského vína, rumů a  nezapomenutelných 
zákusků od Pavlínky a  den vám osladí i  v  rych
novském Art Café.

Máte v plánu utéct od shonu i starostí a vyrazit 
někam se svými nejbližšími a nevíte kam? V Or
lických horách a  Podorlicku najdete spoustu 
míst, kde si odpočinete a prožijete krásné chvíle.
  
Penzion Kozí chlívek v Deštném v Orlických ho
rách ukrývá nejen útulné květinkové pokoje, ale 
také saunu a  vířivku. A  dřevěná vana s  horkou 
koupelí s bylinkami z Orlických hor zrelaxuje ne
jen vaše tělo, ale i duši.  

Každý pokoj v Letovisku Studánka u Rychnova 
nad Kněžnou se snoubí s  některým z  příběhů 
Lesa Včelného, který jej obklopuje. Kdysi lázeň
ské místo s vlastním pramenem léčivé vody mů
žete navštívit i dnes. Ubytujte se a vyzkoušejte 
zdejší vodní svět i ten vyhřátý saunový se solární 
loukou. 

na který vás vyveze lanovka. Ski areál Říčky 
pravidelně upravuje běžecké stopy v délce až Za místy 

s dušíZa klidem a pohodou

www.mojeorlickehory.cz

April Hotel Panorama nabízí luxusní ubytování 
v tichém prostředí na okraji Rychnova nad Kněž
nou. Je vyhledávaným místem především pro ši
kovné ruce nevidomého maséra Bc. Rudolfa Osi
kovského. Wellness centrum s bazénem a vířivkou 
tu můžete využít s rodinou či skupinou přátel.    

Rozpusťte své starosti v  hydromasážní bylinné 
koupeli v  Penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici 
u Kostelce nad Orlicí. Čeká vás tu finská sauna, 
parní lázeň i infrasauna se solnou terapií.

Na Suchém vrchu se tyčí již od dob první repub
liky Kramářova chata, dnes moderní wellness 
horský hotel. Po pohodové procházce na čer
stvém vzduchu si užijete vířivku a saunu třeba 
v romantickém hávu se sklenkou šampaňského. 
Zastavte se a odpočívejte!

Králický Sněžník 

Nejdelší mrazivou vycházku svého 
druhu na světě si můžete užít i v prů
běhu zimních měsíců. Sky Bridge 721 
vstupuje do své první zimní sezóny. Po 
dosažení 721 metrů vzdáleného konce 
se budete moct vrátit opět na začá
tek mostu. Nadchne vás nádhernými 
výhledy do zasněžené krajiny hrající 
azurověbílými tóny a  95 metry vzdu
choprázdna pod vašima nohama. 

V rámci tří speciálních zimních paketů 
ho budete moci navštívit samostat
ně, v kombinaci se Stezkou v oblacích 
nebo si ho darovat jako příjemný bo
nus k zakoupenému celodennímu ski
pasu za naprosto výjimečnou cenu. 

K mostu vás pohodlně dopraví čtyřse
dačková lanovka. Spolu se zastávkou 
v  prosklené panoramatické restauraci 
Skalka, ze které máte výhledy na okol
ní horské masivy jako na dlani, se váš 
nebeský zážitek jen umocní.

www.skybridge721.cz

Na úpatí Králického Sněžníku v  malé 
osadě blízko polských hranic se ukrývá 
malá rodinná Farma Heřmanice, která 
obhospodařuje zdejší zemědělské po
zemky a horské louky. Na těch se pase 
dobytek bez stresu a  v  čistých přírod
ních podmínkách. 

Pod rukama farmářů vzniká celá plejáda 
produktů, jejichž výroba je od porážky 
až po finální expedici oproštěna od 
všech nepřirozených prvků a doplňků. 

Kvalitní potrava pro dobytek z bohatých 
horských luk je zárukou výborné chuti 
zdejší chlouby – sýra. Sýry nabízí v růz
ných provedeních – od měkkých, plís
ňových či polotvrdých až po sýry zrající, 
tvrdé nebo pařené. Vznikají tak lokální 
speciality, jako jsou zrající tvrdý sýr Ho
rák či Lipka nebo výborný polotvrdý sýr 
s medvědím česnekem. A protože mají 
farmáři bujnou fantazii, nebojí se při
dávat do sýrů například sušená rajčata, 
černé olivy, papriku či oregáno.

Samozřejmostí je také produkce výbor
ného mléka, jogurtů, másla a  tvarohů. 
Na své si přijdou i milovníci masa, které 
farmáři nabízí čerstvé, především z ho
vězího chovu. A  vzhledem k  tomu, že 
porážky dělají jednou do roka, jedná se 
o prémiovou a kulinářskou záležitost.

Všechny produkty z  farmy jsou vyhlá
šené v širokém okolí a jsou součástí na
bídky v mnoha hotelech a penzionech 
pod Králickým Sněžníkem. Své místo si 
zdejší sýry našly také v lokálních prodej
nách potravin. 

www.farma-hermanice.cz
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Oblíbený areál Kraličák ve Stříbrnicích a v Hynči
cích pod Sušinou nabízí spoustu novinek. Jed
nou z nich je nový dětský park s jezdícím krytým 
pásem v  Hynčicích pod Sušinou pro nejmenší 
a nový vlek do Sedla pro větší děti. 

Nejen, že spojuje Hynčice a Stříbrnice, ale je bez
pečný. Sjezdovka, na které je umístěný, je krátká 
a široká, ideální pro rodiče s dětmi, které již umí 
sjet mírný kopec a potřebují zažít pomalou jízdu.

Jak se sem dostanete? Cross sjezdovkou z vrcho
lu kopce Štvanice, z horní stanice Dline. Na horní 

Zažijte zimní lyžařské radovánky v TOP Horském 
resortu Dolní Morava! Vyzkoušejte zde více než 
10 kilometrů sjezdovek všech úrovní pokročilos
ti. Okusíte tu ostřejší sportovní profily, nadstan
dardně široké pláně, pohodové rodinné tratě, 
nejvýše položenou sjezdovku Slamník s naprosto 

Horský areál Kraličák

Lyžařské radovánky na Dolní Moravě

stanici můžete využít Samočep a  načerpat síly 
v odpočívárně. 

Nedávno zakoupená malá rolba se bude hodit 
pro úpravy běžeckých tras, ale také procház
kových cest spojujících Hynčice se Stříbrnice
mi. 

Nového je tu opravdu mnoho. Navíc od letošního 
roku je areál na 100 % zasněžovaný. K  zahájení 
sezóny by zde mělo dojít od poloviny prosince, 
kdy sem opět zavítá populární závod S ČT Sport 
na vrchol.

