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Festivalový
týden

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

Vstup na zážitkové akce ZDARMA.

+ PONDĚLÍ
Načerpej historii v Muzeu papírenství 
Duszniki-Zdrój / 10.00–11.30

+ ÚteRý
Jak se žilo ve středověkém Kłodzku
Kłodzko /11.00–13.00

+ střeDA
Stará škola ožívá  
Police nad Metují / 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00

+ čtVRtek
Den řemesel a venkovských tradic 
Kudowa-Zdrój / 12.00, 15.00

+ Pátek
Zpět do časů tradičních adršpašských řemesel  
Adršpach  / 14.00–17.00

+ sObOtA
Muzeum učí i baví   
Świdnica / 11.00–13.00

S poctivým řemeslem až do pohádky   
Červený Kostelec / 14.00–16.00

+ NeDĚLe
Hronovem po stopách divadelních ochotníků 
Hronov / 14.00

Návrat k zanikajícím řemeslům   
Kudowa-Zdrój / 15.00
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Festival zážitků
Představujeme vám unikátní česko-polský projekt, jehož hlavním 
cílem je nabídnout vám v době letní turistické sezony co nejvíce 
různorodých zážitků souvisejících s kulturním odkazem regionu. 
Festival zážitků letos vstupuje do svého třetího, a tedy posledního 
ročníku – a věřte nám, že to bude stát za to.

Každý rok projektu jsme věnovali určitému tématu, v roce 2018 to 
byly osobnosti regionu, v roce minulém vojenská historie a letos nás 
čekají tradice!

Tentokrát vám představíme na obou stranách hranice devět míst. 
Provozovatelé každé ze zapojených turistických atraktivit připraví na 
tuto sezonu zážitkový program, který se bude pravidelně opakovat 
určitý den v týdnu po celou dobu letních prázdnin. Pojítkem 
jednotlivých zážitků budou, jak už jsme zmínili výše, regionální 
tradice. Některé máme s našimi polskými sousedy společné, některé 
se liší, přijďte se přesvědčit sami…

Pojďte si spolu s námi užít festivalové prázdniny. Odhalí vám odkaz 
našich předků, který v regionu i v nás samotných dodnes přetrvává!
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Kladské pomezí
Turistická oblast Kladské pomezí odkazuje svým názvem na 
společnou historii se sousedním Polskem. Víte, že území po obou 
stranách dnešní hranice bylo v minulosti součástí jednoho státního 
útvaru? Šlo o země Koruny české. Zároveň tudy vedla důležitá 
obchodní stezka, zvaná Kladská, která spojovala Prahu s Kłodzkem 
a pokračovala až k Baltskému moři. 

Několik staletí společné historie dodnes zanechalo mezi Čechy 
a Poláky pevné vazby a společné zážitky. Kladské pomezí bylo 
rovněž místem, které sehrálo v historii našich zemí velmi důležitou 
roli. Vždyť už kronikář Kosmas ve své slavné kronice píše, že Kladské 
pomezí bylo „bránou strážnou, kudy se chodí do Polska“. 

Nakolik jsou si naše země blízké a v čem se odlišují, budete moci 
sami prozkoumat díky našim festivalovým zážitkům – přenesou nás 
do starých časů, kdy se prádlo pralo v potoce, pro máslo se nechodilo 
do hypermarketu a večery lidé netrávili u televize, ale vyprávěním 
příběhů a pohádek. 

Tradice. Téma letošních zážitků a zároveň část každého z nás, 
protože jsou to právě tradice, které utvářejí naši identitu a umožňují 
nám nést odkaz předchozích generací. Mohou mít mnoho podob 
– třeba v polském Kłodzku se seznámíme se středověkou módou, 
tradičními tanci i regionálními zvyky. V Hronově si připomeneme 
více než dvousetletou historii ochotnického divadla, bez nějž si 
Hronov snad ani nedovedeme představit.

Rukodělné umění našich předků poznáme prostřednictvím různých 
řemesel. V Czermné u Kudowy-Zdrój si vyrobíme hliněnou mističku 
na hrnčířském kruhu, v adršpašském zámku se naučíme tkát, 
v Dusznikách-Zdrój si v Muzeu papírenství vytvoříme vlastní 
zdobený papír a v polické Dřevěnce si zkusíme odlít kachle ze sádry. 

Jak tradice chutnají, okusíme ve skanzenu v Pstrążné, kde si upečeme 
chleba v klasické peci. Chybět nemohou ani regionální pohádky, 
které na nás čekají v Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci. 
A konečně v polské Świdnici se v Muzeu dávného kupectví dozvíme, 
jak vypadaly obchody a jak to v nich vlastně chodilo.

