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Festivalový
týden

Akce se konají 
od 1. 7. do 31. 8. 
za jakéhokoliv počasí.

+ PONDĚLÍ
S Barunkou do školy – Česká Skalice / 10.00–12.00

+ ÚTERÝ
Tajemné podzemí – Kłodzko / 12.00–14.00

+ STŘEDA
Architektem pod vedením Dušana Jurkoviče 
– Nové Město nad Metují / 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

+ ČTVRTEK
Kdo si hraje, nezlobí – Kudowa-Zdrój / 12.00, 15.00

+ PÁTEK
Na zámku v dobách Nádherných 
– Adršpach / 10.00, 14.00, 16.00

S ohněm napříč staletími – Bystrzyca Kłodzka / 10.00, 12.00

+ SOBOTA
S bratry Čapkovými do světa fantazie 
– Malé Svatoňovice / 14.00–17.00

Veselá věž – Świdnica / 11.00–14.00

+ NEDĚLE
Pohádková historie – Gorzanów / 11.00

Danny Smiřický jako průvodce městem – Náchod / 14.00
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Vstup na zážitkové akce ZDARMA.
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Festival zážitků
Představujeme vám česko-polský projekt, jehož hlavním cílem je 
nabídnout návštěvníkům v době letní turistické sezony co nejvíce 
různorodých zážitků souvisejících s kulturním odkazem regionu. 
Tématy zážitkových akcí budou osobnosti, vojenská historie  
a tradice. Na české i polské straně bude Festival zážitků probíhat 
po dobu tří let. Každý rok budou akce zaměřeny na jedno z výše 
uvedených témat. Celkem se budete moci podívat na dvacet sedm 
míst.

V letošním roce se bude jednat o deset míst. Provozovatelé každé 
ze zapojených turistických atraktivit připraví na sezonu zážitkový 
program, který se bude pravidelně opakovat určitý den v týdnu  
po dobu letních prázdnin. Program bude zaměřen na osobnosti, 
které žily nebo tvořily v Kladském pomezí a na polské straně hranice. 

Pojďte si spolu s námi užít festivalové prázdniny, které vám představí 
historické osobnosti, jejichž odkaz v regionu dodnes přetrvává, spolu  
s dobovými souvislostmi.
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Kladské pomezí
Turistická oblast Kladské pomezí odkazuje svým názvem na 
společnou historii se sousedním Polskem. Území po obou stranách 
hranice bylo v minulosti součástí jednoho státního útvaru – Zemí 
Koruny české. Také tudy vedla důležitá obchodní stezka, zvaná 
Kladská, která spojovala Prahu s Kłodzkem a pokračovala až k 
Baltskému moři. Několik staletí společné historie zanechalo dodnes 
mezi Čechy a Poláky pevné vazby a společné zážitky.

Kladské pomezí je všeobecně známé jako kraj spisovatelů. Babičku 
Boženy Němcové, Povídání o pejskovi a kočičce Josefa Čapka, 
Devatero pohádek Karla Čapka, Prima sezonu Josefa Škvoreckého 
a Staré pověsti české Aloise Jiráska si řada z vás zajisté vybaví 
ze školních let. Nebyli to ale jen spisovatelé, kteří zanechali stopu 
v Kladském pomezí. Seznámíte se také s polskou astronomkou 
Kunicovou, architektem Jurkovičem i postavami, jež jsou známé po 
obou stranách hranice. Ty reprezentuje například Anna Svídnická.

Každá z nich vám bude představena odlišnou formou – některé se 
dostaví „osobně“ (architekt Dušan Jurkovič v Novém Městě  
nad Metují), jinde ožijí postavy z jejich významných literárních děl 
(Barunka Panklová v Barunčině škole, Danny Smiřický v Náchodě)  
a s dalšími se seznámíte hravou nebo interaktivní formou.  
V některých případech si na vlastní kůži vyzkoušíte, čemu se naše 
osobnosti věnovaly.

Kupříkladu v zámku Gorzanów si budete moci zahrát divadelní 
scénky po vzoru scenáristy a herce Karla von Holteie a 
namalovat vlastní verzi historie zámku. V adršpašském zámku 
se vyfotografujete v dobovém oblečení a seznámíte se s historií 
šlechtického rodu Nádherných. V Kłodzku se vydáte do tajemného 
podzemí, kde na vás čekají oživlé historické postavy i řada 
překvapení. 

Na své si přijdou i děti, které si v Muzeu bratří Čapků v Malých 
Svatoňovicích sestrojí robota a stanou se kamarády pejska  
a kočičky. Jim pomůžou s mytím podlahy i zašíváním oblečení  
a za odměnu si upečou dort. Šikovným dětem se bude zajisté líbit  
Muzeum hraček v Kudowě-Zdrój, kde si vyrobí vlastní hlavolam, 
origami a jiné hračky.

Mnoho lidí propadlo mánii některého oboru sběratelství a zajisté je 
mezi vámi i nějaký filumenista, neboli sběratel krabiček od zápalek. 
Výrobu zápalkových etiket i rozdělávání ohně všemi možnými 
způsoby si budete moci vyzkoušet ve Filumenistickém muzeu  
v Bystrzyci Kłodzke. 

A to zdaleka není vše, co můžete v létě 2018 v Kladském pomezí 
zažít. Zalistujte naším katalogem a najděte si zážitek ušitý vám na 
míru. Přejeme krásné léto!

Branka, o. p. s.,
společnost pro šetrný rozvoj cestovního ruchu 

v turistické oblasti Kladské pomezí 
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Jak získám svou 
odměnu?