Poznejte, jak ve 30. letech 20. století vypadalo 
nejsilněji opevněné území v tehdejším Česko
slovensku! Mezi lety 1935 až 1938 se podařilo 
v Králické pevnostní oblasti vybudovat 56 ob
jektů těžkého opevnění a 191 objektů lehkého 
opevnění různých typů. Do října 1938 se tu 
stavebně dokončilo 247 pevnostních objektů.

Jedním z těch nejzajímavějších, které jsou pří
stupné i  v  zimě, je dělostřelecká tvrz Hůrka. 
Kde ji najdete? V blízkosti silnice mezi městem 

Zima na tvrzi Hůrka
Králíky a  obcí Dolní Morava. V  zimním období 
má otevřeno vždy od čtvrtka do neděle. Připra
veny jsou tři vstupy do podzemí, a  to v  11, 13 
a 15 hodin. Základní prohlídková trasa trvá zhru
ba 90 minut, nejdelší 180 minut.

Základní prohlídka začíná vstupem do srubu 
K – S 12a a pokračuje svážnicí, hlavní galerií k fil
trovně a kolem strojovny k překladišti u skladu 
M1. Prohlédnout si tu můžete výhybnu, kasá
renské sály a  řadu dalších expozic věnovaných 

vojenské historii. Velice poutavá je expozice 
S padákem nad hlavou, kdy na ploše 140 metrů 
čtverečních získáte informace o všech českoslo
venských paraskupinách, které v letech 1941 až 
1945 vyslal II. (zpravodajský) odbor Ministerstva 
národní obrany československé exilové vlády 
v Londýně na území Protektorátu Čechy a Mo
rava, ale také do Francie, Itálie, Jugoslávie a na 
Slovensko. Celá prohlídka představuje průchod 
1 100 metrů podzemím a stoupání se 76 schody. 

www.facebook.com/tvrzHurka

dechberoucími výhledy i jednu z nejprudších čer
ných sjezdovek v Česku. 

Horský resort Dolní Morava vám díky vzájemné 
propojenosti sjezdovek všech úrovní nabídne 
jedny z nejdelších sjezdů v České republice. Navíc 

Sky Bridge 
721

Heřmanické 
sýrobraní

www.sneznik.info

V  blízkosti Pěchotního srubu KS  14 U  cihelny 
bylo otevřeno nové Návštěvnické centrum Krá
lický Sněžník.

Vzniklo díky projektu KladskoOrlickoSněžník, 
který je spolufinancovaný z programu Interreg 
VA Česká republika – Polsko. Jeho hlavním cí
lem byla obnova rozhledny polskočeské So
lidarity na vrcholu Králického Sněžníku. Nové 
centrum bylo postaveno s úmyslem zlepšit po
hodlí všech návštěvníků v  hlavním výchozím 
místě na Králický Sněžník na české straně. 

Ve velmi citlivě architektonicky řešené budově 
je připravená nová expozice o rezervaci Králický 
Sněžník, a to o přírodě, historii i sportovním vy
žití v tomto krásném regionu. 

V okolí můžete navštívit například Pěchotní srub 
KS14 U cihelny, který patří k nejznámějším ob
jektům československého opevnění budované
ho v letech 1935 až 1938. Je zároveň válečným 
hrobem a  významným pietním místem Pardu
bického kraje. 

Nové návštěvnické centrum 
Zastavte se též ve Vojenském muzeu Králíky. A na 
Velkém náměstí v  Králíkách najdete dvě velmi 
zajímavé expozice. Památník obětem internace 
je důstojnou připomínkou III. odboje a  interna
ce řeholníků, kteří byli komunistickým režimem 

násilím deportováni do kláštera na Hoře Matky 
Boží v Králíkách. Ve Východočeském památníku 
celnictví si projdete celou historii celnictví a do
zvíte se, že pašování bylo běžnou součástí život
ních osudů v pohraničí a živilo celé rodiny.

42 km, a to od Rokytnice v Orlických horách až 
po Homoli, kde s úpravou navazuje rolba z Or
lického Záhoří a poté z Deštného. 

Oblíbeným nástupním místem běžkařů je 
i  Šerlich. Na Jiráskovu hřebenovou cestu mů
žete nastoupit i na Panském Poli. Využijte však 
kyvadlové autobusové dopravy se záchytným 
parkovištěm v Deštném.   

Několik desítek kilometrů stop najdete v okolí 
Horského Resortu Buková Hora a  nedalekého 
Suchého vrchu s  celoročně přístupnou roz
hlednou, odkud budete mít úžasný výhled. 

Máte volno až k večeru? Zajeďte si do Orlické
ho Záhoří na nejdelší osvětlenou běžkařskou 
SKI ARÉNU v České republice. Na 4,5 km dlou
hém rovinatém okruhu si jízdu užijí všichni.  

www.destne.info/bezecketrate
www.ski.ttnet.cz

je můžete libovolně kombinovat podle aktuální 
chuti i síly. Každá vaše jízda tak bude trochu jiná 
a osobitá. 

Jen co se sklouznou poslední lyžaři z  vrcholků 
zpět do údolí, rolby nastartují své motory, aby 
mohla Dolní Morava znovu ožít. Jakmile odbije 
večerní půl šestá, můžete si čtyřikrát do týdne 
užít lyžovačku na příjemně široké sjezdovce Ka
mila. Večerní lyžovačka je zde pro vás připravena 
vždy v  pondělí, středu, pátek a  sobotu. Na více 
než 600 metrů dlouhé nasvícené sjezdovce se tak 
máte možnost zařezávat do pečlivě nachystané
ho svahu i po setmění. 

Až si dáte svou vytouženou dávku ranního lyžo
vání, přibrzděte na oddychovou zastávku v areá
lu U  Slona. Můžete si brousit zuby na nezamě
nitelnou crossovou trať evropských parametrů, 
snowpark s mnoha menšími i většími skoky a pře
kážkami pro zkušené jezdce i rodiny s dětmi, nebo 
zábavnou trať s  klopenkami, terénními vlnami 
a dvěma tunely v délce 8 a 12 metrů pro všechny, 
kteří se chtějí při jízdě na lyžích také skvěle pobavit. 

www.dolnimorava.cz
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V  Klenotnici drahých kamenů v  Nové 
Pace si můžete zahrát interaktivní hru 
s  názvem Za poklady novopacké Kle
notnice. 

Díky ní se dozvíte, jak to vypadalo na 
planetě Zemi před dávnými časy. Setká
te se zde se zkamenělými rostlinami 
a  živočichy, kteří tehdy Zemi obývali. 
Těšte se také na drahé kameny, tajemný 
spiritismus a hlavně truhlu s pokladem!
 
