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Festiwalowy 
tydzień

Imprezy odbywają się  
od 1. 7. do 31. 8. 
niezależnie od pogody.

+ Poniedziałek
Z Barunką do szkoły – Česká Skalice / 10.00–12.00

+ Wtorek
Tajemnicze podziemia – Kłodzko / 12.00–14.00

+ Środa
Stań się architektem pod nadzorem Dušana Jurkoviče 
– Nové Město nad Metují /10.00, 12.00, 14.00, 16.00

+ CztWartek
Zabawka wspólna sprawka – Kudowa-Zdrój / 12.00, 15.00

+ Piątek
Na zamku w okresie panowania rodu Nádherných  
– Adršpach / 10.00, 14.00, 16.00

Z ogniem poprzez wieki – Bystrzyca Kłodzka / 10.00, 12.00

+ SoBota
Z braćmi Čapek do świata fantazji 
– Malé Svatoňovice / 14.00–17.00

Wieża na wesoło – Świdnica / 11.00–14.00

+ niedziela
Bajkowe historie – Gorzanów / 11.00

Danny Smiřický jako przewodnik po mieście 
– Náchod / 14.00
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Festiwal wrażeń
Prezentujemy Wam czesko – polski projekt Festiwal wrażeń, 
którego głównym celem jest zaproponowanie gościom w okresie 
letniego sezonu turystycznego, jak największej ilości  różnorodnych 
wrażeń związanych z kulturowym przesłaniem regionu. Tematami 
przedmiotowych imprez zapewniających wrażenia będą 
osobowości, historia wojskowości oraz tradycja. Na stronie 
czeskiej i polskiej Festiwal wrażeń realizowany będzie przez okres 
trzech lat; każdego roku imprezy koncentrowały się będą na jednym 
z podanych powyżej motywów. Ogółem będziecie mieli możliwość 
odwiedzić 27 miejsc.

W roku bieżącym zaprezentuje się dziesięć miejsc. Każda 
z włączonych do projektu atrakcji turystycznych, przygotuje na 
okres sezonu program wrażeń, który będzie regularnie powtarzany 
przez jeden dzień w tygodniu przez okres wakacji letnich. Program 
ukierunkowany będzie na temat osobowości, które żyły bądź 
tworzyły na obszarze Pogranicza Kłodzkiego (Kłodzkiej Miedzy) oraz 
na polskiej stronie granicy.

Zapraszamy Was do przeżycia razem z nami pełnych wrażeń 
wakacji, które zaprezentują Wam historyczne osobowości, których 
odwołanie w regionie utrzymuje się do dzisiaj, razem z konkretnym 
kontekstem historycznym.
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Pogranicze Kłodzkie
Obszar Pogranicza Kłodzkiego przywołuje swoją nazwą wspólną historię 
z sąsiednią Polską. Obszary po obydwóch stronach granicy stanowiły 
kiedyś jeden organizm państwowy – Ziemia Korony Czeskiej. Przez 
te ziemie prowadził ważny szlak handlowy zwany szlakiem Kłodzkim 
łączącym Pragę z Kłodzkiem; szlak ten ciągnął się następnie aż do morza 
Bałtyckiego. Łącząca przez kilka wieków historia zostawiła do dzisiaj stałe 
więzy i wspólne przeżycia.

Pogranicze Kłodzkie jest na stronie czeskiej ogólnie znane pod pojęciem 
kraj pisarzy. Książkę „Babcia” Bożeny Němcowej, książkę o „Piesku  
i kotku” Józefa Čapka, dziewięć bajek Karla Čapka, „Prima sezona” 
Józefa Škvoreckiego oraz stare opowieści czeskie Aloise Jiraska 
wielu z Was pamięta z lat szkolnych. W regionie tym mieszkali nie tylko 
pisarze, którzy pozostawili ślad na Pograniczu Kłodzkim. Proponujemy 
również zapoznanie się z polską astronomką Kunicową, architektem 
Jurkowičem oraz postaciami znanymi po obydwóch stronach granicy. 
Postacie te reprezentuje przykładowo Księżna Anna Świdnicka.

Każda tych osobowości zostanie wam zaprezentowana w odmiennej 
formie – niektóre osobowości pojawią się „osobiście” (architekt Dušan 
Jurkovič w Novém Městě nad Metuji ), w innych miejscach ożyją postacie 
z literatury (Barunka Panklová w Szkole Barunky, Danny Smiřický 
w Náchodě); z dalszymi postaciami zapoznacie się w ciekawej lub 
interaktywnej formie. W niektórych przypadkach na własnej skórze 
sprawdzicie, czemu poświęcały swoje życie nasze osobowości.

Przykładowo w zamku Gorzanów będziecie mogli uczestniczyć jako 
aktorzy w scenach teatralnych wg wzoru scenarzysty i aktora Karla  
von Holteia i namalować własną wersję historii zamku. W zamku  
w miejscowości Adršpach będziecie mogli zrobić sobie zdjęcie  
w historycznym stroju i zapoznać się z historią rodu szlacheckiego 
Nádherných. W Kłodzku będziecie zwiedzać tajemnicze podziemia, 
gdzie oczekują was ożywione postaci i cały szereg niespodzianek.

Nie będą nudzić się także dzieci, które w muzeum braci Čapek w Malých 
Svatoňovicich zbudują robota i zostaną koleżankami i kolegami 
pieska i kotka, którym pomogą przy myciu podłogi oraz zaszywaniu 
ubrania; jako nagrodę będą mogły upiec tort. Zręcznym dzieciom na 
pewno  podobało się będzie Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju, gdzie 
mogą wykonać własne zabawki – łamigłowki, origami i inne.

Wiele osób ma hobby zbieractwa; na pewno między Wami znajdzie się 
filumenista, albo kolekcjoner pudełek zapałek. Pudełko od zapałek oraz 
umiejętność zapalania ognia będziecie mogli sprawdzić w Muzeum 
Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej.

Nie jest to wszystko co możecie jeszcze przeżyć na pograniczu Kłodzkim  
w lecie 2018. Zapoznajcie się z naszym katalogiem gdzie znajdziecie 
wrażenie jakiego oczekujecie. Życzymy pięknego lata.

Branka, o. p. s.
Stowarzyszenie na rzecz przyjaznego ruchu turystycznego 

w regionie turystycznym Pogranicza Kłodzkiego
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W jaki sposób 
zdobędę nagrodę?