+ Navštívím zážitkové místo 

+ Vyplním jednoduchý dotazník 

+ Získám návštěvnickou kartičku a první razítko

+ Navštívím další čtyři místa se zážitky a získám razítka

+ Získám regionální produkt Kladské pomezí 

+ Navštívím další dvě místa se zážitky 

+ Vyberu si a prožiju mimořádný zážitek

Chuť a vůně regionu
5 zážitkových míst = regionální produkt

Zážitek znamená nejen vidět a slyšet. Je třeba také cítit vůni 
a chuť. Pro prvních dva tisíce účastníků máme připravenu 
domácí marmeládu, med, voňavé mýdlo nebo pohádkový 
příběh. Jedná se o certifikované výrobky, které mají svou 
nezaměnitelnou chuť, myšlenku a původ. Jsou vyrobené 
převážně ručně, s láskou a v souladu s přírodou. 

Věcná odměna v podobě certifikovaných regionálních produktů je určena výlučně 
pro prvních dva tisíce výletníků, kteří navštíví alespoň pět zážitkových míst a předloží 
návštěvnickou kartičku s minimálně pěti různými razítky získanými za návštěvu 
zážitkových akcí uvedených v tomto katalogu. 

NávštěvNická

kartička

karta gościa

cestu
j

a pozn
ávej

-
Wędruj 

i p
oznawaj

Vydavatel: / W
ydawca:

BRANKA, o. p. s., 

Němcové 2020, 547 01 Náchod - Česká republika

www.festivalzazitku.cz / www.festiwalwrazen.pl

Jak ZÍSkat oDMěNU?

W jaki sposób zdobędę nagrodę?

+ Navštívím zážitkové místo 

Odwiedzę miejsce wrażeń

+ Vyplním jednoduchý dotazník 

Wypełnię krótką ankietę

+ Získám návštěvnickou kartičku a první razítko

Otrzymam legitymację zwiedzającego oraz pierwszą pieczątkę

+ Navštívím další čtyři místa se zážitky a získám další razítka

Odwiedzę kolejne cztery miejsca wrażeń, i uzyskam kolejne pieczątki

+ Získám regionální produkt Kladské pomezí 

Otrzymam produkt regionalny „Pogranicze Kłodzkie”

+ Navštívím další dvě místa se zážitky 

Odwiedzę kolejne dwa miejsca wrażeń

+ Vyberu si a prožiju mimořádný zážitek

Wybiorę sobie i przeżyję nadzwyczajne wrażenie
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Zažít nevšední zážitek
7 zážitkových míst = nevšední zkušenost

Tento festival je postaven na zážitcích. Připravili jsme je pro vás co 
nejzajímavější. Pro první 3 budou navíc mimořádné. Pokud navštívíte 
sedm míst a budete mezi třemi nejrychlejšími, můžete ještě navíc zažít 
něco výjimečného, dostat se na místa, která nejsou běžně přístupná, 
a seznámit se se zajímavými lidmi.

Vyberte si jeden mimořádný zážitek

• Poznejte práci na správě zámku
Na zámku v Novém Městě nad Metují si během dvou hodin vyzkoušíte, 
co obnáší každodenní péče o národní kulturní památku. 

• Hostem u Čapků
Buďte hostem v domě, kde se narodil Karel Čapek – v dnešním Muzeu 
bratří Čapků v Malých Svatoňovicích. Podíváte se do prostor bývalých 
lázní, kde působil otec Karla Čapka MUDr. Antonín Čapek jako lékař. 

• Sklepení a věž aneb Kam se jiní nepodívají 
Na zámku v Adršpachu vám bude umožněno podívat se během 
speciální prohlídky do sklepení a věže historické budovy z 16. století, 
které nejsou běžně veřejnosti přístupné. 

Nabídka mimořádných zážitků je připravena výlučně pro první tři výletníky, kteří navštíví 
minimálně sedm zážitkových míst a předloží návštěvnickou kartičku se sedmi různými 
razítky získanými za návštěvu zážitkových akcí uvedených v tomto katalogu. 

pro první 3 návštevníky

NávštěvNická
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Odměny 
za vaše zážitky
Certifikovaný regionální produkt 
(pro prvních 2000 návštěvníků)
•	 Babiččiny pohádky
•	 džem od paní Horákové
•	 med z Chvalkovic
•	 mýdla Amálka



Akce 
plné zážitků pro 
celou rodinu
Zámek Gorzanów
23. června 2018
Akcí v Gorzanówě zahajujeme v regionu prázdninovou sezonu 
plnou zážitků. Zveme vás na jedinečné setkání s pohádkovou historií 
zámku a jeho dávných obyvatel a také seznámení s dvorským 
divadlem.

Malé Svatoňovice 
22. září 2018
Přijďte s námi ukončit letní sezonu plnou zážitků. Na náměstí  
v Malých Svatoňovicích, v rodišti spisovatele Karla Čapka, bude pro 
vás připraveno zábavné tematické odpoledne, jehož se zúčastní plno 
zajímavých osobností Kladského pomezí. 

•
V rámci Festivalu zážitků vznikne kulturní stezka, na které se objeví 

všechny objekty organizující festivalové akce v období tří nadcházejících 
prázdninových sezon. Tyto atraktivity budou označeny informačními 

tabulemi s QR kódem, díky čemuž se při použití mobilního telefonu budete 
moci dozvědět něco o původu historických budov, co vše je možné v nich 

vidět a jakých akcí se zúčastnit. Interaktivní internetová mapa vám pomůže 
lépe se zorientovat po trase a naplánovat si prohlídku.

Mapa bude zprovozněna ještě před sezonou 2018 a další objekty se na ní objeví 
před otevřením dalších prázdninových sezon.

•
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S Barunkou 
do školy
KAžDé PrázDNiNoVé PoNDělí

• 10:00–12:00
• doporučujeme rezervaci na +420 491 453 870, 
příp. infocentrum@ceskaskalice.cz 

Barunčina škola je stará roubená stavba, která v České Ska-
lici stála možná už ve 13. století. Z původních tří budov se 
však kvůli požáru dochovala pouze jediná. Je v ní umístěna 
expozice o historii města a válečných konfliktech, které jej 
zasáhly, včetně výzbroje a výstroje z prusko-rakouské války. 
Původní určení domu připomíná školní třída z 19. století a do-
bová světnička pana učitele. Jméno školička dostala podle své 
nejznámější žákyně Barunky Panklové, která ji navštěvovala  
v letech 1824 až 1833.