Hra je určena malým i větším návštěv
níkům a rodinám s dětmi. Co bude va
ším úkolem? Vyplnit 11 kvízových otá
zek. Správné odpovědi na ně najdete 
v expozicích Klenotnice. Pokud se vám 
nebude dařit najít správné odpovědi, 
pracovnice informačního centra vám 
ochotně napoví. 

Pokud správně doplníte písmenka, ta
jenka vám prozradí kód, kterým otevře
te truhlu s pokladem a vyberete si svou 
odměnu. 

V  příštím roce nabídne novopacké in
focentrum hru Za poklady novopacké 
Klenotnice v rozšířené verzi jako desko
vou hru. Budete si ji tak moci zahrát také 
v pohodlí domova. 

Rodiny s dětmi v Jičíně nejčastěji hledají 
Rumcajse, Manku a Cipíska. A jak je zná
mo, kdo hledá, ten najde! Stačí zavítat 
do interaktivní galerie Rumcajsův svět 
přímo v  zámku na Valdštejnově ná
městí, která vítá nejmenší návštěvníky 
i v zimě. 

Připraveny jsou i dva loupežnické kvízy, 
díky nimž si můžete vyzkoušet, jak dob
ře tento pohádkový svět znáte. Vydat se 
dá také na Cipískovu stezku. Procházka 
městem, při které děti sledují cestou ce
dule s  loupežnickým synkem Cipískem 
a plní drobné úkoly, existuje v Jičíně už 
od roku 2013.

Trasu stezky se podařilo obměnit tak, že 
z velké části vede po cyklostezce podél 
řeky Cidliny, což zvyšuje bezpečnost 
dětí, které se na ní budou pohybovat. 
Na děti čekají i nové zábavné úkoly. 

V  infocentru na náměstí si vyzvedněte 
herní plánek, ve kterém najdete všech
ny potřebné informace k  úspěšnému 
absolvování stezky. Zde také na děti za 
správné splnění úkolů čeká malá odmě
na. Tato celoročně přístupná aktivita je 
pro všechny zdarma.

www.jicin.org 

Novopacká 
Klenotnice

Za prvního zaznamenaného významného turis
tu lze pokládat rakouského císaře Františka I. Ten 
žil v letech 1768 až 1835. Prachovské skály podle 
dochované pověsti osobně navštívil a nechal se 
pronést na nosítkách skalní soutěskou. Ta pak 
dostala název Císařská chodba. Současní histo
rikové se k této informaci staví poněkud rezer
vovaně, název Císařská chodba však přetrvává.

Od roku 1892 v Jičíně působila odbočka Klubu 
českých turistů. Zásluhu na tom mají profesoři 

V  létě byl spuštěn nový web regionálních pro
duktů, který představuje místní výrobce – po
travináře i  řemeslníky, kteří z  lokálních surovin 
vytváří kvalitní certifikované výrobky. Najdete 
mezi nimi pestrou škálu zboží – od skleněných 
figurek přes šperky, keramiku, výrobky ze dřeva 
až po látkové hračky či produkty z bylin. 

Značku Regionální produkt Český ráj nesou zdej
ší ovocné mošty, marmelády, medy i uzenářské 
a  masné produkty, sýry nebo třeba piva. Nový 
web najdete na www.regionalniprodukt.cz 
a kromě prezentací regionálních výrobců je do
plněn o  krátké videopozvánky do dílen někte
rých z nich. 

Sdružení Český ráj certifikuje výrobky splňující 
stanovená kritéria již patnáctým rokem. Od za

Za historií Prachovských skal

Regionální produkt Český ráj

Po stopách Albrechta z Valdštejna 

Bozkovské dolomitové jeskyně
Nedaleko Semil se nacházejí jediné veřejnosti 
zpřístupněné jeskyně v  severní části Čech – 
Bozkovské dolomitové jeskyně. Jsou sice sou
částí Geoparku Český ráj, ale geologická stavba 
území a geomorfologie terénu je zde jiná. 

Musíte minout teplé pískovcové plošiny s boro
vicemi, překročit vyvřelou hradbu mezi Českým 
rájem a Železnobrodskou pahorkatinou a projet 
některým z hlubokých údolí, modelovaných říč
ním tokem, do kraje kopců a kopečků zvaného 
Pojizeří.
 
Na jednom z kopců stojí i vesnička Bozkov, zná
má svým poutním kostelem Navštívení Panny 
Marie se sochou Panny Marie Bozkovské. Na 
severním okraji obce byly v  polovině minulé
ho století objeveny dolomitové jeskyně, jediné 
zpřístupněné dolomitové jeskyně u nás.

Tématu Albrechta z Valdštejna se Sdružení Čes
ký ráj věnuje již řadu let. V  posledních dvou 
sezónách se ale společně s  dalšími partnery 
rozhodlo ho představit v novém kabátě. Přibyly 
další turistické atraktivity z Českého ráje i okol
ních regionů, jako jsou například město Vrch
labí, hrad Bezděz, zámek Grabštejn nebo Vald
štejnské domky v Liberci. 

K dispozici jsou webové stránky:
www.albrechtzvaldstejna.cz,
facebookový profil:
www.facebook.com/postopachalbrechta
nebo tištěná brožurka, která podrobně předsta
vuje jednotlivá místa Valdštejnova panství. 

V letošním roce materiál doplnila mapa panství 
s motivační razítkovací hrou. Během letní sezó

ny mělo premiéru nové valdštejnské promovi
deo z dílny Jana Frýby. 

Některé památky zapojené do projektu jsou 
přístupné nebo otevřené celoročně, a  tak zá
jemci o valdštejnskou tematiku mohou i nadále 
navštívit historické centrum města Jičína a Tur
nova, zámky Sychrov, Svijany (po předchozí do
mluvě), Dětenice, Horní Branná (po předchozí 
telefonické domluvě pro 10 a více lidí), Františ
kánský klášter v  Hostinném, Městské muzeum 
a galerii v Lomnici nad Popelkou, Valdštejnskou 
lodžii či Krkonošské muzeum ve Vrchlabí. 

Putování po stopách Albrechta z  Valdštejna 
s motivační hrou, při níž můžete získat Valdštej
novu minci, poznámkový blok a tužku, bude po
kračovat i v sezóně 2023.

ložení značky se o  její udělení ucházela stovka 
zájemců. Při hodnocení produktů se zohledňuje 
především skutečný původ výrobku v  regionu, 
originalita, ekologická šetrnost a podíl ruční práce. 

Certifikace se konají podle zájmu výrobců, větši
nou na jaře a na podzim, jednou za dva roky musí 
nositel značky obhájit svou žádost a formou re
certifikace získat značku i na další období.