A to zdaleka není vše, co můžeme v létě 2020 v Kladském pomezí 
zažít! Zalistujte naším katalogem a najděte si zážitek ušitý přímo 
vám na míru. Přejeme vám krásné léto!

Kladské pomezí, o. p. s., 
společnost pro šetrný rozvoj cestovního ruchu
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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

+ Dostanu originální odměnu 

+ Navštívím další dvě místa se zážitky a získám razítka

+ Prožiji mimořádný zážitek

Hraj a objevuj
5 zážitkových míst = víceúčelový šátek

Pro prvních dva tisíce účastníků máme připraven exkluzivní 
bonus! Jaký? Víceúčelový šátek. Můžete ho použít jako čelenku, 
nákrčník, kuklu nebo jako gumičku do vlasů.  

Věcná odměna v podobě víceúčelového šátku je určena výlučně pro prvních dva tisíce 
výletníků, kteří navštíví alespoň pět zážitkových míst a předloží návštěvnickou kartičku 
s minimálně pěti různými razítky. Ta získají za úspěšné absolvování zážitkových akcí 
uvedených v tomto katalogu. 

pro prvních 2 000 návštěvníků

NávštěvNická
kartička

karta gościa

cestuja poznávej
-

Wędruj i poznawaj

Vydavatel: / Wydawca:

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

NávštěvNická

kartička

karta gościa

cestu
j

a pozn
ávej

-
Wędruj 

i p
oznawaj

Vydavatel: / W
ydawca:
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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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Zažít nevšední zážitek
7 zážitkových míst = nevšední zkušenost

Tento festival je postaven na zážitcích, a proto jsme se je pro vás 
snažili připravit co nejzajímavější. Pro jednoho z vás bude navíc 
zcela mimořádný! Pokud navštívíte sedm míst a budete tím 
nejrychlejším, můžete zažít něco výjimečného. Dostanete se na 
místo, které není běžně přístupné a ještě k tomu se tam seznámíte 
se zajímavými lidmi.

Představujeme vám váš mimořádný zážitek 

Staň se zvoníkem
Ivan, Jan a Jakub jsou názvy zvonů, které jsou umístěny ve věži 
kostela sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci. A vy budete mít 
možnost si je nejen prohlédnout zblízka, ale také je rozeznít 
způsobem, jakým to zvonaři dělají po dlouhá staletí. Navíc uvidíte 
hodinový strojek, dozvíte se bohatou historii této věže a budete 
mít možnost rozhlédnout se 
z jejího cimbuří.

Mimořádný zážitek je nachystán výlučně pro prvního výletníka, který navštíví minimálně 
sedm zážitkových míst a předloží návštěvnickou kartičku se sedmi různými razítky. 
Ta získá za úspěšné absolvování zážitkových akcí uvedených v tomto katalogu.

Pravidla a podrobnější informace o soutěži najdete na www.festivalzazitku.cz.

pro prvního návštěvníka

#festivalzazitku

Sledujte nás!
kladskepomezi

kladskepomezi
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Kłodzko – náměstí 
Plac Bolesława Chrobrego 
1. června 2020 / pondělí
Festivalovou sezonu 2020 plnou neobvyklých zážitků zahájíme 
setkáním na kłodzkém náměstí. Čeká nás dobrodružství, během 
kterého se přesuneme do dávných středověkých dob. Nebudou 
chybět workshopy, soutěže a mnoho dalších atrakcí pro celou rodinu.

Hronov – park Aloise Jiráska 
Park plný tradic 
19. září 2020 / sobota
Přijďte se rozloučit s Festivalem zážitků do míst, odkud pocházel 
velikán české literatury a divadla Alois Jirásek. V jeho rodném domku 
i v přilehlém parku si během odpoledne užijeme program plný 
tradic. Připraveny pro nás budou aktivity pro drobotinu, hudba 
a samozřejmě divadlo. Na připravené stezce se znovu ohlédneme za 
jednotlivými zážitky končící sezony Festivalu zážitků.

•
Zveme vás k vyřešení sedmi questů (hledaček) pod názvem Festival zážitků 

v Kladském pomezí. Aplikaci dostupnou v češtině a polštině pro mobilní 
telefony se systémem Android nebo iOS si můžete zdarma stáhnout 

z obchodu Google Play.

S pomocí aplikace můžeme snadno navštívit města Bystrzyca Kłodzka, 
Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój a Świdnica v Polsku a Hronov 

a Náchod v České republice. Aplikace nám poskytne zajímavé informace 
o těchto městech, o neobyčejných lidech s nimi spojených, o cenných 

historických památkách a důležitých událostech. Procvičíme si všímavost 
a schopnost získávání informací.

Trasy s úkoly je možné projít v libovolném čase, neboť luštění hádanek 
nevyžaduje vstup do turistických atraktivit. Ručíme za to, žže se při řešení 

hádanek dobře pobavíte.