NA co Se můžeme TěšiT?

Barunčina škola
Boženy Němcové 9, 552 03 Česká Skalice
www.muzeumbn.cz
+420 491 451 285
info@muzeumbn.cz

V autentickém prostředí Barunčiny školy se setkáme s Ba-
runkou Panklovou, jejími sourozenci a spolužáky. Budeme 
svědky školního vyučování z doby mládí Boženy Němco-
vé, čeká nás hodina češtiny či zpěvu pod vedením pana 
učitele. Za odměnu se budeme moci zúčastnit dobových 
dětských školních her. Zájemci si budou také moci vy-
zkoušet tehdejší oblečení – lidový kroj.

1 | 7  Pondělí
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Božena Němcová (v dětství Barbora Panklová) je jed-
nou z nejvýznamnějších českých spisovatelek. Její pró-
za Babička, klasické dílo české literatury, dala název 

romantickému údolí podél řeky Úpy, charakteristickému vel-
kým množstvím historických staveb i přírodních zajímavostí.

Své školní zážitky Božena Němcová částečně zpracovala v povídce 
Pan učitel. Tato povídka se stala předlohou pro uspořádání his-
torické třídy a inspirací byla rovněž při výzdobě atria školy, jejímž 
autorem je regionální malíř Jiří Škopek. V nikách atria jsou vyobra-
zeny výjevy ze života ve venkovské škole.

Víte, že...

… Barunka Panklová byla 2. července 1829 zapsána do tzv. zlaté kni-
hy, kde byli uvedeni pouze vzorní žáci?

+ Za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic – 12.–16. června

+ Ratibořické ovčácké slavnosti – 28. dubna

AKce

Co dalšíHo můžeme navštívit?

+ Muzeum Boženy Němcové

+ Babiččino údolí – zámek, bělidlo, mlýn, vodní mandl aj.

+ vojenský hřbitov

+ vodní nádrž Rozkoš

+ Vila Čerych

+ Jiřinkové slavnosti – 7.–9. září

+ Tropická charitativní pouť – 6.–8. července
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Tajemné podzemí
KAžDé PrázDNiNoVé ÚTerÝ

• 12:00–14:00
• max 30 osob/skupina, doporučujeme rezervaci na 
biuro@podziemia.klodzko.pl 

Podzemní turistická trasa vede několikapodlažními výkopy, 
vyhloubenými pod městem obyvateli středověkého Kłodzka. 
Labyrint tunelů, chodníků a hustá síť chodeb vytváří podzem-
ní město, skrývající mnohá tajemství. Vede od ulice Zawiszy 
Czarnego do ulice Czeska na úpatí pevnosti, je dlouhá asi 600 
m. Podzemí sloužilo jako sklad spousty druhů zboží, dokonce 
i piva. Dlouhé dokvašování bylo jedním z tajemství výborné 
chuti moku, který se proslavil po celém Dolním Slezsku i v Če-
chách. V době válek, které Kłodzko postihly, stejné podzemní 
chodby sloužily jako úkryty.

NA co Se můžeme TěšiT?

Podzemní turistická trasa
ul. Zawiszy Czarnego (vstup), 
ul. Czeska (výstupní pavilon), 
57-300 Kłodzko
www.podziemia.klodzko.pl
+48 74 873 64 77 
biuro@podziemia.klodzko.pl 

Čeká nás cyklus vzdělávacích ukázek, během kterých ani-
mátoři v kostýmech spojených s historickými nebo legen-
dárními osobnostmi (např. kłodzký kat Christopher Kühn 
nebo legendární zakladatelka města Kłodzka Valeska) 
povypráví o tom, jaká tajemství ukrývá kłodzké podzemí,  
k jakým účelům sloužilo, a zároveň nám představí každo-
denní život v dávném Kłodzku. Dozvíme se o tradicích, 
zvycích, rituálech v Kłodzku a jeho okolí – uvidíme město 
při práci i zábavě.

2 | 7  Úterý
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Christopher Kühn je jedním z nejznámějších katů 
Kłodzka. To bylo v 16. století jediné město, které za-
městnávalo vlastního kata. Kühn vlastnil mučírnu 

např. v Wambierzycích, Radkówě a možná i v Otmuchówě. 
Protože během hádky zabil ředitele zabkowické věznice, byl 
úřadu kata zbaven.
Valeska – legendární zakladatelka Kłodzka, která měla vlád-
nout na hradě na Zamkowe Górze v pohanské době. Nejstarší 
dokument připomínající Valesku pochází z roku 1625 – kłod-
zký kronikář Georgius Aelurius jí ve svém díle Glaciographia 
věnoval celou kapitolu.

V Kłodzku strávil dětství Arnošt z Pardubic, první pražský arcibis-
kup. Vzdělání pak získal v benediktinském klášteře v Broumově  
a následně v Itálii, kde se seznámil s budoucím Karlem IV.

Víte, že...

… Kłodzko má ve znaku dvouocasého lva, který odkazuje na společ-
nou česko-polskou historii. Erb městu udělil Přemysl Otakar II., jenž 
symbol lva používal jako své erbovní znamení. Dvouocasý lev s drob-
nými obměnami zůstal znakem Čech až do dnešních dnů.

+ Fórum tradic – 10.–12. srpna

+ Dny Kladské pevnosti – 10.–12. srpna

AKce

Co dalšíHo můžeme navštívit?