Jsou mezi veřejnosti přístupnými jeskyněmi rari
tou, jejich chodby a stropy zdobí síťovité a plás
tevnaté struktury křemenných žilek vypreparo
vaných z dolomitu. V části zvané Staré jeskyně 
jsou tyto struktury většinou překryty mladší 
sintrovou výzdobou, která zde tvoří brčka, ba
revné krápníky, záclonky i  vodopády. Nechybí 
ani vzácné excentrické krápníčky. 

Tou nejatraktivnější částí je však Jezerní dóm 
s  největším podzemním jezerem v  Čechách. 
Jeho efektně osvětlená průzračná modrozelená 
voda je podívanou, která zůstane dlouho v pa
měti. Návštěvní okruh podzemím je dlouhý 400 
metrů a spojuje všechny atraktivní části jeskyní. 
Projdete ho s průvodcem přibližně za 45 minut.

www.caves.cz/jeskyne/bozkovske-dolomito-
ve-jeskyne

jičínského gymnázia, jmenovitě školský rada 
František Lepař. Klub českých turistů byl velmi 
aktivní. Již v roce 1912 zakoupil hotel v Horním 
Lochově, který se stal základnou pro letní po
byty turistů v  Prachovských skalách. Klub má 
zásluhu i na vybudování dnešních turistických 
okruhů. Po rozpadu RakouskaUherska a vzni
ku Československa se tehdejší jednatel, profe
sor Jakub Všetečka, zasloužil o zbudování scho
dišť a chodníků mezi skalními bloky na dnešní 
Masarykově cestě. 

Počátkem 20. století vznikla z popudu majite
lů skal – rodiny Schliků – také první restaurace 
ve skalách. Brzy se ukázalo, že je potřeba zřídit 
restauraci větší, a  tak roku 1923 postavil Klub 
českých turistů základnu – Turistickou chatu. Ta 
byla v  30. letech 20. století ještě rozšířena do 
dnešní podoby. V té době byla také postavena 
silnice a parkoviště. Prachovské skály tak získa
ly dnešní podobu.

www.prachovskeskaly.com

Do Jičína za 
Rumcajsem 

www.ceskyraj.info

Novinky z Královéhradeckého kraje

Muzea 
v Hradci
Budova Muzea východních Čech 
v  Hradci Králové zdobí víc než 100 let 
Labské nábřeží a také díky ní se městu 
přezdívá „Salon republiky“. Ve výstav
ních prostorách se můžete mimo jiné 
těšit na působivě pojatou expozici 
o historii města s názvem Cesty města. 
V  ní se projdete městským bulvárem 
osvětleným neony a  navštívíte prvore
publikovou kavárnu či oblíbené kino.

www.muzeumhk.cz 

„Tam u  Královýho Hradce, lítaly tam 
koule prudce…“ Tak popisuje známá 
česká lidová písnička válečné události 
z  roku 1866, které vstoupily do dějin 
celé Evropy. Okolnostem pruskora
kouské války roku 1866 a  zejména 
pak bitvě u  Hradce Králové se věnuje 
Muzeum války 1866 na Chlumu. Vedle 
ukázek výzbroje a výstroje jednotlivých 
armád je expozice doplněna o interak
tivní a  multimediální prvky. Za zhléd
nutí rovněž stojí monumentální po
mníky Baterie mrtvých nebo Ossarium.

www.muzeumhk.cz/muzeum-valky-1866

Muzeum Náchodska patří mezi nejstar
ší česká muzea. Sídlí ve dvou budovách 
na hlavním náměstí a  vedle nich má 
k  dispozici moderně vybavenou vý
stavní síň. Expozici zachycující dějiny 
Náchodska dominují četné figuríny 
a dioramata, z nichž největší zobrazuje 
československé pohraniční opevnění, 
budované v  okolí Náchoda před dru
hou světovou válkou. Ve správě muzea 
je rovněž nedávno zrekonstruovaná 
pevnost Dobrošov, jedna z  největších 
vojenských památek prvorepublikové
ho opevnění u nás. Pevnost je v zimních 
měsících přístupná skupinám na objed
návku. 

www.muzeumnachod.cz 
www.muzeumnachodska.cz/dobrosov

Zpříjemněte si letošní čekání na Ježíška kromě 
tradičních adventních trhů také dalšími aktivita
mi, ze kterých na vás dýchne atmosféra Vánoc.

Adventní trhy v  Hradci Králové se budou konat 
od 9. prosince na Velkém náměstí. Chybět tu ne
bude prodej drobných dárků a cukrovinek, svařá
ku, punče nebo trdelníků. Po pauze se vrací také 
Muzejní adventní trhy, a to první adventní víkend, 
od 25. do 27. listopadu.

Věděli jste, že slavný Třebechovický betlém není 
jediným betlémem na východě Čech? Navštívit 
můžete také Utzův mechanický betlém v Olešnici 
v Orlických horách. Na půdorysu 2 x 5 metrů uvi
díte unikátní mechaniku, která posunuje nejen 
jednotlivé figury na běžícím pásu, ale uvádí v po
hyb jejich nohy, ruce a hlavy.

Tradice výroby vánočních ozdob se v Královéhra
deckém kraji udržuje nejen ve Dvoře Králové nad 
Labem, kde jsou dvě výrobny a také stálá expozi
ce v Městském muzeu, ale rovněž v Jičíně. 

Výrobu i  zdobení skleněných, ručně foukaných 
ozdobiček si můžete prohlédnout při exkurzi ve 
firmě HAN Design. Pokud rádi tvoříte, zúčastněte 
se workshopu, během něhož si vytvoříte ozdo
bičku podle svých představ. 

Čekání na 
Ježíška

Na hory bez auta
Královéhradecký kraj patří k  nejoblíbenějším 
regionům pro trávení zimní dovolené. Zkušené 
lyžaře láká do moderních lyžařských středisek 
v  turistických centrech Krkonoš a  Orlických hor, 
rodiny s  dětmi zase ocení poklidnou atmosféru 
mnoha menších areálů, například v Olešnici v Or
lických horách, na Černé Vodě, v Janovičkách, Pr
kenném Dole nebo Mladých Bukách. 

Upravené lyžařské běžecké tratě najdete také na 
Novopacku a Broumovsku. Královéhradecký kraj 
na jejich údržbu každoročně přispívá částkou 
přes dva miliony korun. V  letošním roce navíc 
podpořil dalším milionem korun technické vyba
vení běžeckého lyžařského areálu ve Vrchlabí. 

Častým problémem výchozích bodů značených 
tras je ovšem parkování. S nedostatečnou kapa
citou parkovišť a neukázněnými řidiči, kteří svými 
zaparkovanými vozy znemožňují průjezd vozidel 
integrovaného záchranného systému a tím ohro
žují ostatní i sami sebe, se dlouhodobě potýkáme 

především na Šerlichu v Orlických horách, ale též 
na jiných místech.