+ odwiedzę miejsce wrażeń

+ Wypełnię krótką ankietę 

+ otrzymam legitymację zwiedzającego oraz pierwszą pieczątkę

+ odwiedzę kolejne cztery miejsca wrażeń i uzyskam 
kolejne pieczątki

+ otrzymam produkt regionalny „Pogranicze kłodzkie”

+ odwiedzę kolejne dwa miejsca wrażeń

+ Wybiorę sobie i przeżyję nadzwyczajne wrażenie
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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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dla pierwszych 2000

Smak i zapach regionu 
5 miejsc wrażeń = certyfikowany produkt regionalny

Wrażenie to nie tylko tylko wrażenia wzrokowe i słuchowe; konieczne 
jest również odczucie zapachu i smaku. Dla pierwszych 2000 
uczestników mamy przygotowane domowe powidła, miód, mydło 
zapachowe lub bajkową historię. Wszystkie te nagrody są wyrobami 
certyfikowanymi, charakteryzującymi się swoim niepowtarzalnym 
smakiem, pomysłem i pochodzeniem. Produkowane są głównie 
ręcznie, z uczuciem oraz zgodnie z przyrodą.

Nagroda rzeczowa w postaci certyfikowanych produktów regionalnych przeznaczona 
jest wyłącznie dla pierwszych 2 000 turystów, którzy odwiedzą przynajmniej 5 miejsc 
wrażeń i przedłożą kartę gościa z min. 5 różnymi pieczątkami, uzyskanymi za wizytę 
imprez wrażeń podanych w tym katalogu. 
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Przeżyć niecodzienne wrażenie
7 miejsc wrażeń = niecodzienne doświadczenie

Nasz festiwal oparty jest na wrażeniach. Przygotowaliśmy dla Was te 
najciekawsze. Dla pierwszych trzech osób będą to wrażenia nadzwyczajne. 
Jeżeli odwiedzicie 7 miejsc i znajdziecie się pomiędzy trzema najszybszymi, 
możecie jeszcze dodatkowo przeżyć coś wyjątkowego, dostać się do miejsc, 
które nie są normalnie dostępne i zapoznać się z ciekawymi ludźmi.

Wybierzcie jedno nadzwyczajne przeżycie 

• Poznajcie pracę w biurze utrzymania zamku 
Na zamku v Novém Městě nad Metují si w ciągu 2 godzin sprawdzicie, 
co oznacza codzienna troska o zabytek, narodową pamiątkę kultury.

• Jako gość u braci Čapek
Będziecie gościem w domu, gdzie urodził się Karel Čapek – dzisiaj jest 
to muzeum braci Čapek w miejscowości Malé Svatoňovice. Będziecie 
mogli zobaczyć pomieszczenia dawnego sanatorium, gdzie pracował 
ojciec Karla Čapka, MUDr Antonin Čapek jako lekarz.

• Sklepienie albo wieża albo „czego inni nie zobaczą”
Na zamku w Adršpach będziecie mieli możliwość zobaczenia w czasie 
specjalnego zwiedzania podziemi oraz z wieży historycznego budynku 
z XVI wieku, które nie są standardowo dostępne.

Oferta nadzwyczajnych wrażeń przygotowana jest wyłącznie dla 3 pierwszych turystów, którzy 
odwiedzą przynajmniej 7 miejsc wrażeń i przedłożą kartę gościa z 7 różnymi pieczątkami, 
uzyskanymi za odwiedzenie akcji wrażeń podanych w tym katalogu. 

dla pierwszych 3
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Nagrody za 
Twoje wrażenia 
Certyfikowany produkt regionalny  
(dla pierwszych 2000 uczestników)
•	 bajki babci
•	 dżem od Pani Horákové
•	 miód z Chvalovic
•	 mydła Amálka
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Wydarzenie pełne 
doświadczeń dla 
całej rodziny
Pałac Gorzanów
23 czerwca 2018
Imprezą w Gorzanowie otwieramy pełen wrażeń sezon 
wakacyjnych atrakcji w regionie. Zapraszamy na niepowtarzalne 
spotkanie z bajkową historią pałacu i jego dawnych mieszkańców 
oraz teatrem dworskim.

Malé Svatoňovice 
22 września 2018
Zapraszamy do udziału w imprezie kończącej letni sezon  pełen 
wrażeń. Na rynku  w Malých Svatoňovicích,  miejscu urodzenia 
pisarza  Karla Čapka,  przygotujemy dla Was interesujące, 
tematyczne popołudnie  pełne ciekawych osobowości Pogranicza 
Kłodzkiego. 

•
W ramach „Festiwalu wrażeń” powstanie szlak kulturowy, na którym znajdą 
się wszystkie obiekty organizujące wydarzenia festiwalowe w czasie trzech 

nadchodzących sezonów wakacyjnych. Atrakcje zostaną oznaczone tablicami 
informacyjnymi z kodem QR, dzięki czemu za pośrednictwem telefonu 

komórkowego będzie się można dowiedzieć, jaka była historia zabytkowych 
budynków, co można w nich zobaczyć, w jakich działaniach wziąć udział. 

Interaktywna mapa internetowa ułatwi poruszanie po szlaku i planowanie 
zwiedzania.

Mapa zostanie uruchomiona przed sezonem 2018, a kolejne obiekty będą się na niej 
pojawiać przed kolejnymi sezonami wakacyjnymi.

•
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Z Barunką 
do szkoły
każdy Poniedziałek

• 10:00 – 12:00
• polecamy rezerwację 
pod numerem +420 491 453 870, 
ewentualnie infocentrum@ceskaskalice.cz

Szkoła Barunki to stary budynek drewniany o konstrukcji 
wieńcowej, który prawdopodobnie stał w miejscowości 
Česká Skalice już w XIII wieku. Na skutek pożaru, z trzech 
oryginalnych budynków przetrwał tylko jeden. W budynku 
tym umieszczona jest ekspozycja pokazująca historię 
miasta oraz konfliktów zbrojnych, które dotknęły miasto, 
łącznie z uzbrojeniem oraz mundurami z okresu wojny 
prusko-austriackiej. O pierwotnym przeznaczeniu budynku 
przypomina klasa szkolna z XIX wieku oraz ówczesny pokój 
nauczycielski. Swoją nazwę szkoła zawdzięcza jej najbardziej 
znanej uczennicy Barunce Panklové, która uczęszczała do tej 
szkoły w latach 1824-1833.