+ Muzeum země Kladské

+ pevnost Kłodzko

+ most sv. Jana

+ historické kladské náměstí 

+ Filmový kanál Młynówki (letní kino) – červenec – srpen 13



Architektem 
pod vedením Dušana 
Jurkoviče
KAžDá PrázDNiNoVá STřeDA

• 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
• max 30 osob/skupina,
doporučujeme rezervaci na +420 491 470 523

Renesanční zámek Nové Město nad Metují je součástí měst-
ské památkové rezervace. Byl vybudován jako součást opev-
nění města z původně gotického hradu. Rodina současných 
majitelů zámek zakoupila na začátku 20. století a nechala 
jej upravit na moderní rodinné sídlo – zámek byl vybaven 
např. vodovodem, ústředním topením, telefonem či výtahem. 
Tato adaptace, jejímž autorem je věhlasný architekt Dušan 
Jurkovič, je vysoce ceněna. Zámek byl v roce 1948 znárodněn,  
do rukou majitelů se vrátil zpět až v roce 1992. 

NA co Se můžeme TěšiT?

Zámek Nové Město nad Metují
Husovo náměstí 1201, 549 01 Nové Město n. Metují
www.zameknm.cz 
+420 491 470 523
pokladna@zameknm.cz  

V rámci netradiční interaktivní prohlídky zámeckých exte-
riérů se seznámíme s prací architekta a budeme si ji moci 
i sami vyzkoušet. Oživlá postava Dušana Jurkoviče, autora 
poslední přestavby zámku, nám vysvětlí různé stavební 
postupy. Nově nabyté vědomosti si pak budeme moci 
vyzkoušet v praxi – při tvorbě vlastního návrhu zámecké 
zahrady.
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Dušan Jurkovič byl slovenským architektem, který 
propojoval secesní architekturu s lidovými prvky, 
čímž vytvořil nezaměnitelný, až pohádkově působící 

styl. Je považován za zakladatele slovenské moderní architek-
tury. 

Kromě přestavby zámku Jurkovič v okolí Nového Města nad Me-
tují navrhl také Bartelmusovu vilu a Bartoňovu útulnu v Pekle 
sloužící stále jako restaurace. Nad nedalekým Náchodem vybudo-
val turistickou chatu s rozhlednou. Období, kdy působil v našem 
regionu, je v jeho životě považováno za šťastné a úspěšné.

Víte, že...

… Jurkovičovi se pro jeho nenapodobitelný styl tvorby a inspiraci lido-
vými stavbami říkalo „básník dřeva“?

+ Světový pohár v paralympijské lukostřelbě – 1.–7. července

+ rodinný festival U nás na zámku – 30. června

AKce

Co dalšíHo můžeme navštívit?

+ historické centrum s malebným náměstím

+ Peklo – útulna Dušana Jurkoviče a přírodní rezervace

+ Městské muzeum a Městská galerie Zázvorka

+ Bartelmusova vila na Rezku

+ zřícenina hradu Výrov

+ 40. festival české filmové a televizní komedie – 23.–29. září

+ lesní obůrka v Klopotovském údolí

+ vyhlídky z ostrohů obklopujících historické centrum
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Kdo si hraje, 
nezlobí 
KAžDÝ PrázDNiNoVÝ ČTVrTeK

• 12:00, 15:00
• max 15 osob/skupina, doporučujeme rezervaci 
na kudowa@muzeum-zabawek.pl, příp. 
+48 691 408 713, +48 74 866 49 70 

Muzeum hraček bylo otevřeno v prosinci 2002. Na rozloze té-
měř 400 m2 si prohlédneme několik tisíc exponátů představu-
jících průřez evropským hračkářstvím od nejstarších dob po 
80. léta 20. století. Jedná se o největší výstavu hraček v Polsku. 
Muzeum zahrnuje hračky mnoha druhů (stavebnice, figurky, 
hry atd.) z různých materiálů (dřevěné, plechové, plyšové aj.) 
a kolekce je každoročně doplňována. Hračky jsou navíc v rám-
ci nabízených vzdělávacích programů dávány do historických 
souvislostí doby, ve které vznikaly. 

NA co Se můžeme TěšiT?

Muzeum Zabawek (Muzeum hraček)
Zdrojowa 46B, 57-350 Kudowa-Zdrój
www.muzeum-zabawek.pl
+48 74 866 49 70
kudowa@muzeum-zabawek.pl

V dílnách Muzea hraček v Kudowě-Zdrój se seznámíme 
s tvůrcem pohyblivého betlému v obci Czermna, Františ-
kem Štěpánem. Budeme mít možnost seznámit se s jeho 
tvorbou a pocítit atmosféru dávných časů a přitom sle-
dovat a poslouchat více než stoleté dílo. Podobně jako 
František si budeme moci vyzkoušet vlastní schopnosti při 
práci se dřevem a jako památku na tyto chvíle si vyrobit 
výjimečnou hračku. Kromě toho obdrží každý návštěvník 
zvláštní slevu na vstup do Muzea hraček. 
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František Štěpán byl významným řezbářem samo-
ukem. Proslavil se především výrobou pohyblivého 
betlému, který je k vidění v Czermne. Kromě něj vy-

tvořil ještě dřevěné varhany, které se skládají z 270 píšťal a 10 
rejstříků. 

František Štěpán tvořil pohyblivý betlém od svých 15 let. Tehdy 
měl k dispozici pouze kapesní nožík, kterým zpracovával lipové 
dřevo. Po dvaceti letech náročné tvůrčí práce vyrobil 250 figurek. 
Byly nejprve ovládány ručně, po zavedení elektřiny ale začal být 
používán tento pohon. Figurky představují běžný život pastýřů, 
měšťanů a také samozřejmě narození Ježíše Krista. 

Víte, že...

… ve Štěpánově pohyblivém betlémě je možné rozpoznat i existující 
budovy, např. kłodzkou radnici či bardskou baziliku?

+ Polsko-české dny moře – 6.–8. července

+ Festival polských a českých písniček – červenec 

AKce

Co dalšíHo můžeme navštívit?