Tyto problémy ve spolupráci s  místními samo
správami aktivně řešíme. Obec připravuje roz
šíření parkoviště na Šerlichu a  kraj je ochoten 
tuto investici podpořit. Jako objednavatel veřej
né autobusové dopravy kraj zavedl a financuje 
sezónní kyvadlový autobus, který návštěvníky 
Orlických hor o víkendech přepraví z Deštného 
na Šerlich.

Individuální automobilová doprava tak mnoh
dy není jediné možné řešení. Vyzývám proto 
návštěvníky našich hor, aby zvážili všechny 
možnosti přepravy. Jistě, cesta vlastním vozem 
je zpravidla pohodlnější, ale pokud zohledníme 
možnost tvorby kolon na příjezdu do zimních 
středisek, zdlouhavé hledání volného místa, větší 
riziko kolize s jiným vozem či chodcem a případ
ně i riziko pokuty při nesprávném parkování, stá
vá se veřejná doprava příjemnější alternativou.

Proto neváhejte a navštivte Královéhradecký kraj!

Martin Červíček,
hejtman Královéhradeckého kraje

Filmová turistika je vedle té za gastro zážitky na 
vzestupu. Toulejte se proto Královéhradeckým 
krajem a prozkoumejte místa, na kterých se na
táčely klasiky česko(slovenské) kinematografie!

Adršpašské skály jsou mezi filmaři velice oblíbe
né. Milovníci pohádek jistě vědí, že zdejší skalní 
město je dějištěm pohádky Třetí princ z  roku 
1982. Poznali jste ale, že se objevilo také v po
hádce Princ a Večernice (1978), Z pekla štěstí 2 
(2001) nebo Peklo s princeznou (2009)?

S  Broumovskem je pevně svázán ikonický F. L. 
Věk (1971), protože malý František je dán na 
učení k  benediktinům, v  seriálu konkrétně do 
Kláštera Broumov. Seriálový F. L. Věk se však ob

Po stopách filmů a seriálů
jeví i Dobrušce nebo v zámeckém parku Nové
ho Města nad Metují.

Natáčelo se ale také v Jaroměři. Konkrétně Jose
fov, kde se dodnes dají bez větších úprav točit 
historické snímky, poznáte například v Musíme 
si pomáhat (2000). 

Romantický zámek Hrádek u Nechanic na Hra
decku, který je kouskem Anglie ve východních 
Čechách. Objevil se třeba ve snímcích Princ 
a Večernice (1978), Z pekla (2001) o Jacku Roz
parovači s  Johnnym Deppem v  hlavní roli i  ve 
Tmavomodrém světě (2001).

Královéhradecký kraj je mimořádně rozmanitý 
nejen na přírodní a  architektonické krásy, ale 
pyšní se také bohatou historií tradic a řemesel. 
Vydejte se s námi na exkurzi po stopách řeme
sel, která mají v regionu mnohasetletou tradici.

Východočeské loutkářství je fenomén! Dokazu
je to i zápis na seznam nehmotného kulturního 
dědictví lidstva UNESCO. Kromě Galerie loutek 
Jiřího Nachlingera na Kuksu můžete toto řemes
lo obdivovat také v  loutkovém Divadle Drak 
v Hradci Králové. Jeho součástí je originální di
vadelní laboratoř, kde najdete hernu s trenažé
ry, v níž si vyzkoušíte různé divadelní profese. 

Za tradicemi a řemesly
V tkalcovském muzeu Dům pod jasanem v Trut
nově pořádají akce zaměřené na lidová řemesla, 
tvůrčí kurzy, workshopy a  besedy. Na vystave
ných exponátech si máte možnost zpracovat len, 
připravit přízi a utkat látku jako za časů, kdy v kr
konošských chalupách vyráběli vyhlášené lněné 
plátno.

Podorlický skanzen Krňovice soustřeďuje archi
tektonické a  technické památky Hradecka, pod
hůří Orlických hor a Podkrkonoší. Díky úsilí rodiny 
Zárubových představuje původní i rekonstruova
né objekty místní lidové architektury vybavené 
dobovými exponáty, které si je možné i vyzkoušet. 

Vybírejte z tisíců 
turistických tipů 
a objevujte Česko

Nejlepší 
začátek výletu? 
Na kudyznudy.cz

kudyznudy.cz
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Mnohem více o  tradicích a  řemeslech v  Králo
véhradeckém kraji se dozvíte v  brožuře, která 
bude k dostání v informačních centrech na pře
lomu roku.
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Ačkoliv se to nemusí na první pohled 
jevit jako pevné spojení, sjezdové lyžo
vání a Pardubický kraj k sobě prostě patří. 
„Jsem přesvědčený, že si milovníci sjezdo-
vého lyžování přijdou v našem kraji na své. 
A to jak ti méně zdatní, rodiče s dětmi, tak 
také zkušení lyžaři toužící po náročnějších 
svazích,“ říká hejtman Pardubického kraje 
Martin Netolický. 

Nejmodernější lyžařský areál v  regionu 
najdou lyžaři na Dolní Moravě, kde si na 
své přijdou všichni, a  to i  včetně rodin 
s dětmi. „Kromě Dolní Moravy doporučuji 
také areály v  Čenkovicích či menší sjez-
dovky v Hlinsku, Trhové Kamenici, Přívratu 
nebo areál Peklák v České Třebové,“ vyjme
novává hejtman, který sám často sjezdo
vé lyže nazouvá. 

„Věřím, že letošní zima nabídne kvalitní 
podmínky pro lyžování a zároveň doufám, 
že provoz areálů nebude nijak ovlivněn, 
což by si zasloužili jak provozovatelé, tak 
návštěvníci,“ uzavírá pozvánku na hory 
v Pardubickém kraji hejtman Martin Ne
tolický.

Nový prohlídkový okruh Pernštejnská rezidence 
– nejstarší renesance v Čechách strhujícím a ne
otřelým způsobem oživuje příběh pardubického 
sídla pánů z Pernštejna. V autentických kulisách 
dochované architektury vás provede historicky 

Návrat Pernštejnů na zámek
Lyže v kraji
Pardubickém

V Pardubickém kraji na vás čeká bohatá 
nabídka zimních aktivit. Na své si tu při
jdou i  ti, co chtějí především relaxovat 
a  načerpat síly. Spoustu silných zážitků 
a emocí vám dodají nejrůznější kulturní, 
společenské či sportovní akce, které se 
v regionu konají. Podívejte se například 
na program Východočeského divadla, 
Komorní filharmonie Pardubice nebo 
enteria arény, která kromě extraligových 
zápasů pardubických hokejistů bude 
hostit i atraktivní kulturní projekty. 