• 9
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Načerpej historii 
v Muzeu papírenství
PoNDělí 6/13/20/27 červeNeC, 3/10/17/24/31 SrPeN

• 10.00–11.30
• max. 15 osob/skupina, doporučujeme rezervaci na 
tel. +48 74 862 74 26, edukacja@muzpap.pl  

Muzeum papírenství v Dusznikách-Zdrój se nachází v papí-
renském mlýně z 16. století. Budova je jedním z architektonic-
ky nejzajímavějších průmyslových objektů v celé Evropě. Oz-
doby ve tvaru růžic a půlrůžic nad okny stejně jako přístřešky 
ve tvaru ulity, které chrání sušárnu proti dešti, se nenacházejí 
na žádné jiné papírně. Jedním z nejzajímavějších prvků mlý-
na je sada nástěnných maleb, tzv. polychromií, z dob, kdy ve 
mlýně bydleli jeho bývalí majitelé. Stálé expozice muzea pre-
zentují historii papíru a způsoby jeho výroby ve světě, v Polsku 
i ve Slezsku a také polské papírové peníze a papírové umění. 

Na Co Se MůžeMe těšit?

Muzeum papírenství Duszniki-Zdrój
Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój
+48 74 862 74 26
edukacja@muzpap.pl  

Během naší návštěvy v památném papírenském mlýně se 
dopodrobna seznámíme s historií papíru i papírenství. Ná-
sledně si sami zkusíme vyrobit papír s vodoznakem, umě-
lecký papír s rostlinnými komponenty nebo list papíru  
s otiskem dlaně. Výrobky si můžeme odnést s sebou jako 
památku na návštěvu muzea.

1 | 7  Pondělí
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Tradice produkce papíru v dusznickém papírenském 
mlýně sahá do druhé poloviny 16. století. Až do dneš-
ních dní se tu používají středověké metody výroby. 

Změnila se pouze surovina…

Jednou z mnoha zajímavostí v dusznickém muzeu je bezpochyby 
„sloní papír“. Vyrábí se z papírenské buničiny, která se z poloviny 
skládá z prvků sloního trusu. Tuto surovinu má muzeum k dispo-
zici díky spolupráci s wroclawskou zoo.

Víte, že...

… dusznický mlýn je spolu s podobnými zařízeními v České republice 
(Velké Losiny) a Německu (Homburg) kandidátem na zápis na se-
znam UNESCO?

+ 75. mezinárodní chopinovský festival

+ Jubilejní 20. ročník Svátku papíru

aKCe

Co StoJí Dále Za Návštěvu?

+ Chopinův dvorek

+ Prameník minerálních vod v Dusznikách-Zdrój

+ Horská chata Pod Muflonem

+ Rašeliniště pod Zieleńcem – přírodní rezervace 

+ 26. velká agroturistická slavnost v Szczytne
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Jak se žilo 
ve středověkém 
Kłodzku
ÚterÝ 7/14/21/28 červeNeC, 4/11/18/25 SrPeN

• 11.00–13.00
• max. 15 osob/skupina, doporučujeme rezervaci na 
adrese kbr@gmail.com 

Podzemní turistická trasa vede několikapodlažními výkopy, 
vyhloubenými pod městem obyvateli středověkého Kłodzka. 
Labyrint tunelů, chodníků a chodeb vytváří podzemní město, 
skrývající mnohá tajemství. Do husté sítě chodeb se dostanete 
z ulice Czeska na úpatí Góry Forteczne a denní světlo opět 
spatříte v ulici Zawiszy Czarnego. Zpřístupněná část podze-
mí je dlouhá asi 600 m. Chodby sloužily jako sklad pro různé 
druhy zboží. Pivo díky zdejšímu dlouhému zrání získalo výbor-
nou chuť a proslavilo se po celém Dolním Slezsku i v Čechách.  
V době válek stejné podzemní chodby sloužily jako úkryt.

Na Co Se MůžeMe těšit?

Podzemní turistická trasa v Kłodzku
prostranství před vstupním pavilonem 
do podzemní turistické trasy
ul. Czeska, 57-300 Kłodzko
www.podziemia.klodzko.pl 
+48 74 873 64 77
biuro@podziemia.klodzko.pl  

S průvodci v historických kostýmech se přeneseme do 
dávných dob středověku. Zapomeneme na každodenní ži-
vot a necháme se okouzlit duchem starých časů. Čeká nás 
středověká móda, tance i lukostřelba. Ukážeme si zde také 
běžný život ve městě či zvyky a rituály, které se v Kłodzku 
a jeho okolí udržovaly.