+ Aquapark Wodny Świat (Vodní svět)

+ kostnice

+ Stezka mizejících řemesel 

+ Muzeum lidové kultury Sudetského podhůří (skanzen)

+ Národní park Stolové hory – turistická trasa 

+ Mezinárodní festival Moniuszky – 22.–25. srpna

+ Prezentace lidových souborů pohraničních regionů –14.–15. července

17



Na zámku v dobách 
Nádherných
KAžDÝ PrázDNiNoVÝ PáTeK

• 10:00, 14:00, 16:00
• max 15 osob/skupina,
doporučujeme rezervaci na info@zamekadrspach.cz 

Zámek v Dolním Adršpachu je podsklepená dvoupatrová 
renesanční budova z lomového kamene, která na první po-
hled zaujme svou dvoupatrovou pětibokou věží. Na místě 
dnešního zámku stávala v 15. století tvrz pánů Berků z Dubé. 
Dnešní podobu zámek získal, až když se stal majetkem rodu 
Nádherných, v jehož vlastnictví byl do konce 2. světové války. 
Poté sloužil jako ubytovna pro učně či archiv. V současnosti 
jsou v zámku umístěny expozice Muzeum Adršpašska, dobo-
vá expozice Z časů Nádherných, Muzeum pískovcového lezení 
a úniková hra pro celou rodinu v tajemném sklepení.

NA co Se můžeme TěšiT?

Zámek Adršpach
Dolní Adršpach 75, 549 52 Adršpach
www.obecadrspach.cz
+420 491 423 979 
info@zamekadrspach.cz

V prostorách zámku a v přilehlé zahradě se můžeme vžít 
do rolí zámeckých pánů i služebnictva – budeme si moci 
vyzkoušet dobové oblečení a nechat se v něm vyfotogra-
fovat. Díky komentovaným prohlídkám se seznámíme  
s historií zámku, díky výstavě poznáme rod Nádherných. 
Malované kulisy expozice s historickými motivy nás v čase 
přenesou do přelomu 19. a 20. století. Na památku si od-
vezeme unikátní razítko a originální pohled.
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Nádherní z Borutína byli původně mlynářská rodina, 
která postupně rozšiřovala svůj majetek. Ten doká-
zali využít k vzestupu svého společenského postavení, 

díky čemuž později získali šlechtický i rytířský titul a stali se  
v dobách Rakouska-Uherska významnými osobnostmi v ob-
chodu i politice.

Adršpach je významnou lezeckou lokalitou. Horolezecká vášeň  
a výstup na Milence, jednu z nejoblíbenějších skal mezi lezci, se  
v roce 1929 staly osudnými Josefu Emanuelovi z rodu Nádher-
ných. Tragédii, jež je dodnes obestřena nejasnostmi, připomíná 
pamětní deska ve skalní kapli. Kaple je místem vzpomínek na ty, 
kteří ve skalách přišli o život.

Víte, že...

… se rod Nádherných významnou měrou podílel na rozvoji cestov-
ního ruchu v Adršpachu, protože zde budoval, udržoval a opravoval 
turistické stezky?

+ Čertohrátky v Adršpašských skalách – 1. prosince

+ Běžecký závod Ádrkros – 3. listopadu

AKce

Co dalšíHo můžeme navštívit?

+ zřícenina skalního hradu Adršpach

+ Křížový vrch – naučná stezka, křížová cesta

+ smírčí kříže v obci

+ kostel Povýšení sv. Kříže v Horním Adršpachu

+ Adršpašské skalní město

19



S ohněm 
napříč staletími
KAžDÝ PrázDNiNoVÝ PáTeK

• 10:00, 12:00
• max 15 osob/skupina, doporučujeme rezervaci na 
muzeum.filumen@wp.pl,  tel. +48 74 811 06 37

V místech, kde leží Bystrzyca Kłodzka, se původně nacházela 
česká osada. Ve 13. století zde Havel z Lemberka založil ves-
nici pro německé kolonisty. Dodnes v ní můžeme obdivovat 
zachovalou architekturu včetně středověkých hradeb. Místní 
tradici dřevozpracujícího průmyslu a především továrnu na 
výrobu zápalek od roku 1964 připomíná filumenistické mu-
zeum. Vzniklo v bývalém evangelickém kostele a v Polsku je 
jediným svého druhu. Expozice jsou věnovány ohni, zápalkám 
a dalším předmětům a činnostem, které s tím souvisejí. Jedna 
je také věnována historii města.

NA co Se můžeme TěšiT?

Muzeum Filumenistyczne 
(Filumenistické muzeum)
Mały Rynek 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
www.muzeum-filumenistyczne.pl 
+48 74 811 06 37
muzeum.filumen@wp.pl

Naučíme se rozdělávat oheň pomocí křesadla a kamene 
i chemických látek. Budeme skládat různé konstrukce ze 
zápalek a zápalkových krabiček, přičemž budeme moci 
vytvořit návrh vlastní etikety zápalek. Zároveň se sezná-
míme se zakladatelkou filumenistického muzea Helenou 
Getterowou a poznáme také Havla z Lemberka, českého 
šlechtice, jemuž je připisováno založení města.  
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Havel z Lemberka byl český šlechtic, který byl za věr-
né služby králi Václavu I. odměněn funkcí kladského 
kastelána. 

Helena Getterowa byla kulturní a vzdělávací aktivistka, klad-
ská patriotka, a hlavně iniciátorka vzniku filumenistického 
muzea, jehož byla poté několik let ředitelkou.

Havel z Lemberka byl prvním z rodu Lemberků. Známější je však 
jeho manželka Zdislava z Lemberka, jež byla v roce 1995 svato-
řečena. Manželé měli pravděpodobně čtyři děti. Několik let byli 
Lemberkové pány Kladska, ale později jim bylo území odňato.

Víte, že...