Co waS tutaJ Czeka?

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

W autentycznym otoczeniu szkoły do której chodziła 
Barunka spotykamy Barunkę Panklovou, jej rodzeństwo  
i kolegów z klasy. Będziemy świadkami lekcji w szkole  
z okresu młodości Boženy Němcové, czekać nas będzie 
lekcja języka czeskiego lub śpiewu pod kierunkiem 
nauczyciela. W nagrodę będziemy mogli brać udział  
w zabawach szkolnych dzieci z tego okresu. 
Zainteresowani będą mogli także wypróbować odzież  
z tamtego okresu - stroje ludowe.

1 | 7  Poniedziałek
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Božena Němcová (w dzieciństwie Barbora Panklová) 
zalicza się do grona najbardziej znanych pisarzy 
czeskich. Jej książka „Babička” (Babcia), klasyczne 

dzieło czeskiej literatury, nadała nazwę romantycznej dolinie 
wzdłuż rzeki Úpy, charakteryzującej się dużą liczbą zabytków 
i atrakcji przyrodniczych.

Swoje szkolne doświadczenia Božena Němcová częściowo 
opisała w opowiadaniu „Pan nauczyciel”. Opowiadanie to stało 
się punktem wyjścia dla zorganizowania historycznej klasy, 
oraz inspiracją przy urządzaniu atrium szkolnego, którego 
autorem jest malarz regionalny Jiří Škopek. W niszach atrium 
przedstawione są sceny z życia w wiejskiej szkole.

Czy wieCie, że ...

...2 lipca 1829r. Barunka Panklová wpisana została do tak zwanej 
złotej księgi, w której wymieniani byli tylko najlepsi uczniowie ?

+ Śladami Babci Boženy Němcové do Ratibořic – 12. – 16. czerwca

+ Ratibořické święto owczarskie – 28. kwiecień

imPrezy

Co JeSzCze możemy odwiedzić?

+ Muzeum Boženy němcové

+ dolina Babci - zamek, bielarnia, młyn, magiel wodny itp.

+ Cmentarz wojskowy

+ zbiornik wodny rozkoš

+ Vila Čerych

+ święto Jiřinki – 7. – 9. września

+ Tropická pielgrzymka charytatywna – 6. – 8. lipca
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Tajemnicze podziemia
każdy wtorek 

• 12:00 – 14:00
• maks. 30 osób / grupę, polecamy 
rezerwację pod adresem biuro@podziemia.klodzko.pl

Podziemna Trasa Turystyczna jest reliktem po 
kilkukondygnacyjnych wyrobiskach przekopanych pod 
miastem przez mieszkańców średniowiecznego Kłodzka. 
Labirynt tuneli, chodników i gęsta sieć podziemnych 
korytarzy tworzą podziemne miasto, kryjące wiele tajemnic. 
Prowadzi od ul. Zawiszy Czarnego do ul. Czeskiej u podnóża 
twierdzy i ma długość ok. 600 m. Podziemia pełniły funkcję 
magazynów, w których przechowywano liczne towary  
w tym kłodzkie piwo. Długie leżakowanie było jedną  
z tajemnic wybornego smaku kłodzkiego trunku, który sławą 
cieszył się na całym Dolnym Śląsku i w Czechach.  
W czasie wojen, jakie nawiedzały Kłodzko, te same 
podziemne korytarze służyły za schrony. 

Co waS tutaJ Czeka?

Podziemna Trasa Turystyczna
ul. Zawiszy Czarnego /Pawilon wejściowy/
ul. Czeska /Pawilon wyjściowy/
57-300 Kłodzko
www.podziemia.klodzko.pl
+48 74 873 64 77, biuro@podziemia.klodzko.pl 

Cykl edukacyjnych pokazów i animacji, podczas których 
animatorzy w strojach historycznych związanych  
z postaciami historycznymi lub legendarnymi (m.in. kat 
kłodzki - Christopher Kühn czy też legendarna założycielka 
miasta Kłodzko - Valeska...) opowiedzą jakie tajemnice 
skrywają kłodzkie podziemia, do jakich celów służyły, a także 
przedstawią nam życie codzienne w dawnym Kłodzku. 
Będzie można poznać tradycje, zwyczaje, obrzędy panujące 
w Kłodzku i okolicach – zobaczymy miasto pracujące  
i bawiące się. 
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Christopher Kühn jest jednym z najbardziej znanych 
katów miasta Kłodzka. W XVI. wieku Kłodzko było 
jedynym miastem, które zatrudniało własnego kata. 

Kühn  posiadał własne katownie, przykładowo w miejscowości 
Wambierzyce, Radków być może również w miejscowości 
Otmuchów. Ponieważ podczas sprzeczki zabił dyrektora 
więzienia w Ząbkowicach, pozbawiony został urzędu kata. 
Valeska - legendarna założycielka miasta Kłodzko, która 
miała panować na grodzie na Zamkowej Górze w czasach 
pogańskich. Najstarszy dokument wspominający Waleskę 
pochodzi z 1625 r. – kłodzki kronikarz Georgius Aelurius  
w dziele Glaciographia poświecił jej cały rozdział.

W Kłodzku spędził swoje dzieciństwo Arnošt z Pardubic, 
pierwszy arcybiskup praski. Wykształcenie uzyskał w klasztorze 
Benedyktyńskim w Broumowie a następnie we Włoszech, gdzie 
zapoznał się z późniejszym cesarzem Karolem IV.

Czy wieCie, że ...

... Kłodzko ma w herbie lwa z dwoma ogonami, który właśnie 
nawiązuje do wspólnej czesko-polskiej historii. Herb miasta 
podarował Przemysł Ottokar II Wielki, który symbol lwa stosował 
jako swoje oznaczenie herbu. Lew z dwoma ogonami w różnych 
odmianach stał się herbem Czech aż do dziś.

+ Forum Tradycji – 10. – 12. sierpnia

+ Dni Twierdzy Kłodzkiej – 10. – 12. sierpnia

imPrezy 

Co JeSzCze możemy odwiedzić?