2 | 7  Úterý
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Důležitým řemeslem středověkých obyvatel Kłodz-
ka bylo pivovarnictví; v roce 1410 mělo právo vařit 
tento nápoj až sto devadesát domů a do roku 1945 

ve městě existovalo osm pivovarů. Pivo bylo od středověku do 
novověku základním nápojem ve městech dávného Dolního 
Slezska – pili ho všichni, dospělí i děti. Tehdejší pivo však bylo 
podstatně slabší, než jsme dnes zvyklí.  

Dalším tradičním zdrojem obživy bylo v tomto regionu sklářství. 
Tomu je věnována samostatná expozice v Muzeu země kladské.

Víte, že...

… Kosmova kronika, z níž pochází první písemná zmínka o městě, 
uvádí, že v roce 981 byl majitelem Kłodzka Slavník, otec svatého Voj-
těcha?

+ Oktober Festung

+ Dny Pevnosti Kłodzko

aKCe

Co StoJí Dále Za Návštěvu?

+ Muzeum země kladské

+ Most sv. Jana

+ Historické kłodzké náměstí

+ Pevnost kłodzko

+ Podzimní zahradnické trhy

+ Seniorské trhy

13



Stará škola ožívá
StŘeDa 1/8/15/22/29 červeNeC, 5/12/19/26 SrPeN

• 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
• max. 12 osob/hodina, doporučujeme rezervaci na 
e-mailu vecerova@muzeumnachodska.cz 

Dřevěnka neboli stará dřevěná barokní škola je jednou z kul-
turních památek Police nad Metují. Roubená patrová budova 
školy s mansardovou střechou byla postavena v roce 1785.  
V budově se nacházely dvě třídy a dva byty – pro řídícího  
a pomocného učitele. Výuka ve škole probíhala až do roku 1857. 
Poté byla budova využívána jako truhlářská dílna a také zde 
byly nájemní byty. V současnosti je možné v Dřevěnce zhléd-
nout expozici se dvěma třídami a bytem z počátku 20. století. 
K vidění je také původní dřevěné schodiště či latríny v zahradě 
za školou.

Na Co Se MůžeMe těšit?

Stará škola (Dřevěnka)
Hvězdecká 15, 549 54 Police nad Metují
www.muzeumnachod.cz 
vecerova@muzeumnachodska.cz 

Přijďte si vyzkoušet, jak se chodilo do školy v 19. století. 
Učitel nás seznámí s dobovou výukou a každodenním ži-
votem ve staré škole. Na dvorku za školou si budeme moci 
vyzkoušet praní na valše i v pračce kejvačce. Můžeme se 
také těšit na tvořivé dílničky, například na výrobu podma-
leb na skle, odlévání kachlů ze sádry či tkaní na kolíkovém 
stavu. Děti si budou moci vyrobit panenku. Připravena 
budou také speciální razítka, s jejichž pomocí si vyrobíme 
vlastní pohlednici. 
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Život žáků ani učitelů nebyl na počátku 19. století 
lehký. V běžné praxi tehdejší výuky byly tresty rákos-
kou a jiné tělesné postihy. Žáci se ve škole učili mj. 

různým praktickým dovednostem a také pan učitel si na své 
skromné živobytí musel přivydělávat nejrůznějšími řemesly. 

V nedalekých Orlických horách např. kantoři vyráběli ze zbytků 
skel podmalby na skle, jinde tkali či se věnovali výrobě hraček. 
Také děti si musely vystačit s málem – dokonce i hračky si mu-
sely vyrábět samy z toho, co kde našly: z klacíků, ústřižků látek  
a provázků.

Víte, že...

… ve staré polické škole se přestalo vyučovat v roce 1857 z obavy, že 
má špatnou statiku a mohl by se zřítit strop v jedné ze tříd? Školní 
budova však stojí dodnes, tedy již dvě stě třicet pět let…

+ Polická pouť

+ Řemesla v Dřevěnce o polické pouti

aKCe

Co StoJí Dále Za Návštěvu?

+ Muzeum města v klášteře

+ Muzeum papírových modelů

+ Muzeum stavebnice Merkur

+ Hra Polický quest

+ Petrovické zatáčky

15

+ stolová hora Ostaš



Den řemesel 
a venkovských tradic
čtvrteK 2/9/16/23/30 červeNeC, 6/13/20/27 SrPeN

• 14.00–16.00
• max. 20 osob/skupina, doporučujeme rezervaci na 
tel. +48 74 8662 843, skansen@kudowa.pl

Muzeum lidové kultury sudetského pohoří v Kudowě-Zdrój – 
Pstrążnem je jediným skanzenem v Dolním Slezsku a zároveň 
jedním z nejmalebnějších míst celého Polska. Dochované bu-
dovy i ty, které sem byly přesunuty, přibližují různé podoby 
života občanů regionu, kde se stýkají tři kultury – česká, ně-
mecká a polská. Součástí objektů jsou i autentické předměty, 
vybavení a nářadí. Muzeum je koncipováno jako otevřené – 
do každé budovy je možné vejít a stát se na chvíli hostem 
někdejších majitelů.