… na ploše před muzeem na tzv. Malém náměstí stojí kamenný pra-
nýř z roku 1556, který je jednou z mála památek někdejšího slezského 
soudnictví?

+ „Kulturní čtvrtky“ – každý čtvrtek 18.00 hod. na rynku

AKce

Co dalšíHo můžeme navštívit?

+ systém středověkého opevnění, radnici

+ farní kostel sv. Michaela Archanděla

+ kostel sv. Jana Nepomuckého

+ měšťanské domy

+ Pohoří sv. Floriana – rozhledna
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S bratry 
Čapkovými do světa 
fantazie
KAžDá PrázDNiNoVá SoBoTA

• 14:00–17:00
• max 30 osob/hodina,
doporučujeme rezervaci na +420 705 103 264

Muzeum bratří Čapků vzniklo v rodném domě Karla Čapka  
a každý z bratrů v něm má svou expozici. Karlova je zamě-
řena na pobyt rodiny v Malých Svatoňovicích a jednotlivá 
období a oblasti jeho činnosti (literatura vč. tvorby pro děti, 
žurnalistická činnost, fotografie, kresba…). Josefova tvoří prů-
řez celou jeho malířskou tvorbou a je doplněna dokumenty  
z jeho života. Obě expozice uvádí při vstupu do muzea soubor 
uměleckých fotografií z regionu, jejichž autorem je rodák z ne-
daleké Jilemnice Zdenko Feyfar.

NA co Se můžeme TěšiT?

Muzeum bratří Čapků 
Náměstí K. Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice
www.malesvatonovice.cz 
+420 499 886 295
muzeum@malesvatonovice.cz 

V Muzeu bratří Čapků se interaktivní formou seznámíme 
s dílem obou bratrů. Mladší účastníci si po vzoru pejska 
a kočičky – hlavních hrdinů knížky Josefa Čapka – zkusí 
upéct dort nebo zašít pejskovi kalhoty. Starší návštěvníci 
si budou moci sestavit svého robota, a připomenout si tak 
vědeckofantastické drama R.U.R., jehož autorem je mladší 
z bratrů, Karel.
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Bratři Karel a Josef Čapkové byli mnohostrannými 
umělci meziválečné doby. Oba byli spisovatelé, zpo-
čátku tvořili dokonce společně. Karel navíc působil 

jako novinář, Josef je známější spíše jako malíř.  

V parčíku před budovou muzea se nachází bronzové souso-
ší obou bratrů v životní velikosti. Jen kousek od něj se nachází 
pramen, dle pověsti léčivý, díky kterému se Malým Svatoňovicím 
také často říká Studánka. Bratři Čapkové svůj rodný kraj nazývali 
Krakonošovou zahradou.

Víte, že...

… mezinárodně používané slovo robot, jehož autorství je připisová-
no Karlu Čapkovi, ve skutečnosti vymyslel jeho bratr Josef a pochází  
ze slova slovanského původu „robota“, tedy práce?

+ Studánecká Čapkiana – 26. května 

+ Velikonoce u Studánky – 23. března – 2. dubna 

AKce

Co dalšíHo můžeme navštívit?

+ rozhledna Žaltman

+ Muzeum vojenské historie regionu Jestřebí hory

+ kostel sv. Panny Marie Sedmiradostné

+ hornické památky – štola, expozice důlních strojů

+ Mariánský sad

+ Adventní jarmark – 2. prosince

+ Léto nekončí – 25. srpna 
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Veselá věž
KAžDá PrázDNiNoVá SoBoTA

• 11:00–14:00
• max 60 osob, doporučujeme rezervaci 
na +48 74 852 02 90, příp. it@um.swidnica.pl

Świdnická věž má zajímavý původ – ve své více než sedmi-
setleté historii byla několikrát zbourána a znovu přestavěna. 
Radniční věž byla pravděpodobně první zděnou stavbou na 
świdnickém náměstí, a to již ve 13. století. Věž vydržela I. i II. 
světovou válku v dobrém stavu. Zdobila świdnický Rynek (ná-
městí) více než 202 let, až do 5. ledna 1967, kdy se propadla 
z důvodu špatných postupů při opravných pracích na věži  
a demolici sousedních budov. Svůj současný vzhled získala 
díky rekonstrukci, která proběhla v letech 2010–2012.

NA co Se můžeme TěšiT?

Wieża Świdnica (Věž Świdnica)
Wewnętrzna 4, 58-100 Świdnica
www.wieza.swidnica.pl
+48 730 796 626
wieza@ks-j.pl

Během prázdninových sobot se radniční věž změní ve ve-
selou a zábavnou zónu pro celé rodiny. Návštěvníky čekají 
historické hádanky, hudební program a ukrytá překvapení. 
Vše s tematikou świdnických legend a pohádek. Jejich pro-
střednictvím se seznámíme také se zdejšími historickými 
postavami, např. Annou Svídnickou či svídnickými knížaty. 
Hravou formou nahlédneme i do oblasti astronomie, jíž se 
věnovala Maria Kunicová (Cunitz).
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Anna Svídnická  –  dcera Jindřicha II. Svídnicko-Ja-
vorského, manželka Karla IV. Lucemburského, české-
ho krále a císaře německého národa, matka Václava 

IV., českého a německého krále, a Elišky, manželky rakouského 
knížete Albrechta III. Habsburka.
Maria Kunicová (Cunitz) – žena astronomka. Zajímala se  
o astronomii a vzdělávala se v poezii, malířství, hudbě a také 
v matematice, medicíně a historii. Bydlela v kamenném domě 
„Pod Zlatým chlapcem“ (nyní Rynek 8), odkud ze střechy po-
zorovala planety Venuše a Jupiter. Jejím nejznámějším dílem je 
„Urania propitia“, které přispělo k šíření poznatků o doposud 
objevených Keplerových zákonech planetárního pohybu.

