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niezależnie od pogody.

+ Poniedziałek
Zdobywamy twierdzę Dobrošov
Náchod / 10.00–12.00

Wakacyjny 

prZeWoDnik
przeżycia na każdy dzień 

•	 8 miejsc W cZechach i W polsce

•	 konkurs Z cennymi nagroDami

•	 prZeżycia „sZyte” beZpośreDnio  

na miarę
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www.festivalzazitku.cz

Wejście na akcje wrażeń BezPłaTne.

#festiwalwrazen

+ WTorek
Zostań rekrutem XViii-wiecznej twierdzy kłodzko 
Kłodzko /12.00–14.00

+ Środa
oaza pokoju w zamęcie wojny – odkrywanie pałacu 
żelazno Żelazno / 13.00–15.00

+ CzTWarTek
Dwór sarny kiedyś i dziś 
Ścinawka Górna / 13.00–15.00

+ PiąTek
Zamek jako miejsce przede wszystkim obronne  
Ścinawka Średnia  / 10.00–12.00

na zamek z janem Žižką   
Adršpach / 14.00

+ soBoTa
twierdza miasto świdnica – żywe lekcje historii   
Świdnica / 11.00–13.00

+ niedziela
bitwa o bażantarnię w miejscowości Dubno 
Provodov-Šonov / 13.00–16.00

KARELČAPEK.CZ

www.kladskepomezi.cz

Poznajcie regionalne wyroby, 
powstające dzięki oryginalnym pomysłom, wyjątkowej 

staranności oraz przy wysokim udziale pracy ręcznej.
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Wybierzcie się z nami do miejsc, gdzie 
mieszkali i tworzyli Karel, Josef i Helena.

ZaprasZamy do poznania regionu pogranicza Kłodzkiego
Zbierania pieczątek
Zdobywania ciekawych nagród

•	 lubią ruch, zabawę lub poznawanie
•	 siedzą jeszcze w wózku albo już chodzą do szkoły
•	 na zewnątrz pada deszcz albo jest pięknie

WędroWny

Jeśli…

szybkiego oraz łatwego 
uzyskania cennych wskazówek 
dotyczących wycieczek.

Udziału w ulubionej, 
regionalnej zabawie podróżniczej.

nie wiesz 
dokąd się wybrać 
na wycieczkę z 

dziećmi?

plecak

www.toulavybatoh.cz
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Katalog wrażeń wydaje: Branka, o. p. s.
Nakład: 15 000 sztuk

Rada redakcyjna:  
Radka Jansová, Lenka Lembejová, Markéta Venclová

W przygotowaniu uczestniczyli ponadto:  
Tomáš Dvořák, Jana Rutarová, Jiří Švanda, miasto Náchod, 

Stowarzyszenie gmin 1866, Powiat kłodzki, Urząd Miasta Kłodzko, 
Urząd Miejski w Świdnicy, gmina Adršpach

Korekta językowa: Henryk Luchowski Tłumaczenie: Henryk Luchowski
Foto: Archiwum Branky, o. p. s., Archiwum Zakładu Komunalnego 

Adršpach, Archiwum miasta Nachod, Martin Hurdálek, 
Jan Záliš, Archiwum 5. brygady myśliwych polnych

Grafika: PINstudio.cz Druk: Integraf, s. r. o., Náchod

Festiwal wrażeń kontynuowany 
jest również w kolejnym roku. 

W roku 2020 będą dla Was przygotowane wrażenia 
związane z tradycjami.
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