Na Co Se MůžeMe těšit?

Muzeum lidové kultury 
sudetského pohoří
ul. Pstrążna 14, 57-350 Kudowa-Zdrój
+48 74 8662 843, +48 74 8666 140 

Skanzen Pstrążna nám přiblíží každodenní život obyvatel 
dávných vesnic Kladského pomezí. Čekají na nás ukázky 
kovářství, ševcovství, keramiky, tkaní, zdobení perníků, 
výroby papíru, pletení košíků, mlácení obilí cepy i jeho 
následné umletí. Vyzkoušíme si, jak upéct chleba nebo vy-
prat prádlo bez chemických prostředků s využitím starého 
prádelního vybavení. Představíme si také staré dětské hry, 
jako je střílení z praku. Součástí zážitku budou i vystoupe-
ní lidových souborů a soutěže o ceny. 
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Kudowský skanzen má pro návštěvníky připraveny 
také tematické programy. Například na Velikonoční 
pondělí vítá přicházející hosty galbrutem, tedy typic-

kým regionálním svátečním pečivem, a horkým „sudetským“ 
čajem.  

Návštěvníci se zde také mohou seznámit s tradičními velikonoč-
ními zvyky včetně těch českých – litováním a dynováním. Na děti 
čekají venkovní hry a zábava – cvrnkání vajíček do důlku a hledání 
ukrytých čokoládových vajíček.

Víte, že...

... v těsném sousedství skanzenu se nachází bylinková zahrada baby 
jagy? Jedná se o naučnou stezku, která nám představuje jedovaté rost-
liny z našich polí a luk a seznámí nás i s pověstmi z okolí.

+ Kudowské filmové léto

aKCe

Co StoJí Dále Za Návštěvu?

+ Muzeum hraček v kudowě-Zdrój

+ kostnice v kudowě-Zdrój

+ Hejšovina a błędne skały ve stolových horách

+ Lázeňský park s prameníkem v kudowě-Zdrój

17

+ Festival polské a české kultury

+ Moniuszkův mezinárodní festival



Zpět do časů 
tradičních řemesel 
PáteK 3/10/17/24/31 červeNeC, 7/14/21/28 SrPeN

• 14.00–17.00
• max. 15 osob/skupina, doporučujeme rezervaci na 
tel. +420 491 423 979, info@zamekadrspach.cz

Zámek v Dolním Adršpachu se může chlubit bohatou historií 
i zajímavou architekturou. Podsklepená dvoupatrová rene-
sanční budova z lomového kamene na první pohled zaujme 
svou pětibokou věží. Na místě dnešního zámku se už v 15. 
století nacházela tvrz pánů Berků z Dubé. Svou současnou 
podobu získal zámek, až když se stal majetkem rodu Nád-
herných, tedy v období od třetiny 19. století do konce druhé 
světové války. Poté sloužil jako ubytovna pro učně či archiv. 
Nyní jsou v zámku umístěny dobová expozice Z časů rodu 
Nádherných, lnářství a tkalcovství a horolezecké muzeum. 
Tajemné zámecké sklepení skrývá únikovou hru s tématem 
pohádky Třetí princ.

Na Co Se MůžeMe těšit?

Zámek Adršpach
Dolní Adršpach 75, 549 57 Teplice nad Metují
www.obecadrspach.cz, +420 491 423 979 
info@zamekadrspach.cz, FB: Zámek Adršpach

Klapání tkalcovského stavu, kolovrátek, vochle... výjev jako 
z pohádky. Ano, vrátíme se do časů, kdy se na Adršpašsku 
zpracovával len. Čeká nás krátký seminář o lnu a jeho his-
torii v Adršpachu. Dále si vyrobíme lněný pytlíček, zúčast-
níme se kreativních dílen, zkusíme si tkaní na kolíkovém 
stávku a výrobu šňůrek a tkanic. Pro nejmenší budou při-
praveny dřevěné kostky a puzzle, pro starší kvízy. Všichni 
společně také vytvoříme nekonečnou stužku, která bude 
později na zámku zdobit expozici tkalcovství a lnářství.
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Len setý patřil k tradičním plodinám, kterým se 
v podhorských podmínkách Adršpašska s vlhkým 
podnebím a dostatkem vody dařilo už od poloviny 

18. století. Největším průmyslovým závodem Adršpašska byla 
přádelna lnu v Horním Adršpachu. Založil ji v roce 1860 pod-
nikatel Emanuel Fiedler. Dnes na jejím místě stojí továrna na 
výrobu dílů pro automobilky. Zachovalo se však sídlo majitele 
přádelny, tzv. malý zámek nebo také velká vila, ve kterém dnes 
sídlí mateřská škola.