+ Muzeum ziemi kłodzkiej

+ twierdza kłodzka

+ Most Św. Jana

+ zabytkowy kłodzki rynek

+ Filmowy Kanał Młynówki – lipiec – sierpień 13



Stań się architektem 
pod nadzorem 
Dušana Jurkoviče
każda środa 

• 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
• maks. 30 osób / grupę, polecamy 
rezerwację pod numerem +420 491 470 523

Renesansowy zamek w miejscowości Nové Město nad 
Metují stanowi część miejskiej rezerwacji zabytkowej. Zamek 
budowany został jako część fortyfikacji miejskich na miejscu 
pierwotnie gotyckiego grodu. Przodkowie obecnych właścicieli 
kupili zamek na początku XX wieku i zlecili jego przebudowę 
do formy nowoczesnej siedziby rodowej – nietypowym 
rozwiązaniem był zamek wyposażony przykładowo w sieć 
wodociągową, centralne ogrzewanie, telefon lub windę. Ta 
adaptacja, której autorem jest znany architekt tego czasu: 
Dušan Jurkovič, jest wysoko oceniana do dnia dzisiejszego. 
Zamek przeszedł w roku 1948 na własność państwa; do rąk 
właścicieli wrócił dopiero w roku 1992. 

Co waS tutaJ Czeka?

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

W ramach nietradycyjnego, interaktywnego, zwiedzania 
okolic zamku, zapoznacie się z pracą architekta  
i będziecie mogli sami ją wypróbować. Ożywiona postać 
Dušana Jurkoviče, autora ostatniej przebudowy zamku 
wyjaśni Wam różne sposoby realizacji prac budowlanych. 
Nabytą w ten sposób wiedzę będziecie mogli potem 
sprawdzić w praktyce – przy opracowywaniu własnego 
projektu rekonstrukcji przylegającego parku.
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Dušan Jurkovič był architektem słowackim; w swojej 
działalności łączył elementy architektury secesyjnej  
z elementami architektury ludowej; dzięki temu 

stworzył niepowtarzalny, stwarzający wręcz bajkowe 
wrażenie styl. Dušan Jurkovič traktowany jest jako założyciel 
nowoczesnej szkoły architektury słowackiej.  
Poza przebudową zamku, Jurkovič zaprojektował również  
w okolicy Nového Města nad Metují również dalsze obiekty,  
w tym willę Bartelmusa oraz schronisko „Bartoňova útulna”  
w Pekle; miejsce to służy w dalszym ciągu jako restauracja. Powyżej 
położonego niedaleko Náchodu Jurkovič zbudował schronisko 
turystyczne z wieżą widokową. Okres, kiedy działał w naszym 
regionie, traktowany jest w jego życiu jako okres szczęśliwy i pełen 
sukcesów.

Czy wieCie, że…

… ze względu na swój niepowtarzalny styl pracy twórczej oraz częstą 
realizację ludowych obiektów architektonicznych Jurkovič określany 
był jako „poeta drzewa“?

+ Światowy Puchar w paraolimpijskim strzelaniu z łuku – 1 – 7 lipca

+ Festiwal rodzinny „U nas na zamku” – 30 czerwca

imPrezy 

Co JeSzCze możemy odwiedzić?

+ historyczne centrum z malowniczym rynkem

+ Peklo - schronisko d. Jurkoviče, rezerwat przyrodniczi

+ Muzeum miejskie nMnM oraz Galeria miejska zázvorka

+ Willa Bartelmusa na rezku

+ ruiny grodu Výrov

+ 40. festiwal czeskich komedii filmowych i telewizyjnych – 23 – 29 września

+ mały, wydzielony obszar lasu w klopotovském údolí

+ widoki z urwisk otaczających historyczne centrum 
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Zabawka 
wspólna sprawka
każdy Cztwartek

• 12:00, 15:00
• maks. 15 osób / grupę, polecamy rezerwację
pod adresem kudowa@muzeum-zabawek.pl, 
ewentualnie +48 691 408 713, +48 74 866 49 70

Muzeum Zabawek otwarto w grudniu 2002 r.  
W pomieszczeniach o powierzchni prawie 400 m2 obejrzymy 
kilka tysięcy eksponatów przedstawiających przekrój 
europejskiego zabawkarstwa od starożytności do lat 80. XX 
wieku. To największa wystawa zabawek w Polsce.  
W zbiorach muzeum znajdują się zabawki wielu gatunków 
(zestawy klocków, figurki, gry itp.) wykonane z przeróżnych 
materiałów (drewno, blacha, plusz i inne). Kolekcja co 
roku się rozrasta. W ramach oferowanych programów 
edukacyjnych zabawki zostają umieszczone w realiach epok 
historycznych, w których powstawały.  

Co waS tutaJ Czeka?

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

Na warsztatach w Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju 
zapoznamy się z twórcą ruchomej szopki  
w dzielnicy Czermna, Františkiem Štěpánem. Będziemy 
mogli zapoznać się z jego  twórczością i odczuć klimat 
dawnej epoki oglądając slajdy oraz oglądając jego ponad 
100-letnią szopkę. Podobnie jak František, spróbujemy 
swoich sił przy pracy z drewnem, tworząc wyjątkową 
zabawkę na pamiątkę tych chwil. Dodatkowo, każdy 
uczestnik otrzyma specjalną zniżkę na wstęp do Muzeum 
Zabawek.  
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František Štěpán był znakomitym rzeźbiarzem-
samoukiem. Słynie przede wszystkim z wykonania 
ruchomej szopki, którą można obejrzeć w Czermnej. 

Prócz niej stworzył również drewniane organy o 270 
piszczałkach i 10 rejestrach.  

František Štěpán rzeźbił ruchomą szopkę od 15 roku swojego życia. 
Wówczas obrabiał lipowe drewno tylko za pomocą scyzoryka.  
Przez następne dwadzieścia lat żmudnej pracy twórczej wyszło 
spod jego rąk 250 figurek. Najpierw były one poruszane ręcznie, 
jednak po doprowadzeniu do miasta energii elektrycznej zaczęto 
używać tego właśnie napędu. Figurki pokazują codzienne życie 
pasterzy i mieszczan oraz oczywiście narodziny Jezusa Chrystusa. 

Czy wieCie, że ...

… w ruchomej szopce Štěpána można rozpoznać istniejące budowle, 
np. kłodzki ratusz czy bazylikę w Bardzie? 

+ Polsko-Czeskie Dni Morza – 6. – 8. lipca

+ Festiwal piosenki polskiej i czeskiej – lipiec

imPrezy

Co JeSzCze możemy odwiedzić?

