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TURISTICKÉ
NOVINY
Vážení návštěvníci,

Vážení návštěvníci,

Orlické hory a Podorlicko nabízejí celou řadu pozoruhodných
šlechtických sídel,
židovských památek nebo muzeí
a galerií. Obdivuhodné jsou rovněž
přírodní scenérie
hor a jejich podhůří. Lesnaté horské
pásmo s malebnými údolími řek,
květnatými loukami či rašeliništi,
s řadou vzácných
druhů rostlin a živočichů dohromady utvářejí Chráněnou krajinnou
oblast Orlické hory. Na své si zde
přijdou i milovníci vojenských památek. Na ně čeká síť obranných
pevností, jež byly vybudovány za
první Československé republiky v čele s nejnavštěvovanější tvrzí
Hanička. Hory jsou v zimě oblíbené
nadšenci pro zimní sporty, v létě
lákají k pěším a cyklistickým túrám.
Vodáky zase jistě nadchne malebná řeka Orlice. Každý si zkrátka
může vybrat to své a určitě nebude
odjíždět zklamaný.

přijeli jste do krásného koutu naší
republiky, který patří k nejpříjemnějším lokalitám k trávení aktivní
a zároveň pohodové dovolené.
Kromě mnoha
pěších tras tu najdete i zcela mimořádné Orlické
cyklo a in-line království a také řadu
míst na koupání
nebo provozování
různých sportů.
Rád bych vás také
pozval na výlety za
tradicemi. Pardubický kraj letos spolu s Destinační
společností Východní Čechy vypsal druhý ročník turistické soutěže Letní pecky, poznej všecky. Je
do ní zařazeno 22 zajímavých míst,
na kterých se dají sbírat razítka do
Vandrovní knížky a vyhrát třeba let
historickým dvojplošníkem. Majitelé chytrých telefonů se mohou
letos poprvé prostřednictvím QR
kódů zapojit do soutěže o multimediální tablet. Více informací najdete
na www.pardubickykraj.cz a www.
vychodni-cechy.info.
Teď už nezbývá, než vám popřát
krásné počasí, dobrou společnost
a skvělou náladu. Věřím, že se
k nám budete rádi vracet.

Lubomír Franc,

Martin Netolický,
hejtman Pardubického kraje

hejtman Královéhradeckého kraje

V dubnu 2013 se v Orlických horách a Podorlicku otevřela nová
naučná stezka Opevnění Rokytnicka. Naučná stezka po objektech stálého opevnění budovaného na hřebenech Orlických hor
v letech 1936–1938 vás provede
po místech, kde se v roce 1938
připravovaly stovky odhodlaných
mužů na obranu své vlasti, Československé republiky. Jednou ze
zastávek této stezky je také Muzeum Pevnost Hanička, o které se
dočtete více na str. 4.

V regionu Orlické hory a Podorlicko se každoročně koná velké
množství sportovních, kulturních
či společensky významných akcí.
Díky nim mezi místními lidmi a návštěvníky ožívají stará řemesla
i lidové tradice. Navštivte tedy tradiční Řemeslnickou sobotu v Letohradě, nebo pravidelný hudební
happening Město v pohybu v Ústí
nad Orlicí. Více v kulturním kalendáři na str. 22.
Orlické hory a Podorlicko jsou
krajem, ve kterém se narodilo či
velkou část života trávilo mnoho
umělců světového významu. Malíř
František Kupka, spisovatel Alois
Jirásek a mnoho dalších. Tip na
výlet na téma „Literární a ﬁlmové
šlápoty“ najdete na str. 13.

Potřebujete poradit, kam na výlet,
kde se ubytovat nebo kam zajít
do divadla? Zastavte se při svém
putování v jednom z informačních
center v Orlických horách a Podorlicku. Jejich seznam a kontakty
najdete na str. 23.

Slevová karta
„Rozleťte se na křídlech Orlice“
aneb Vaše vstupenka k nevšedním zážitkům.
Výhody a slevy
S kartou můžete čerpat množství slev a výhod na služby v Orlických
horách a Podorlicku.
Jejich aktuální přehled naleznete na WWW.MOJEORLICKEHORY.CZ.