V Adršpachu byla dokonce založena první přádelní škola v Klad-
ském pomezí. Zřídil ji Ludvík Karel z rodu Nádherných.

Víte, že...

… len se na některých polích Broumovska pěstoval ještě před dvaceti 
lety? Dnes je ovšem zájem o len a lněné výrobky minimální, takže jej 
nahradily jiné plodiny.

+ Sraz historických vozidel

+ Čertohrátky v Adršpašských skalách

aKCe

Co StoJí Dále Za Návštěvu?

+ Zřícenina skalního hradu Adršpach

+ křížový vrch – naučná stezka, křížová cesta

+ Interaktivní pohádková cesta ze skal na zámek Adršpach

19



Muzeum 
učí i baví
SoBota 4/11/18/25 červeNeC,1/8/15/22/29 SrPeN

• 11.00–13.00
• max. 40 osob/skupina, doporučujeme rezervaci na 
tel. +48 74 852 02 90, it@um.swidnica.pl (Regionální 
informační turistické centrum Świdnica, Wewnętrz-
na 2) 
 

Muzeum dávného kupectví je jediné místo v Polsku, které 
připomíná kupeckou tradici a které shromažďuje exponáty 
spojené s obchodem. Świdnica byla totiž před několika sty 
lety kupeckým městem. V muzeu můžeme vidět, jak vypa-
dala lékárna na přelomu 19. a 20. století včetně originálního 
nábytku a původních nádob na léky. Můžeme si zajít do krč-
my nebo koloniálu z počátku 20. století, kde naši pozornost 
upoutají tehdejší reklamy nebo plechové krabičky na kávu, 
čaj či sladkosti. Ve sbírkách muzea se nacházejí také unikátní 
dobové váhy – mezi nejcennější patří tržní váhy z 18. století 
nebo jediný dochovaný exponát na celém světě, váha systé-
mu Rademacher & Gruedelbach.

Na Co Se MůžeMe těšit?

Muzeum dávného kupectví
Rynek 37, 58-100 Świdnica
+48 74 852 12 91 
www.muzeum-kupiectwa.pl 

V muzeu nemusí být jen nuda! Dozvíme se, k čemu se 
používal loket a stopa a jak se to dělalo, když ještě nebyly 
kalkulačky a pokladny. Čekají na nás hádanky, rébusy, mě-
ření, vážení i počítání, tedy všechno to, co musí správný 
kupec dokonale ovládat. Příjemné chvíle tu mezi dobový-
mi exponáty stráví děti i rodiče. 
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Świdnica byla založena v polovině 13. století a rych-
le se stala důležitým centrem řemesel a obchodu, což 
bylo do značné míry zapříčiněno geografickou polohou 

města. Bylo zde možné sehnat zboží z celého světa – prodával 
se tu samet, satén, damašek, benátské zlato i stříbro. Do města 
byl dodáván také pepř, šafrán, zázvor, cukr, rozinky, kamenec, 
mýdlo, křída či síra.

Obchodní význam středověké Świdnice posilovalo také ve velké 
míře místní pivo, které město proslavilo po celé Evropě. Świdnické 
pivo se pilo třeba v Praze, Krakówě, Wrocławi, Toruńi, Budě, Hei-
delbergu i Pise, a to v tzv. świdnických sklepech.

Víte, že...

… posledních padesát let se na świdnickém náměstí každou první ne-
děli v měsíci koná bleší trh, na kterém se shromažďují sběratelé, lovci 
rarit a milovníci předmětů, které již není možné koupit v obchodech?

+ Świdnické dny

+ Świdnická rallye

aKCe

Co StoJí Dále Za Návštěvu?

+ kostel Míru – památka zapsaná na seznam UNesCO

+ Historické centrum města

+ katedrála sv. stanislava a Václava

21

+ Festival otevřeného divadla

+ Trhy zdravé výživy Zdraví chutná a Świdnický festival piva

+ Mezinárodní Bachův festival

+ 6. RST Świdnický půlmaraton

+ Świdnická koleda – vánoční jarmark



S poctivým 
řemeslem až do 
pohádky
SoBota 4/11/18/25 červeNeC, 1/8/15/22/29 SrPeN

• 14.00-16.00; pohádka 16.00-17.00
• max. 15 osob/skupina, doporučujeme rezervaci na 
tel. +420 778 066 919, mksck@mksck.cz  

V centru Červeného Kostelce se nachází Domek Boženy Něm-
cové s expozicí připomínající pobyt naší významné spisova-
telky v Červeném Kostelci. Malý byt v kupeckém domě čp. 
127, který byl v majetku významného kosteleckého občana 
Augustina Hůlka, se stal na několik měsíců místem prvního 
společného bydlení novomanželů Josefa Němce a Boženy 
Němcové. Nejmenší návštěvníci mohou nově v domku navští-
vit Pohádkové sklepení, které je zrekonstruované a vyzdobené 
v duchu dvou oblíbených pohádek od Boženy Němcové. Přijď-
te se sami podívat, jaké to jsou…

Na Co Se MůžeMe těšit?