+ aquapark Wodny Świat

+ kaplica Czaszek

+ Szlak Ginacych zawodów

+ Muzeum kultury ludowej Pogórza Sudeckiego (skansen)

+ Park narodowy Gór Stołowych

+ Miedzynarodowy Festiwal Moniuszkowski – 22. – 25. sierpnia

+ Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych Róża Kłodzka – 14. – 15. lipca

17



Na zamku w 
okresie panowania 
rodu Nádherných
każdy Piątek

• 10:00, 14:00, 16:00
• maks. 15 osób / grupę, polecamy 
rezerwację pod adresem info@zamekadrspach.cz

Zamek w miejscowości Dolni Adršpach jest podpiwniczonym, 
dwupiętrowym renesansowym budynkiem wykonanym  
z kamienia łupanego, który na pierwszy rzut oka przyciąga 
uwagę swoją  dwupiętrową, pięciokątną wieżą. W XV wieku 
na miejscu dzisiejszego zamku stała twierdza panów Berků 
z Dubé. Dzisiejszy wygląd zamek uzyskał w okresie, kiedy 
przeszedł na własność rodu Nádherných, którego własnością 
był aż do końca II Wojny Światowej. Następnie zamek 
służył jako internat dla uczniów lub archiwum. Zrujnowany 
budynek odkupiła przed laty, a następnie wyremontowała 
Gmina Adršpach. Obecnie w zamku mieści się ekspozycja 
alpinistyczna, jedyna w swoim rodzaju w Republice Czeskiej.

Co waS tutaJ Czeka?

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

Na terenie zamku i przylegającym do niego parku możemy 
wejść w rolę panów na zamku oraz służby  zamkowej; 
będziemy mogli  wypróbować ubrania z epoki i zrobić sobie  
w nich zdjęcie. Dzięki programom zwiedzania z towarzyszącymi 
wyjaśnieniami zapoznamy się z historią zamku, dzięki wystawie 
poznamy ród Nádherných. Stanowiące tło ekspozycji obrazy 
o motywach historycznych przeniosą nas do czasu przełomu  
XVIII i XIX wieku. Na pamiątkę odwieziemy  ze sobą unikatową 
pieczęć oraz oryginalną widokówkę.
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Ród Nádherných z Borutína wywodził się z rodziny 
młynarskiej, która stopniowo powiększała swój 
majątek. Majątek ten ród Nádherných potrafił 

wykorzystać w celu podniesienia swojego statusu społecznego, 
dzięki czemu później uzyskali tytuł szlachecki i rycerski; w okresie 
Austro-Węgier byli znaczącymi postaciami w handlu i polityce.

Adršpach jest ważnym miejscem dla alpinistów. Namiętność 
chodzenia po górach oraz zdobywania szczytu Milenec, jednej 
z najbardziej popularnych wśród alpinistów skał , zakończyła 
się tragicznie dla Josefa Emanuela z rodu Nádherných. Tragedię, 
która do dzisiaj owiana jest tajemnicą, przypomina tablica 
pamiątkowa w kaplicy skalnej. Kaplica jest miejscem wspomnień 
o tych, którzy stracili życie wspinając się po skałach.

Czy wieCie, że ...

... Ród Nádherných w istotnym stopniu uczestniczył w rozwoju ruchu 
turystycznego w miejscowości  Adršpach, ponieważ wybudował 
tutaj, utrzymywał i naprawiał szlaki turystyczne?

+ Diabelskie gry w skałach Adršpachu – 1 grudnia

+ Zawody biegowe Adrkros – 3 listopada

imPrezy

Co JeSzCze możemy odwiedzić?

+ Góra krzyżowa - ścieżka edukacyjna, droga krzyżowa

+ krzyże pokutne w miejscowości

+ kościół Podwyższenia św. krzyża w miejscowości

Horní adršpach

+ Skalne miasto adršpach
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Z ogniem 
poprzez wieki
każdy Piątek

• 10:00, 12:00
• maks. 15 osób / grupę,
polecamy rezerwację pod adresem 
muzeum.filumen@wp.pl, tel. +48 74 811 06 37

W miejscu, gdzie dziś rozkłada się Bystrzyca Kłodzka, 
znajdowała się kiedyś czeska osada. W XIII wieku tutaj Havel  
z Lemberku założył wieś dla ludności napływowej z terenów 
niemieckich. Dziś nadal możemy w mieście podziwiać 
zachowaną architekturę, nawet średniowieczne mury 
obronne. Lokalną tradycję przemysłu drzewnego a w 
szczególności tutejszą fabrykę zapałek upamiętnia od 1964 
r. Muzeum Filumenistyczne. Powstało w byłym kościele 
ewangelickim i w Polsce pozostaje jedynym w swoim rodzaju. 
Ekspozycje poświęcone są ogniu, zapałkom i czynnościom, 
które są z nimi związane. Jest także wystawa na temat 
historii miasta.  

Co waS tutaJ Czeka?

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

Nauczymy się rozpalać ogień za pomocą krzesiwa, 
kamieni i substancji chemicznych. Zbudujemy przeróżne 
konstrukcje z zapałek i pudełek od zapałek. Stworzymy 
własny projekt oprawy graficznej pudełka zapałek. 
Jednocześnie zapoznamy się z założycielką Muzeum 
Filumenistycznego  Heleną Getter i z Havlem z Lemberku, 
czeskim szlachcicem, któremu przypisuje się założenie 
tego miasta.   
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Havel z Lemberku był czeskim szlachcicem, który 
za wierność koronie otrzymał urząd kasztelana 
kłodzkiego. 

Helena Getter była aktywistką na polu kultury i edukacji, 
kłodzką patriotką i pomysłodawczynią założenia Muzeum 
Filumenistycznego. Przez kilka kolejnych lat pełniła funkcję 
dyrektora tej placówki.

Havel z Lemberku był pierszym z rodu Lemberków. Bardzej 
jednak zasłynęła jego żona Zdislava z Lemberku, którą w 1995 
r. kanonizowano. Małżonkowie najprawdopodobniej mieli 
czwórkę dzieci. Lemberkowie przez kilka lat rządzili w Kłodzku, 
później te tereny zostały im odebrane. 

Czy wieCie, że …

… na placu przed muzeum stoi pręgierz z 1556 r., jeden z niewielu 
zabytków upamiętniający śląskie sądownictwo? 

+ „Kulturalne czwartki“ – koncerty i pokazy taneczne

imPrezy

Co JeSzCze możemy odwiedzić?