Jak kartu získat

POZOR, VÝZVA K ZACHOVÁNÍ TRADICE!
Vážení čtenáři, pomozte nám zachovat tradice a vzpomínky!! Pokud
jsou mezi vámi tací, kteří vlastní staré fotograﬁe z regionu Orlické hory
a Podorlicko, které zachycují např. domy a památky před rekonstrukcí,
život místních obyvatel nebo tradiční řemesla, a máte chuť se o ně podělit s ostatními, pošlete nám je. Zajímají nás nejen fotograﬁe, ale také
příběhy, které se v regionu vypráví a tradují. Rádi bychom je ukázali
celému světu. Každý, kdo nám nějakou starou fotograﬁi či příběh věnuje, dostane od destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko pěkný
dárek.
Ke všemu, co nám zašlete, připojte název vyobrazeného místa, rok pořízení a jméno autora obrázku.
Fotograﬁe a příběhy posílejte na e-mail: info@dsohp.cz do 30. 9. 2013
nebo na adresu
ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
PANSKÁ 1492, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

sůĠƚĢƐƉŽƵƓơŵĞŶŽǀŽƵŐĞŽůŽŬĂēŶşŚƌƵƉƌŽĐŚǇƚƌĠƚĞůĞĨŽŶǇ

͘͘͘ŚƌƵ͕ĐŽƐǀĢƚŶĞǀŝĚĢů͘

www.geofun.cz
ĂēşŶĄŵĞǀĞƐŬŽŵŽƌĂǀƐŬĠŵƉŽŵĞǌş͘

KAM po Česku
občanské sdružení

Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 944 817
fax: +420 226 015 033
mobil: +420 602 223 279
e-mail: redakce@kampocesku.cz
www.kampocesku.cz
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Kartu získáte zdarma v turistických informačních centrech a u poskytovatelů služeb v destinaci Orlické hory a Podorlicko, dále jako přílohu
Turistických novin, nebo po objednání na info@dsohp.cz.

Použití je jednoduché
Noste svou kartu stále u sebe. Slevy můžete čerpat na základě emisního čísla vaší karty při jejím předložení na vybraných místech.

A ještě něco navíc
Obsahuje vaše karta, kterou jste použili pro uplatnění slevy v emisní řadě, číslici 1? Nevyhazujte ji, ale zašlete na adresu: Orlické hory
a Podorlicko, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Vaše
karta bude zařazena do slosování o ceny, které proběhne v lednu 2014 na veletrhu Regiontour v Brně. Výsledky zveřejníme také na
WWW.MOJEORLICKEHORY.CZ.

POZOR – Už letos v létě se ORLICKÉ HORY A PODORLIKO zařadí
mezi regiony, které si svého hosta hýčkají a nabízejí mu mnoho
zajímavých služeb na základě držení elektronické karty – sledujte
webový portál.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
úvodníky sice píšu často, ale co s úvodníkem
do novin, které se věnují mému srdci blízké oblasti Orlických hor a Podorlicka. Věřím, že mi
prominete, pokud na něco nebo někoho zapomenu, protože je toho tolik, co bych vám chtěl
napsat.
Letní turistické noviny, které právě čtete, přináší tradičně nepřeberné množství zajímavých
i důležitých informací. Třeba o tom, co se kde
šustne, na co se můžete těšit, kam za zábavou
i poznáním, kde si aktivně odpočinout nebo kde
naopak příjemně odpočívat. Najdete tu celou
řadu tipů na výlety malebnou krajinou Orlických
hor i Podorlicka, pozveme vás na tradiční či
naopak svého druhu jedinečné akce, výstavy,
poutě a řemeslné jarmarky s bohatým doprovodným programem pro malé i velké. Představíme vám doslova horké novinky hlavní turistic-

ké sezony, které jsou dalším sklíčkem do pestré
mozaiky naší nabídky turistických možností. Ať
už to jsou nové hotely, expozice, výletní trasy či
sportoviště, jako novinky se vždy řadí do kategorie zážitků, které pokud způsobí vaši závislost a vy se sem budete rádi vracet, splnily své
poslání.
Zapomenout nesmím ani na naše nejmenší. Je
jedno, jestli se vydají v doprovodu rodičů nebo
babičky a dědy, určitě ale chodníčky dlážděnými příběhy, které je dovedou třeba do pohádky.
Do Kačenčiny pohádkové říše, na výlet s Bajzou, po naučné stezce choceňské nebo třeba
jinudy. Možností je dost a je jen na vás, kolik si
uděláte času na své nejmenší. Dny plné zážitků,
stejně jako příjemně strávené chvíle v Orlických
horách a Podorlicku vám ze srdce přeje
 Luděk Sládek

Foto Jan Vítek
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Putujeme s Kačenkou
po Orlických horách
Kdo z Čechů by neznal Kač
Kačenčiny hory, vždyť příběhy o princezně Kačence a její dobrotivosti se tradují široko daleko. Nezapomeňte je při svém putování navštívit a nasbírat razítka
do vandrovní knížky. Je tu tolik míst a akcí, které ještě musíte vidět a zažít…