Domek Boženy Němcové
Boženy Němcové 127, 549 41 Červený Kostelec
+420 778 066 919
mksck@mksck.cz

V Domku Boženy Němcové se přesvědčíme, že řemeslo 
má zlaté dno a poznáme i jeho význam v pohádce. Tradič-
ní řemesla, která se budou obměňovat, nejenom uvidíme, 
ale sami si je vyzkoušíme. Poznáme tak, jak náročná byla 
práce mlynáře, pekaře, výrobce šperků a dalších profesí,  
a výsledky svého snažení si budeme moci odnést na pa-
mátku. Na závěr se ti nejmenší mohou těšit na pohádky, 
které se budou opět točit kolem řemesel.

6 | 7  Sobota

SBÍREJTE R
AZÍ

T
K

A07

22



Historie Červeného Kostelce stejně jako dalších měst 
regionu je silně spjata především s přádelnictvím. 
Tkalcovská výroba významně přispěla i k rozmachu 

městečka, později však upadala.  

V šedesátých letech byla v přízemí Domku Boženy Němcové zří-
zena expozice s dobovým zařízením a předměty z přadlácké pra-
xe. Původní majitelé domu se totiž kromě obchodnické živnosti 
věnovali také spřádání lnu.

Víte, že...

... Božena Němcová se svým pobytem v Červeném Kostelci inspirovala 
při psaní povídky Chudí lidé, v níž zmiňuje chudé tkalcovské rodiny 
zdejšího regionu, které se živily především přadláctvím?

+ Mezinárodní folklorní festival

aKCe

Co StoJí Dále Za Návštěvu?

+ Dřevěné sochy v kempu brodský

+ srub ts-20

+ Hrad Vízmburk

23

+ Vodnické slavnosti

+ kostel sv. Jakuba

+ MetalGate Czech Death Fest



Hronovem po 
stopách ochotníků
NeDěle 5/12/19/26 červeNeC, 2/9/16/23/30 SrPeN

• 14.00
• max. 20 osob, doporučujeme  rezervaci 
na tel. +420 491 483 646, info@kulturahronov.cz 

Hronov je malé, zhruba šestitisícové městečko, v němž se na-
rodila a žila řada významných osobností různých oborů lidské 
činnosti. Jirásek, Čapek či Hostovský jsou těmi nejznámějšími 
z nich. Pro mnoho lidí je však Hronov neodmyslitelně spojen 
s ochotnickým divadlem, jehož tradice sahá téměř dvě stě let 
do minulosti. V souvislosti s tím musíme zmínit Jiráskův Hro-
nov – mezinárodní festival amatérského divadla. Festival si  
v tomto roce připomene již devadesát let od svého vzniku,  
a je tak nejstarší přehlídkou amatérského divadla v celé Ev-
ropě.

Na Co Se MůžeMe těšit?

Kulturní a informační středisko Hronov 
náměstí Čs. armády 500, 549 31 Hronov
www.informacnicentrumhronov.cz 
+420 491 483 646
info@kulturahronov.cz  

Během komentované procházky po městě se seznámíme 
se slavnými rodáky, kteří se významnou měrou zasloužili 
o vznik tradice ochotnictví v Hronově, a s místy s nimi 
spojenými. Naše cesta skončí ve mlýně, kde o prázdninách 
navštěvovali své prarodiče bratři Čapkovi a jejich sestra 
Helena; je to ten mlýn, kde se mlely pohádky. Nás tady 
čeká divadelní výstup. Zkusili jste si někdy, co vše předchá-
zí tomu, než se herec objeví na jevišti divadla? Ne? Proto 
se podíváme do divadelního zákulisí, zkusíme se nalíčit, 
ustrojit do kostýmu a zahrát připravenou roli. 
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Zakladatelem hronovského ochotnického divadla byl 
Antonín Knahl, místní hodinář. Alois Jirásek ho ve své 
kronice U nás přenesl do postavy Kaliny. Před posta-

vením budovy Jiráskova divadla se divadlo v Hronově hrálo 
na různých místech: po hospodách, v hotelu U Mostu, ve Slavii 
atd.

Slavnostního položení základního kamene divadla se Alois Jirásek 
dokonce zúčastnil osobně. Jeho dostavby a otevření se bohužel 
nedožil. 