Spojit příjemné s  užitečným můžete 
při návštěvách mnoha pozoruhodných 
muzeí. V  Pardubickém kraji se určitě 
máme čím chlubit. Inspirativní pohledy 
do historie najdete v každém z nich, sta
čí si jen vybrat podle libosti. 

Těšte se i  na mnoho předvánočních 
a  vánočních programů, které zpestří 
každodenní život většiny obcí v Pardu
bickém kraji a těm nejmenším zpříjemní 
tradiční čekání na Ježíška.   

Ing. Alexandr Krejčíř,
radní Pardubického kraje pro cestov-
ní ruch a sport 

V zimě i za 
kulturou

nejhodnotnějšími částmi Zámku Pardubice, a to 
i do míst, která byla doposud nepřístupná. 

Ocitnete se v překotné době Viléma z Pernštejna, 
udatného rytíře středověkého střihu i renesanční

Za zábavou 
do muzea
Už dávno neplatí, že v  muzeu nesmíte na nic 
sahat a  musíte být potichu. Interaktivní stálá 
expozice Regionálního muzea v  Litomyšli je 
dokladem toho, že vaše aktivní účast při jejím 
poznávání je žádoucí. 

Můžete si vyzkoušet, jak staří kartografové mě
řili vzdálenosti, hravou formou si ověřit své zna
losti historie, obléknout se do kopií měšťanské
ho a lidového oblečení z 19. století či si zahrát 
hru Za starého mocnářství. Nepřehlédnutelná 
je dětská expozice Račte vstoupit s „replikou“ 
litomyšlského náměstí v „dětské“ velikosti. Pro 
nejmenší je navíc připravena velká herna.

Čeká na vás i řada pozoruhodných historických 
artefaktů z  dějin Litomyšle. Vedle nejstaršího 
fotoaparátu v České republice, zbraní či malo
vaných terčů je to třeba funkční replika Křižíko
vy obloukové lampy. Neobvyklou součástí ex
pozice jsou archeologicky odkryté středověké 
hradby, brána a měšťanské domy.

Kromě expozice máte možnost navštívit i krát
kodobé výstavy. V zimní sezóně jsou to výstavy 
fotografií města z 50. a 60. let 20. století a uni

kátních mechanických betlémů, z nichž vyniká 
velký dětenický betlém. 

Třetí výstava nabídne poznání života zdejší za
niklé židovské komunity. Nový rok přinese vý

stavu Lidé od vedle, na níž si vyzkoušíte, jaké to 
je žít s hendikepem. Uskuteční se od 10. ledna 
do 16. dubna 2023.

www.rml.cz

Karneval tradic je název projektu, který jako vedoucí partner připravila Destinační společnost Východní Čechy ve spolupráci s Dolnoslezskou turistickou organizací.  Cílem projektu je využití místních folklorních 
tradic, ale i dalších forem nehmotného kulturního dědictví na společném území ke zvýšení návštěvnosti i v méně exponovaných územích českopolského pohraničí. Na webových stránkách uvidíte také nově 
natočená videa, kde jsou zastoupena řemesla a muzea dle území. V zimě bude vydán katalog, který bude dostupný v turistických informačních centrech v Česku i Polsku a na prezentačních akcích Karnevalu 
tradic. Projekt, který je spolufinancován z programu Interreg VA Česká republika – Polsko, odstartoval 1. února 2022. 

1. Řezbářství
2. Betlémářství
3. Kovářství
4. Lnářství
5. Krajkářství
6. Výroba piva
7. Výroba perníku
8. Výroba medu
9. Výroba hraček štípaných ze soustruženého 

dřeva
10. Výroba vánočních ozdob
11. Muzeum řemesel, Letohrad
12. Muzeum dýmek, Proseč
13. Muzeum perníku, Ráby
14. Muzeum loutkářských kultur, Chrudim
15. Muzeum českého karosářství, Vysoké Mýto
16. Berlova vápenka, Třemošnice
17. Keltský archeoskanzen, Nasavrky
18. Muzeum v přírodě Vysočina – Betlém Hlin

sko, Veselý Kopec
19. Mladějovská průmyslová dráha – Průmyslo

vé muzeum, Mladějov
20. Muzeum Starokladrubského koně – Švýcár

na Slatiňany
21. Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
22. Vojenské muzeum, Králíky 
23. Východočeský památník celnictví 
24. Východočeské muzeum, Pardubice
25. Regionální muzeum, Chrudim
26. Regionální muzeum, Litomyšl 
27. Regionální muzeum, Vysoké Mýto
28. Městské muzeum a galerie, Svitavy 
29. Městské muzeum Králíky
30. Městské muzeum Skuteč

Muzeum řemesel, Letohrad
Poctivá řemesla velmi rychle mizí a stávají se ra
ritou. O to víc si zaslouží připomínku v podobě 
muzejních výstav a expozic. Muzeum řemesel 
v Letohradě je jasnou ukázkou opravdu boha
tého spektra pohledu do historie. Funguje od 
roku 2000 a s rozlohou přes 2 600 m2 je největší 
svého druhu v České republice. V muzeu se na
chází hned několik prohlídkových tras, které se 
liší svým tematickým zaměřením. V zimní sezó
ně můžete navštívit pouze trasu A. V této expo
zici jsou vystihnuty tradiční a  známé profese, 
ale i méně rozšířené a často opomíjené práce. 
V prvním patře se seznámíte s výrobou mýdla, 
prací hodináře, řezbáře, ševce, holiče a  krejčí
ho. V druhém patře jsou zastoupeny především 
živnosti zabývající se výrobou potravin, ale je 
zde také světnice, jak se žilo před více než 100 
lety. Třetí patro představuje kromě vybavení 
vesnické hospody a hasičských technik i puška
ře, četníka, železničáře, kartáčníka, tkaní látek, 
sedláře, výrobu provazů a lisování lněného ole
je a  funebráka. V  této expozici si můžete pro
hlédnout unikátní pohyblivý skanzen řemesel 
s 25 vyřezávanými řemeslníky, kteří předvádějí 
15 řemesel. V letní sezóně tu je k dispozici dal
ších pět tras.

Muzeum je dobře dostupné, můžete sem dojet 
autem, autobusem nebo vlakem. 

Muzeum loutkářských kultur, Chrudim   
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi odha
luje tajemství výroby loutek a  ukazuje obrov
ské množství těchto miniaturních postaviček. 
S  loutkami je možné vdechnout život smyšle
ným postavám a vytvořit nové příběhy, ovšem 
aby se to skutečně stalo, je nezbytně nutná 
práce loutkářů. Magický svět loutek je pojme
nování zdejší stálé expozice a nemohlo by ani 
být více pravdivé. Uvidíte mnoho loutek, kte
ré vás postupně provádějí historií loutkářství 
v České republice, vypráví řadu příběhů a uka
zují na neuvěřitelně fascinující umění výroby. 
„Loutkářství na Slovensku a  v  Česku“ bylo za
psáno v  roce 2016 do seznamu nehmotného 
kulturního dědictví lidstva UNESCO. 