Před budovou radnice se nachází socha Marie Kunicové (Cunitz) 
– postava originálních rozměrů, v bronzu, sedící na lavičce na 
świdnickém Rynku, s pohledem zaměřeným na nebe. 

Víte, že...

… Annu Svídnickou si Karel IV. původně vyhlédl jako možnou man-
želku pro syna Václava? Ten však zemřel, stejně jako Karlova druhá 
manželka Anna Falcká, a tak se Karel rozhodl pojmout ji za choť sám.

+ Festival otevřeného divadla – 6.–8. července

AKce

Co dalšíHo můžeme navštívit?

+ katedrála sv. Stanislava a sv. Václava

+ kostel Míru – památka UNESCO

+ Muzeum Dávného kupectví 

+ historické centrum města

+ kapucínský klášter s kostelem sv. Antonína
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Pohádková historie
KAžDá PrázDNiNoVá NeDěle

• 11:00
• doporučujeme rezervaci na 
    fundacja@palacgorzanow.pl, tel. +48 601 810 684

Počátky Gorzanówa se datují do 12. století, kdy se zde nachá-
zel hrad, zničený v 15. století v době slezské války s českým 
králem Jiřím z Poděbrad. Dochoval se zde jeden z nejvzácněj-
ších a největších komplexů historických památek v oblasti 
Kladské kotliny. Renesanční palácové rozmístění ještě z čes-
kého období bylo na příkaz hraběte Johanna Friedricha von 
Herbersteina přestavěno v letech 1653–1657 do barokního 
stylu. Herbersteinové zde bydleli do konce roku 1930. Do roku 
1997 byl tento zámecký a parkový komplex v majetku obce. 
Poté, co byl odprodán soukromým vlastníkům, až do roku 
2012 chátral, dokud nepřešel do majetku Nadace Paláce Gor-
zanów. Od té doby probíhají stavební, rekonstrukční a restau-
rátorské práce. V roce 2018 bude předána k užívání část pa-
láce s krásně zrestaurovaným dřevěným dvorským divadlem.

NA co Se můžeme TěšiT?

Pałac (zámek) Gorzanów
ul. Podzamcze 8, 57-521 Gorzanów
www.palacgorzanow.pl
+48 601 81 06 84

Navštívíme běžně nepřístupný zámecký a parkový kom-
plex. Průvodce nám povypráví o 19. století v Gorzanówě, 
jeho obyvatelích Herbersteinech a tvůrci dvorního divadla 
Karlu von Holtei. Následně budeme moci stvořit vlastní 
verzi historie zámku a namalovat k ní ilustrace, které bu-
dou prezentovány na výstavě v zámeckých interiérech. 
Kromě toho si budeme moci připravit – na základě infor-
mací o Karlu von Holtei a jeho divadlu – vlastní divadelní 
scénky a přehrát je na pódiu.
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Rod Herbersteinů patří mezi staré šlechtické rody po-
cházející z východního Štýrska. Členové rodu byli po 
staletí funkcionáři nejen ve státní správě, ale také  

v armádě či církvi. Slezskou linii rodu začal kolem roku 1600 ba-
ron Johann Bernhard starší von Herberstein. Karl von Holtei byl 
německý spisovatel, autor divadelních her, recitátor a divadelní 
režisér. Po dvanáct sezon byl vedoucím zámeckého divadla. 

V první polovině 19. století zažil zámek kulturní rozkvět. Pod vlá-
dou Johanna Hieronyma Herbersteina bylo v severním křídle zám-
ku vybudováno dvorní divadlo, které lákalo diváky zblízka i zda-
leka. Jeho vedoucím byl nejprve kladský herec Karl Seydelmann, 
od roku 1843 vedení převzal dramaturg a básník Karl von Holtei. 
Po Johannově smrti kulturní tradice upadla a obnovena byla až na 
počátku 20. století, kdy ji opět přerušila válka. 

Víte, že...

… mezi identifikovatelnými bustami, které vyplňují jednotlivé klenby 
sklepení zámku Gorzanów, je i busta Jiřího z Poděbrad?

+ V paláci Gorzanów probíhají koncerty, divadelní 
představení, výstavy, jarmarky a zábavné akce

AKce

Co dalšíHo můžeme navštívit?

+ farní kostel sv. Marie Magdalény

+ kaple posv. Ježíši Kristovi 

+ hřbitovní kaple „Memento mori“

+ kaple sv. Barbary

+ poutní kaple sv. Antonína Padewského

+ dvůr Muszyn, dvůr Raczyn
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Danny Smiřický 
jako průvodce 
městem
KAžDá PrázDNiNoVá NeDěle

• 14:00
• max 30 osob, doporučujeme rezervaci 
na +420 777 642 009

Město Náchod je rodištěm Josefa Škvoreckého a zároveň 
místem, kde se odehrává několik jeho románů. Pro tyto účely 
Škvorecký Náchod přejmenoval na Kostelec. Namátkou jme-
nujme Zbabělce, Prima sezónu či Příběh inženýra lidských 
duší. Některá z „náchodských“ děl vznikla až po Škvoreckého 
emigraci v roce 1969, zpracovával tak své prožitky z rodné 
země. Po revoluci se spisovatel do Náchoda často vracel a až 
do konce života se zajímal o dění ve městě.

NA co Se můžeme TěšiT?

Městské informační centrum Náchod
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
www.mestonachod.cz  
+420 491 426 060
infocentrum@mestonachod.cz   

V Náchodě se přeneseme do doby 2. světové války. Škvo-
reckého alter ego Danny Smiřický návštěvníky seznámí  
s životem ve městě v této nelehké době. Představena bu-
dou nejen díla Josefa Škvoreckého, která se vážou k Ná-
chodu, ale také skutečné příběhy osob objevujících se jako 
postavy v jeho románech a ostatní turistické zajímavosti 
ve městě.
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Josef Škvorecký byl český spisovatel, překladatel, pub-
licista a později exilový nakladatel. Jeho literární dílo 
je výjimečné realistickými popisy zobrazované doby. 