+ ratusz

+ System fortyfikacji średniowiecznych

+ kościół parafialny św. Michała archanioła

+ kościół św. Jana nepomucena

+ kamienice mieszczańskie
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+ Wzgórze św. Floriana – punkt widokowy

w każdy czwartek o godz. 18.00 na Rynku



Z braćmi 
Čapek do świata 
fantazji
każda Sobota

• 14:00 – 17:00
• maks. 30 osób/ godz., polecamy 
rezerwację pod numerem: +420 705 103 264

Muzeum braci Čapek utworzone zostało w rodzinnym domu 
Karla Čapka i każdy z braci ma w nim swoją ekspozycję. 
Ekspozycja dotycząca Karla ukierunkowana jest na pobyt 
rodziny w Malých Svatoňovicích i obejmuje poszczególne 
okresy oraz obszary jego działalności (literatura łącznie z 
pracami dla dzieci, działalność dziennikarska, fotografia, 
rysunki …). Ekspozycja Josefa obejmuje przekrój całej jego 
działalności malarskiej; uzupełniona jest dokumentami z 
jego życia. Wstępem do obydwu ekspozycji przy wejściu do 
muzeum jest zbiór artystycznych fotografii z regionu, których 
autorem jest krajan z niedalekiej miejscowości Jilemnice – 
Zdenko Feyfar.

Co waS tutaJ Czeka?

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

W muzeum braci Čapek zapoznamy się - w interaktywnej 
formie - z dziełem obydwóch braci. Młodsi uczestnicy 
– wzorem pieska i kotka – głównych bohaterów Josefa 
Čapka podejmą próbę upieczenia tortu albo zaszycia 
spodni pieskowi. Starsi uczestnicy będą mieli możliwość 
zbudowania swojego robota; w ten sposób przypomną 
sobie fantastyczno-naukowy dramat R.U.R., którego 
autorem jest młodszy z braci, Karol.
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Bracia Karel i Josef Čapek byli wszechstronnymi 
artystami okresu międzywojennego. Obydwaj byli 
pisarzami; w początkowym okresie nawet pisali 

wspólnie. Karel dodatkowo działał jako dziennikarz, Jozef jest 
bardziej znany jako malarz.
W małym parku przed budynkiem muzeum znajduje się 
wykonana z brązu rzeźba obydwóch braci w naturalnej wielkości.  
W niedalekiej odległości od rzeźby znajduje się źródło – według 
podania źródło lecznicze – dzięki czemu miejscowość Malé 
Svatoňovice często określana jest jako Studánka. Swój kraj 
rodzinny bracia Čapek określali jako ogród Karkonoszy.

Czy wieCie, że …

… stosowane na całym świecie słowo robot, którego autorstwo przypisywane 
jest Karelowi Čapkowi w rzeczywistości wymyślił jego brat Józef; słowo to ma 
pochodzenie słowiańskie od słowa „ robota”, to  znaczy praca?

+ Studánecká Čapkiana – 26. maja

+ Wielkanoc przy Studance – 23. marca – 2. kwietnia

imPrezy

Co JeSzCze możemy odwiedzić?

+ Wieża widokowa Žaltman

+ Muzeum historii wojskowej regionu Jestřebí hory

+ kościół najświętszej Panny Marii ”Sedmiradostné” 

+ zabytki górnicze – stara stolnia kateřina, 

+ ogród Mariański

+ Jarmark adwentowy – 2. grudnia

+ Lato nie kończy się – 25. sierpnia
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ekspozycja terenowa narzędzi górniczych



Wieża na wesoło
każda Sobota

• 11:00 – 14:00
• maks. 60 osób / grupę, polecamy 
rezerwację pod numerem +48 74 852 02 90, 
ewentualnie it@um.swidnica.pl

Świdnicka wieża posiada ciekawą historię - w swojej 
ponad 700-letniej historii wielokrotnie była burzona i 
odbudowywana. Wieża ratuszowa była prawdopodobnie 
pierwszą murowaną budowlą na świdnickim rynku i to 
już w XIII wieku. Wieża przetrwała I i II wojnę światową 
w dobrym stanie. Zdobiła świdnicki Rynek przez 202 lata, 
aż do 5.01.1967 r., kiedy to runęła w wyniku nieudolnie 
przeprowadzanego remontu samej wieży oraz rozbiórki 
sąsiednich budynków. Swój obecny kształt wieża zawdzięcza 
odbudowie, która trwała w latach 2010-2012.

Co waS tutaJ Czeka?

Wieża ratuszowa w Świdnicy
Wewnętrzna 4, 58-100 Świdnica
www.wieza.swidnica.pl
+48 730 796 626
wieza@ks-j.pl

Podczas wakacyjnych sobót wieża ratuszowa zmieni 
się w strefę radości i zabaw dla całej rodziny. Na 
odwiedzających czekały będą zagadki historyczne, 
zabawy muzyczne i ukryte niespodzianki. Wszystkie na 
temat świdnickich legend i bajek. Za ich pośrednictwem 
zapoznamy się również z miejscowymi postaciami 
historycznymi, np. z Anną Świdnicką i świdnickimi 
książętami. W zabawnej formie uchylimy również rąbka 
tajemnicy w dziedzinie astronomii, którą zajmowała się 
Maria Kunic (Cunitz). 
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Anna Świdnicka (1339-1362) – córka Henryka II 
świdnicko-ziębickiego, żona Karola IV Luksemburskiego, 
króla czeskiego i cesarza rzymskiego narodu 

niemieckiego, matka Wacława IV, króla czeskiego i niemieckiego 
oraz Elżbiety, żony księcia Austrii Albrechta III Habsburga. Maria 
Kunic (Cunitz) (1610-1664) – kobieta astronom. Interesowała 
się astronomią oraz kształciła w poezji, malarstwie, muzyce, a 
także matematyce, medycynie i historii. Mieszkała w kamienicy 
„Pod Złotym Chłopkiem” (obecnie Rynek 8), z dachu której 
obserwowała planety Wenus i Jupiter. Jej najsłynniejsze dzieło to 
„Urania propitia“, która przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy 
o odkrytych przez Keplera prawach ruchu planet.

Przed budynkiem ratusza znajduje się rzeźba Marii Kunic 
(Cunitz) - oryginalnych rozmiarów postać, wykuta w brązie, 
zasiada na ławeczce w świdnickim Rynku, ze wzrokiem 
utkwionym w niebo. Jej osoba na stałe wpisała się w historię 
Świdnicy.