Víte, že...

… vodě z minerálních pramenů Regnerka a Hronovka, které se na-
cházejí v hronovském parku, se podle zvláštního zápachu říká také 
Prdlavka?

+ Divadelní mezidruhová přehlídka Jiráskův Hronov

+ Hronovská pouť

aKCe

Co StoJí Dále Za Návštěvu?

+ Mlýn Dřevíček

+ skalákova studánka v Maternici

+ Meditační park a růžencová zastavení
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Návrat k zanikajícím 
řemeslům
NeDěle 5/12/19/26 červeNeC, 2/9/16/23/30 SrPeN

• 15.00
• max. 15 osob/skupina, doporučujeme rezervaci na 
tel. + 48 667 959 799

Stezka mizejících řemesel vznikla v r. 2002, kdy její zaklada-
tel převezl ze své rodné vsi Potok nedaleko Sandomierze do 
Kudowy-Zdrój větrný mlýn Koźlak. Kolem něj byly postupně 
stavěny dřevěné chatky. V areálu najdeme např. hrnčířskou 
dílnu, kde probíhají ukázky výroby hliněných nádob na hrn-
čířském kruhu i workshopy pro děti i dospělé. V další chalupě 
stojí pec na dřevo, ve které se peče venkovský chléb. Z dalších 
budov jmenujme kovárnu, chalupu ručních prací, chalupu  
s lidovými kroji i zastřešené místo sloužící k hostinám při ohni. 
Stezku vlastní a pečuje o ni rodinná firma, v níž neustále pra-
cují čtyři generace.

Na Co Se MůžeMe těšit?

Stezka mizejících řemesel
Chrobrego 43 a, 57-350 Kudowa-Zdrój
www.szlakginacychzawodow.com.pl
 

Seznámíme se s dnes již zanikajícími řemesly, jako jsou 
hrnčířství, kovářství nebo tkalcovství. Každý z nás si zde 
bude moci vytvarovat na hrnčířském kruhu svoji hliněnou 
mističku a odnést si ji s sebou na památku. Návštěvu za-
končíme ochutnávkou venkovského chleba se sádlem. 

7 | 7  Neděle
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Ve zvěřinci, který je součástí areálu, můžeme obdivo-
vat různé zvířectvo, např. pávy, bažanty, jeleny, kozy, 
dikobrazy či skotské býky stejně jako některé exotické 

druhy, jako jsou velbloudi, zebry nebo miniaturní opice.

Jen pár set metrů od areálu se nachází kostnice, jediná v Polsku, 
jejíž interiér je obložen více než třemi tisíci lebek a kostí. Dalších 
více než dvacet tisíc kostí je shromážděno ve sklepním prostoru.

Víte, že...

… okolí Kudowy-Zdrój se říká Český koutek? Jedná se o území jede-
nácti vesnic, v nichž žila již od 11. století česká menšina v Kladsku. 
Svého času tu bydlelo i přes pět tisíc Čechů, v současnosti už to jsou 
jen jednotlivci.

+ Kudowské filmové léto

aKCe

Co StoJí Dále Za Návštěvu?

+ Muzeum hraček v kudowě-Zdrój

+ kostnice v kudowě-Zdrój

+ Hejšovina a błędne skały ve stolových horách

+ Lázeňský park s prameníkem v kudowě-Zdrój

27

+ Festival polské a české kultury

+ Moniuszkův mezinárodní festival
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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
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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

Fotbalový turnaj HAPO – Havlovice
unikátní turnaj v malé kopané

havlovickypohar.webnode.cz

• Červenec •
Oživlý Josefov – Jaroměř-Josefov 

postavy v dobových kostýmech, vojsko, řemeslný jarmark a kulturní vystoupení
www.pevnostjosefov.cz 

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

www.festiwaltanca.ladek.pl
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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

• 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 spojené 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 
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Forum Tradycji – Kłodzko
veletrh s ekologickými produkty a dalším programem

www.klodzko.pl

Vodnické slavnosti – Červený Kostelec
mokré vodnické hry, soutěže, netradiční sporty a radovánky

www.campbrodsky.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

• proSinec •
Zimní táboření na Hvězdě – Police nad Metují

víkendová akce pro milovníky zimy a spaní v přírodě



CYKloBuSY
KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

Nechte se dovézt společně s vaším kolem 
do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí, 

Krkonoš a do polských Stolových hor.

www.kladskepomezi.cz

     ČeRVeNÁ LINKA · Z Hradce Králové přes 
Náchod, Adršpach až na Pomezní Boudy.

     MODRÁ LINKA · Z Náchoda do polských 
Stolových hor.

Více informací najdete na webu nebo na zastávkách CDS Náchod.