1. Sklářství
2. Těžební průmysl
3. Výroba keramiky a porcelánu
4. Výroba sýrů
5. Výroba perníku
6. Výroba chleba
7. Výroba vína
8. Chov pstruhů
9. Produkty z bylin
10. Domy Tkaczy w Chełmsku Śląskim 
11. Muzeum Pałac Łomnica
12. Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze
13. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
14. Dymarki Kaczawskie (Skansen Górniczo  

Hutniczy w Leszczynie  Złotoryja)
15. Kopalnia Św. Jana w Krobicy (cynk i kobalt)  

Gmina Mirsk
16. Kopalnia Złota w Złotym Stoku
17. Dawna Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie
18. Dawna Kopalnia Uranu w Kletnie
19. Stara Kopalnia w Wałbrzychu
20. Muzeum Złota w Złotoryi
21. Skansen Pstrążna  Kudowa Zdrój
22. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
23. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
24. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
25. Muzeum Regionalne w Jaworze (Pierniki)
26. Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej
27. Skansen Ginących Zawodów w Kudowie 

Zdrój
28. Muzeum Gospodarstwa Domowego w Zię

bicach
29. Szopki ruchome w Wambierzycach i  Ku

dowie Zdroju
30. Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Nejpozději od ledna 2023 bude turistické infor
mační centrum v  Pardubicích na nové adrese. 
Najdete ho v historické budově Machoňovy pa
sáže čp. 60 na třídě Míru, v zrekonstruovaných 
prostorách po kavárně Morricone. 

Všechny služby, které infocentrum v  současné 
době poskytuje, zůstanou zachovány. Nadále 
zde, kromě sdělování turistických informací, 
bude předprodej vstupenek na kulturní a spor
tovní akce, prodej časových jízdenek na měst
skou hromadnou dopravu Dopravního podniku 
města Pardubice, veřejný internet a  možnost 
odesílání DHL zásilek. K dispozici tu bude též 
prodej suvenýrů a  upomínkových předmětů. 
Součástí prostor bude i  odpočinkový koutek, 

Infocentrum se bude stěhovat
v němž bude možné si v klidu pročíst všechny 
materiály a  rozmyslet si plán své návštěvy ve 
městě. 

Asi největší změnu v provozu mohou zazname
nat klienti informačního střediska Evropské unie 
(EU) Europe Direct Pardubice. To bude mít tištěné 
materiály týkající se problematiky EU volně k dis
pozici v prostorách infocentra. Pracovníci Europe 
Direct však budou mít kanceláře o několik domů 
dále, na třídě Míru čp. 90. Provozní doba střediska 
pro veřejnost zůstane zachována. 

Pokud plánujete do Pardubic zavítat v  období 
adventu či na přelomu nového roku, raději se 
na internetových stránkách www.ipardubice.cz 

ujistěte, zda se Turistické informační centrum 
Pardubice již nenachází na nové adrese.

Čím udělat radost druhým? Co třeba zážitkem! 
Česká sklárna Koulier chystá adventní exkur
ze přímo ve svých prostorách na Oflendě. Jde 
o  malebné místo u  Hlinska, kde vznikají ruč
ně vyráběné české skleněné, foukané a  ručně 
malované vánoční a  jiné dekorativní skleněné 
ozdoby. 

Místo je to kouzelné. Každý si zde může nakou
pit v nově otevřeném obchodě nebo si své vý
tvory sám vytvořit – namalovat. Pokud projeví 
zájem, představí mu zde i ruční výrobu. Tvořivé 
dílny spojené s ukázkou výroby lze absolvovat 
ve skupinách, ale také individuálně. 

Během podzimu a zimy můžete každou sobotu 
od 9 do 13 hodin vidět, jak se ozdoby foukají, 
stříbří a  zdobí. Pod vedením jedné z  malířek 
máte možnost sami ozdobu dotvořit, nebo si ji 

Do sklárny 
na Oflendě

nechat namalovat na přání. Pro organizované 
skupiny jsou možné prohlídky i ve všední dny 
od 8 do 14 hodin na objednání. 

Majitelé sklárny, manželé Šrámkovi, navazují 
na dlouholetou tradici výroby vánočních oz
dob v  České republice. Její založení považují 
za důležitý krok v uchování rukodělné tradice 
výroby a malování foukaných skleněných čes
kých vánočních ozdob u  nás. Rozhodujícím 
důvodem pro toto rozhodnutí bylo uzavření 
jiné provozovny na Chrudimsku, ze které bylo 
na jaře roku 2021 propuštěno přes 20 kvalifiko
vaných sklářů. Šrámkovi jim nabídli práci. Navíc 
současný majitel má rodinné kořeny na Česko
moravské vrchovině a jednu výrobu již vlastní.

ho vizionáře nové éry. Pardubice byly v 1. polovi
ně 16. století významným mocenským a ekono
mickým centrem, odkud Pernštejnové ovlivňovali 
domácí i evropské dějiny. Nejbohatší rod v zemi 
své sídlo vyzdobil tím nejlepším, co bylo k dispo
zici. I po půl tisíciletí dokládají pozůstatky původ
ní výzdoby, že pardubický zámek byl nejstarším 
skutečným renesančním sídlem v Čechách. 

V reprezentativních rytířských sálech vás ohro
mí monumentální renesanční nástěnné malby. 
Jak mohly vypadat ve své úplnosti, uvidíte na 
současných malířských rekonstrukcích. Velkory
sé vizionářské dílo Pernštejnů nejlépe odhalíte 
z ptačí perspektivy při pohledu na model města 
oživený videomappingem.

Rodovou galerii namaloval uznávaný malíř Petr 
Nikl a  podařilo se mu spojit moderní portrét 
s  hlubokým porozuměním renesanční době, 
a to v autentickém prostředí sálu, kde Pernštej
nové skutečně žili.

Celý okruh si projdete samostatně nebo s prů
vodcem. Otevřený je denně kromě pondělí, od 
10 do 18 hodin. 

www.vcm.cz

Karneval
tradic

Karneval tradic

Seznam zapojených řemesel a muzeí na 
území České republiky (Pardubický kraj)

Seznam zapojených řemesel a muzeí na 
území Polska (Dolní Slezsko)

/ karnevaltradicwww.karnevaltradic.cz / karnevaltradic

Zjistíte, že loutky mají skutečně mnoho po
dob  od velkých majestátních marionet až po 
ty menší, které však nejsou o nic méně pěkné. 
V části zaměřené na filmové loutky si dokonce 
můžete vyzkoušet základy animace. I přesto, že 
je výstava primárně zaměřená na loutkářství 
v  České republice, nechybí ani bohatá sbírka 
loutek z jiných koutů světa. Jde například o stí
nové loutky z  Indonésie, marionety z  Barmy 
nebo speciální druh loutek kathputlí z Indie. 