Czy wieCie, że…

… Karol IV pierwotnie upatrzył sobie Annę Świdnicką jako 
potencjalną żonę dla swojego syna Wacława? Wacław jednak zmarł 
tak jak i jego matka, druga żona Karola, Anna z Palatynatu. Karol IV 
wów-czas zdecydował się sam poślubić Annę Świdnicką.

+ Festiwal Teatru Otwartego – 6 – 8 lipiec

imPrezy

Co JeSzCze możemy odwiedzić?

+ katedra pw. św. Stanisława i Wacława

+ kościół Pokoju – zabytek wpisany na listę UneSCo

+ Muzeum dawnego kupiectwa

+ Historyczne centrum miasta
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Bajkowe historie
każda niedzieLa

• 11:00
• polecamy rezerwację pod adresem 
fundacja@palacgorzanow.pl, 
ewentualnie +48 601 810 684

Początki Gorzanowa sięgają XII w., kiedy mieścił się tu zamek, 
zniszczony w XV w. w czasie walk Ślązaków z królem Czech Je-
rzym z Podiebradów. Zachował się tu jeden z najcenniejszych  
i największych na terenie Kotliny Kłodzkiej zespołów obiektów 
zabytkowych. Renesansowe założenie pałacowe z czasów czeskich, 
na zlecenie kolejnego właściciela hrabiego Johanna Friedricha 
von Herberstein przebudowano w latach 1653-1657 w stylu 
barokowym. Herbersteinowie mieszkali tutaj do końca 1930 roku. 
Do roku 1997 kompleks parkowo-pałacowy był własnością gminy 
. Sprzedany prywatnym właścicielom niszczał do roku 2012, 
kiedy to stał się własnością Fundacji Pałac Gorzanów. Od tej pory 
prowadzone są prace remontowo budowlane i konserwatorskie. 
W 2018 zostanie oddana do użytku część pałacu z pięknie 
odrestaurowanym drewnianym teatrem dworskim.

Co waS tutaJ Czeka?

Pałac Gorzanów
ul. Podzamcze 8, 57-521 Gorzanów
http://www.palacgorzanow.pl, +48 601 81 06 84

Zwiedzimy - zazwyczaj niedostępny - kompleks zamkowo-
parkowy. Przewodnik opowie nam o historii XIX wieku w 
Gorzanowie, o jego mieszkańcach – rodzinie Herbersteinów 
oraz przedstawi nam sylwetkę założyciela teatru zamkowego 
Karla von Holteia. Następnie będziemy mogli sami stworzyć 
własną wersje historii zamku i namalować ilustracje do tej 
historii. Ilustracje te prezentowane będą na wystawie w 
salach zamkowych. Ponadto – na podstawie informacji na 
temat Karla von Holteia oraz jego teatru – uczestnicy będą 
mieli możliwość przygotowania własnych scenek teatralnych 
i zaprezentowania ich na podium. 
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Ród Herbersteinów jest starym rodem szlacheckim 
wywodzącym się ze wschodniej Styrii. Członkowie 
rodu przez wieki pełnili ważne funkcje nie tylko  

w administracji państwowej, ale również w wojsku i strukturach 
kościelnych. Śląską linię rodu zapoczątkował ok. 1600 r. baron 
Johanna Bernhard Starszy von Herberstein. Karl von Holtei był 
niemieckim pisarzem, autorem sztuk teatralnych, recytatorem 
oraz reżyserem teatralnym, przez okres dwunastu sezonów  
dyrektorem teatru dworskiego w Gorzanowie. 

W pierwszej połowie XIX wieku pałac przeżywał okres rozwoju 
kulturalnego. W okresie, kiedy właścicielem był Johann Hieronym 
Herberstein, w północnym skrzydle pałacu zbudowano 
teatr dworski, przyciągający gości z bliskich i dalekich okolic. 
Kierownikiem teatru był początkowo kłodzki aktor Karl Seydelmann; 
od roku 1843 kierownictwo przeszło w ręce dramaturg i poety 
Karla von Holteia. Po śmierci Johanna tradycja została zapomniana, 
wznowiono ją dopiero na początku XX wieku. 

Czy wieCie, że…

… wśród rozpoznanych popiersi zdobiących poszczególne sklepienia 
zamku Gorzanów, znajduje się również popiersie Jerzego z 
Podiebradów?

+ W Pałacu Gorzanów organizowane są koncerty, spektakle teatralne, 
wystawy, kiermasze i festyny, ale także wykłady i konferencje naukowe.

imPrezy

Co JeSzCze możemy odwiedzić?

+ kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny

+ kaplica pw. Pana Jezusa

+ kaplica cmentarna „Memento mori“

+ kaplica pw. św. Barbary

+ kaplica odpustowa pw. św. antoniego 
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Danny Smiřický 
jako przewodnik 
po mieście
każdą niedzieLa

• 14:00
• maks. 30 osób, polecamy rezerwację 
pod numerem +420 777 642 009

Miasto Nachod jest rodzinnym miastem pisarza Josefa 
Škvoreckiego, a jednocześnie jest miejscem, gdzie umieścił 
akcję kilku jego powieści. W tym celu Škvorecký zmienił 
nazwę Náchod na Kostelec. Przykładem mogą być takie 
powieści jak „Zbabělce” (Tchórze), „Prima sezónu” lub „Příběh 
inženýra lidských duší” („Historia inżyniera dusz ludzkich”). 
Niektóre z utworów „náchodskch dzieł“ powstały dopiero po 
emigracji Škvoreckiego w 1969 r. W dziełach tych opisał swoje 
przeżycia z rodzinnego kraju. Po „rewolucji” pisarz często 
wracał do Nachodu i interesował się tym co się działo w 
mieście aż do końca życia.

Co waS tutaJ Czeka?