V emigraci jako vydavatel podporoval tvorbu českých exilo-
vých a v Československu zakázaných autorů.

Mnoho Škvoreckého děl bylo zfilmováno. Největší popularitu mu 
přinesl Tankový prapor, první porevoluční soukromý film. Literár-
ně nejcennější román Zbabělci, jímž Škvorecký prorazil, však nikdy 
zfilmován nebyl, údajně proto, že mnoho postav z knihy ještě ne-
bylo zcela zapomenuto. 

Víte, že...

… pod přezdívkou Harýk se ve Škvoreckého Zbabělcích skrývá Jaro-
slav Celba, autor hudby k mnoha Večerníčkům, např. Štaflíkovi a Špa-
getce nebo Pohádkám z mechu a kapradí? 

+ Camerata Nova Náchod – 28. května – 10. června

+ Náchodská Prima sezóna – 14.–18. května

AKce

Co dalšíHo můžeme navštívit?

+ Státní zámek Náchod s medvědáriem a lanovým parkem

+ Muzeum starožitných kočárků, panenek a listin

+ Regionální muzeum v Náchodě

+ Jiráskova turistická chata s rozhlednou

+ Náchodské Kuronské slavnosti – 8. září

+ Vavřinecká pouť – 11.–12. srpna
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• Leden •
Dřevorubec roku – Adršpach 

dřevorubecké závody s tematickým doprovodným programem
www.drevorubecrokuadrspach.cz 

• BřeZen •
Koletova Rtyně – Rtyně v Podkrkonoší

festival dechové hudby
www.koletovka.cz 

• duBen •
Rajd Świdnicki-KRAUSE – Świdnica 

atraktivní motosoutěž na silnicích kolem Świdnice
www.rajdkrause.pl

• Květen •
Dni Kłodzka – Kłodzko

jedna z nejvýznamnějších akcí v Kłodzku s kulturním i sportovním programem
www.centrum.klodzko.pl

Náchodská Prima sezóna – Náchod 
celostátní festival studentské tvořivosti

www.primasezona.cz

Dni Świętego Floriana – Bystrzyca Kłodzka
dvoudenní festival navazující na historii města a jeho patrony

kultura.bystrzycaklodzka.info

Noc Muzeów – Kłodzko
různorodé umělecké výkony a neobvyklé instalace

www.muzeum.klodzko.pl

Kalendář
kulturních a sportovních

akcí
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• Červen •
Za babičkou Boženy Němcové do Ratibořic – Česká Skalice

kulturní akce s kostýmovanými postavami z knihy Boženy Němcové Babička
www.zamek-ratiborice.cz

Dni Świdnicy połączone ze Świętem Dzika – Świdnica 
hudební a taneční vystoupení, ochutnávka zvěřinové kuchyně

www.sok.com.pl

U nás na zámku – Nové Město nad Metují
rodinný minifestival

www.unasnazamku.cz

• ČerveneC •
Za poklady Broumovska – Broumovsko 

hudební festival v kostelích Broumovska
www.zapoklady.cz 

Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej – Lądek-Zdrój
taneční festival s workshopy 

www.festiwaltanca.ladek.pl

Święto Papieru – Duszniki-Zdrój
dvoudenní akce v muzeu papíru spojená s jarmarkem

muzeumpapiernictwa.pl

Festiwal Teatru Otwartego – Świdnica 
různé divadelní formy obohacené přímým kontaktem s diváky

www.sok.com.pl

Filmowy Kanał Młynówki – Kłodzko 
promítání filmů na volném prostranství

pl-pl.facebook.com/FilmowyKanaMlynowki

Kalendář
kulturních a sportovních

akcí
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Kalendář
kulturních a sportovních

akcí

• Srpen •
Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Nowa Ruda

folklorní festival s vystoupeními souborů z celého světa
www.mok.nowaruda.pl

Jiráskův Hronov – Hronov 
nejstarší evropský festival amatérského divadla

www.jiraskuvhronov.cz 

Dni Twierdzy – Kłodzko 
akce připomínající historii města

www.twierdza.klodzko.pl

Brutal Assault – Jaroměř-Josefov 
metalový festival v komplexu bývalé vojenské pevnosti

www.brutalassault.cz 

Targi „Zdrowie ma smak” oraz Świdnicki Festiwal Piwa - Świdnica
trhy zaměřené na podporu zdravé výživy spojený s pivním festivalem

www.powiat.swidnica.pl, www.um.swidnica.pl

Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec – Červený Kostelec 
folklorní festival s bohatou historií

www.folklorck.cz 

Forum Tradycji – Kłodzko
veletrh s ekologickými produkty, kulinářskými workshopy, 

ochutnávkou piv a dalším programem
www.klodzko.pl

Mezinárodní horolezecký filmový festival – Teplice nad Metují
soutěžní přehlídka filmů s horolezeckou a sportovní tematikou

www.horolozeckyfestival.cz 

• Září •
Festiwal Górski – Lądek-Zdrój

vícedenní akce zasvěcená turistice a horským sportům 
www.festiwalgorski.pl 

Náchodské Kuronské slavnosti
akce s bohatým doprovodným programem pro celou rodinu

www.mestonachod.cz 

Jiřinkové slavnosti – Česká Skalice
tradiční výstava jiřinek a Jiřinkový ples

www.muzeumbn.cz

Festival české filmové a televizní komedie – Nové Město nad Metují
někdejší Novoměstský hrnec smíchu

www.festivalkomedie.cz

Specialized Rallye Sudety – Teplice nad Metují
jeden z nejstarších maratonů horských kol v ČR

redpointteam.cz/rallye-sudety

• proSineC •
Zimní táboření na Hvězdě – Police nad Metují

víkendová akce pro milovníky zimy a spaní v přírodě32