Muzeum loutkářských kultur najdete v  Myd
lářovském domě v  centru Chrudimi u  Resse
lova náměstí. Na místo se snadno dostanete 
vlakem, autobusem, autem, ale třeba i na kole 
nebo pěšky. 

Vojenské muzeum, Králíky
Kam vyrazit za prohlídkou vojenské techniky? 
Rozhodně do Vojenského muzea v  Králíkách. 
Prohlédnout si můžete pestré expozice zamě
řené na historii československé armády a  2. 
světové války. Uvidíte ukázky munice, lehké 
i těžké bojové techniky, výstroje nebo pomůc
ky pro ochranu před bojovými látkami a  po
dobně. V areálu nechybí ani informační tabule, 
z nichž se dozvíte plno zajímavostí z vojenské 
historie českých jednotek a opevnění. Vojenské 
muzeum je výbornou první zastávkou, než se 
pustíte do samotné prohlídky jednotlivých tvr
zí a dalších vojenských objektů v oblasti. 

Nedaleko Vojenského muzea se nachází dě
lostřelecká tvrz Hůrka. Řadí se mezi nejvíce 
dokončené stavby svého druhu u nás a skládá 
se hned z  pěti různých objektů. Hůrka je nej
větší z tvrzí a je plně přístupná veřejnosti, která 
může v rámci prohlídky obdivovat řadu expo
nátů. Data a časy prohlídek jsou vždy uvedeny 
na webu tvrze. 

Součástí areálu Vojenského muzea je prostor
né parkoviště, takže není problém dopravit se 
na místa vlastním autem. Zhruba 300 metrů 
je vzdálená vlaková zastávka Prostřední Lipka. 
Pokud jedete autobusem, je nejlepší dojet do 
Králík a odtud se vydat pěšky zhruba 1 km pod
le značení. Na prohlídku areálu a  samotného 
muzea si vyhraďte zhruba dvě až tři hodiny. 

Regionální muzeum Chrudim 
Regionální muzeum v Chrudimi je doma v krás
né novorenesanční budově v  centru města, 
která vznikla v roce 1898 jako sídlo Průmyslo
vého musea pro východní Čechy. Dnes zde na
jdete výstavy věnované především vlastivědě, 
přírodním vědám nebo umění a uměleckému 
řemeslu. Ve stálé expozici s  názvem Mozaika 
dějin regionu najdete zajímavosti a informace 
týkající se historie Chrudimi a okolí. A to všech
no ve velmi zajímavém stylu, kdy před vás po
stupně vystoupí dvanáct prostorových scén za
měřených na klíčové události v historii města. 
Stylově připravená prohlídka je zážitkem, který 
vás opravdu vtáhne do děje. Milovníky umění 

jistě potěší expozice věnovaná plakátům od 
Alfonse Muchy. Prohlédnout si zde můžete 
rozsáhlou kolekci rovnou 42 plakátů, které 
jsou pečlivě zabezpečené a  vystavované tak, 
aby nedošlo k jejich poškození. Plakáty jsou te
maticky rozdělené, a kromě těch ryze dekora
tivních jsou zajímavé i dobové reklamní a pro
pagační plakáty. Dále je zde k vidění expozice 
zaměřená na interiér jídelny od architekta Jana 
Kouly a lidový nábytek. 

Regionální muzeum v  Chrudimi sídlí v  centru 
města, proto při cestování automobilem vy
užijte některé z  vyhrazených parkovišť. Poblíž 
se dostanete také autobusem a poměrně blíz
ko je i vlaková zastávka. 

Městské muzeum Králíky
Městské muzeum v  Králíkách skrývá pestré 
expozice s různým zaměřením. Jako v každém 
muzeu nesmí chybět historická část, která se 
zaměřuje na město samotné a blízké okolí. 

Značná část expozice je věnována řezbářství 
a betlémářství. Město Králíky bylo totiž v minu
losti proslulé uměleckým zpracováváním dře
va. Pohled na barevné králické betlémy plné 
nejrůznějších detailů je zajímavý jak pro běž
né návštěvníky, tak pro odbornou veřejnost. 
Návštěva další části muzea se nese v  tónech 
varhan. Expozice varhanářství zde představuje 
příběhy místních mistrů, kteří vyráběli varhany 
pro řadu kostelů v  Čechách i  na Moravě. Jed
nou z  výrazných částí výstavních prostor mu
zea je expozice věnovaná přírodě. Uvidíte zde 
nerosty, zkameněliny, ale i  exponáty brouků, 
motýlů, ptáků nebo savců. Co do počtu druhů 
se jedná o výjimečnou sbírku, kterou v podob
ném regionálním muzeu jen stěží spatříte. Pro 
děti i  dospělé jsou připraveny nejrůznější in
formace o přírodě Králického Sněžníku a  jeho 
okolí, avšak najdeme tu i  tropické akvárium 
s popisem jeho flóry a fauny. 

Městské muzeum se nachází v  centru města 
na Velkém náměstí, kde přímo před budovou 
můžete zaparkovat. Autobusová stanice je 
v příjemné vzdálenosti 400 metrů, na vlakové 
nádraží je to jen o 150 metrů dále.
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Baví vás křížovky a rádi soutěžíte? Pokud jste na 
obě otázky odpověděli ano, zapojte se do naší 
křížovkářské soutěže. 

Pravidla jsou jednoduchá: vyluštěte křížovku 
a tajenku odešlete spolu s vaším celým jménem 
a místem bydliště do 31. března 2023 na emai
lovou adresu soutez@vychodnicechy.info. Do 
předmětu nezapomeňte uvést „Křížovka“.

Z  došlých správných odpovědí vylosujeme 10 
z vás, kteří získají poukazy a vouchery na vstupy 
do hradů, zámků, muzeí nebo galerií ve východ
ních Čechách.

Tak s  chutí do toho! Budeme se těšit na vaše 
odpovědi. Přejeme vám hodně štěstí a hezkou 
zábavu!

Jen pro úplnost dodáváme, že účastí v  soutě
ži uděluje soutěžící v  případě výhry pořadateli 
souhlas s  uveřejněním svého jména, příjmení 
a místa bydliště ve sdělovacích prostředcích.

Vyluštěte křížovku a vyhrajte zajímavé ceny!