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

W Nachodzie przeniesiemy się do okresu II wojny 
światowej. Danny Smiřicky - alter ego pisarza Josefa 
Škvoreckiego, zapozna zwiedzających z  życiem 
mieszkańców miasta w tym trudnym okresie. 
Prezentowane będą nie tylko związane są z Nachodem 
dzieła Josefa Škvoreckiego, ale także prawdziwe historie 
osób pojawiających się jako bohaterowie w jego 
powieściach oraz pozostałe atrakcje turystyczne w 
mieście.
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Josef Škvorecký był czeskim pisarzem, tłumaczem, 
publicystą, a później wydawcą na emigracji. Jego 
dzieło literackie zawiera wyjątkowo realistyczne opisy 

przedstawianego czasu. Na emigracji, jako wydawca, wspierał 
twórczość zarówno tych autorów czeskich, którzy również 
emigrowali  jak i tych zabronionych w Czechosłowacji.
Wiele dzieł Škvoreckiego zostało sfilmowanych. Największą 
popularność przyniosło mu dzieło „Tankový prapor” („Brygada 
czołgowa”), porewolucyjny prywatny film. Pod względem 
literackim najcenniejszym dziełem jest powieść jak „Zbabělci” 
(Tchórze), którą  Škvorecký „przebił się” do świadomości 
czytelników. Podkreślić przy tym należy, że powieść ta nigdy nie 
została sfilmowana,  prawdopodobnie dlatego, że wiele postaci z 
tej książki nie zostało jeszcze całkowicie zapomnianych.

Czy wieCie, że ...

... pod pseudonimem Harýk w powieści Škvoreckiego  „Tchórze” 
ukrywa się Jaroslav Celba, autor kompozycji muzycznyc do wielu 
wieczorowych programów dla dzieci („dobranocek)”, na przykład 
„Štaflík oraz Špagetce” lub ”Bajki z mchu i paproci” ?

+ Camerata Nova Nachod – 28. maja – 10. czerwca

+ Náchodská Prima sezóna – 14. – 18. maja

imPrezy

Co JeSzCze możemy odwiedzić?

+ Państwowy zamek náchod z miejscem dla niedźwiedzi 

+ Muzeum zabytkowych wózków, lalet i dokumentów

+ Muzeum regionalne w nachodzie

+ Chata turystyczna Jiráska z wieżą widokową

+ Náchodské święto Kurońskie – 8. września

+ Pielgrzymka Wawrzyńcowa – 11. – 12. sierpnia
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• StyCzeń •
Dřevorubec roku – Adršpach 

zawody drwali z tematycznym programem towarzyszącym
www.drevorubecrokuadrspach.cz 

• MarzeC •
Koletova Rtyně – Rtyně v Podkrkonoší

festiwal orkiestr dętych
www.koletovka.cz 

• kwieCień •
Rajd Świdnicki – KRAUSE – Świdnica

atrakcyjne wyścigi motocyklowe na drogach wokół Świdnicy
www.rajdkrause.pl

• Maj •
Dny Kłodzka – Kłodzko

jedno z najważniejszych wydarzeń rozrywkowo-kulturalnych w Kłodzku
www.centrum.klodzko.pl

Náchodská Prima sezóna – Náchod 
ogólnokrajowy festiwal twórczości studenckiej

www.primasezona.cz

Dni Świętego Floriana – Bystrzyca Kłodzka
dwudniowy festyn nawiązujący do historii miasta i jego patrona

kultura.bystrzycaklodzka.info

Noc Muzeów – Kłodzko
artystyczne performance i niecodzienne instalacje

www.muzeum.klodzko.pl

Kalendarz
imprez kulturalnych 

i sportowych

30



• CzerwieC •
Za babičkou Boženy Němcové do Ratibořic – Česká Skalice

imprezy kulturalne z postaciami kostiumowymi z książki Boženy Němcové „Babcia”
www.zamek-ratiborice.cz

Dni Świdnicy połączone ze Świętem Dzika – Świdnica 
występy zespołów muzycznych, pokazy tańca, kuchni myśliwskiej

www.sok.com.pl

U nás na zámku – Nové Město nad Metují
minifestiwal rodzinny
www.unasnazamku.cz

• liPieC •
Za poklady Broumovska – Broumovsko 

festiwal muzyczny w kościołach  Regionu Broumova
www.zapoklady.cz 

Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej – Lądek-Zdrój
występy teatrów tańca, warsztaty

www.festiwaltanca.ladek.pl

Święto Papieru – Duszniki-Zdrój
dwudniowa  akcja w Muzeum papieru połączona z jarmarkiem

muzeumpapiernictwa.pl

Festiwal Teatru Otwartego – Świdnica 
współczesne formy teatralne wzbogacone o bezpośredni kontakt z widzem

www.sok.com.pl

Filmowy Kanał Młynówki  – Kłodzko 
projekcje filmowe na świeżym powietrzu

pl-pl.facebook.com/FilmowyKanaMlynowki

Kalendarz
imprez kulturalnych 

i sportowych
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Kalendarz
imprez kulturalnych 

i sportowych

• SierPień •
Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Nowa Ruda
występy barwnych zespołów folklorystycznych z całego świata

www.mok.nowaruda.pl

Jiráskův Hronov – Hronov 
najstarszy europejski festiwal teatrów amatorskich

www.jiraskuvhronov.cz 

Dni Twierdzy  – Kłodzko 
impreza związaną z historią miasta

www.twierdza.klodzko.pl

Brutal Assault – Jaroměř-Josefov 
festiwal metalowy w kompleksie dawnej twierdzy wojskowej

www.brutalassault.cz 

Targi „Zdrowie ma smak” oraz Świdnicki Festiwal Piwa – Świdnica
targi ukierunkowane na wspieranie zdrowej żywności połączone z festiwalem piwa

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

Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec – Červený Kostelec 
festiwal folklorystyczny z bogatą historią

www.folklorck.cz 

Forum Tradycji  – Kłodzko
jarmark z produktami ekologicznymi, warsztaty kulinarne, 

degustacja piw, występy zespołów ludowych
www.klodzko.pl

Mezinárodní horolezecký filmový festival – Teplice nad Metují
konkursowy przegląd filmów o tematyce alpinistycznej i sportowej

www.horolozeckyfestival.cz 

• wrzeSień •
Festiwal Górski – Lądek-Zdrój

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

Náchodské Kuronské slavnosti
impreza z bogatym programem towarzyszącym dla całej rodziny

www.mestonachod.cz 

Jiřinkové slavnosti – Česká Skalice
tradycyjna wystawa dalii oraz Bal Dalii

www.muzeumbn.cz

Festival české filmové a televizní komedie – Nové Město nad Metují
dawny Novoměstský garniec śmiechu

www.festivalkomedie.cz

Specialized Rallye Sudety – Teplice nad Metují
jeden z najstarszych maratonów rowerów górskich w Czeskiej Republice

redpointteam.cz/rallye-sudety

• Grudzień •
Zimní táboření na Hvězdě – Police nad Metují

impreza weekendowa dla amatorów zimy oraz biwakowania pod gołym niebem32