Tipy na výlety:
Hanička
Hanička – dívčí jméno, které ve vztahu k Orlickým horám zná mnoho lidí více než cokoliv
jiného v tomto regionu. Za skoro pět desítek let
se stalo synonymem generací kluků, jejich tátů
a dědů pro bunkry se vším, co je s nimi spojeno.
Tajemství, dobrodružství a velké množství různých zážitků, z nichž některé se staly téměř legendami. Hledíc do zažloutlých stránek starých
dokladů, běží mi pomyslně před očima statisíce
návštěvníků, kteří muzeem prošli nejprve mezi
lety 1968–1975 a pak i po znovuotevření objektu v roce 1995. Dobou vzniku muzea je Hanička
společně s Dobrošovem i nejstarším pevnostním muzeem v našem státě. Její přestavba na
válečné pracoviště Ministerstva vnitra mnohými
zatracovaná jako znehodnocení celého objektu

je však spíše nepochopení kontextu dějin jako
celku. Její potenciál pro návštěvníky tak tkví
právě v tom zdánlivém nesouladu doby třicátých a osmdesátých let minulého století.

S Kačenkou po stopách sklářů
Projděte si zábavně naučnou stezku, která vás
během sezony květen–říjen provede „Historií
tavení skla“ v Orlických horách. Na trase Deštné v Orlických horách – Orlické Záhoří je umístěno sedm informačních tabulí. Na každé tabuli
se hráči seznamují s historií a vpisují soutěžní
kódy do tabulky. Úspěšní hráči obdrží odměnu
v informačních centrech Deštné v Orlických horách nebo Orlické Záhoří.

Na jakých akcích nesmíte chybět:
Tavení skla dřevem v Deštném v Orlických
horách
České země jsou v evropském povědomí stále
ještě spojovány se sklářstvím. Sklářská tradice
za více než 700 let, co se sklo u nás vyrábí ve
velkém, je opravdu úctyhodná. Od roku 1990
proběhlo již 22 taveb v zahradním areálu Muzea
zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném
v OH. Sklářská pec je postavena ze šamotových
cihel na základě obecné rekonstrukce barokní
sklárny na otop dřevem. Tuto výjimečnou akci
navštěvuje během jediného víkendu kolem 2 500
lidí. Ohřátí pece na teplotu kolem 1 250° C trvá
zhruba tři dny. Na to se však přijďte podívat
první srpnový víkend 2.–4. 8. 2013.
Orlicko – Bystřický pohár v požárním sportu
Družstva Dobrovolných hasičů z České a Pol-
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ské republiky změří své dovednosti v požárním
sportu 13. července v Orlickém Záhoří.
Kunštátský drvoštěp
Je mezinárodní soutěž ve zručnosti dřevorubců,
kde si svou šikovnost mohou vyzkoušet i diváci. Soutěž je doprovázena i ukázkou zpracování
dřeva a vyřezáváním. V letošním roce se závody uskuteční 24. srpna v Orlickém Záhoří.
Loučení s létem
Každým rokem se ke konci léta přiblíží doba, kdy
se rozloučíme jak s létem, tak s princeznou Kačenkou. Ta se o vládu a blaho Orlických hor stará
spolu s Rampušákem, který Kačenku vystřídá
v období zimy. V ten den se scházejí také patroni okolních vesnic, jako jsou například hejkal,
bludičky, vodník a mnoho dalších, aby pro vás
připravili kouzelný les plný pohádek. Na krásné
odpoledne, plné her a zábavy vás zveme 7.
září do Deštného v Orlických horách.
Třetí ročník mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka
V roce 2013 se v Dobrušce, Opočně a Novém
Městě nad Metují opět uskuteční festival klasické hudby, který uvede špičkové a mezinárodně
uznávané interprety. V období od 29. září do
17. listopadu 2013 proběhne série koncertů,
jejichž dramaturgie obsáhne hudbu od baroka
a klasicismu až po díla vrcholného romantismu.
WWW.MHF-VEK.CZ

6. ročník festi- VALu Divadelní pohoda
Nenechte si ujít tradiční divadelní festival, který
se koná v přírodním divadle obce Val. Představení se hrají za každého počasí, vždy v neděli
od 14.00 hodin.
 Světáci – 26. 5. 2013 (Občanské sdružení Divadlo ve středu, Lanškroun)
 Lijavec – 2. 6. 2013 (Kočovná divadelní společnost Bouda)
 Ženitba – 9. 6. 2013 (Divadelní soubor Symposion Třebechovice pod Orebem)
 Noc na Karlštejně – 16. 6. 2013
(Divadelní soubor Divadelního klubu
Vrchlabí), WWW.VAL.CZ

Letní sezona
v Deštném v Orlických horách
Co táhne návštěvníky v létě do Deštného? Je to především čistá a krásná příroda, možnost
výletů za památkami, malebné horské chalupy, dobře značené a upravené turistické trasy.
A je to také krajina vhodná pro cykloturistiku, adrenalinové zážitky, řemeslné dílny, tradice
a tradiční akce.

Příroda a výlety – Deštné leží v chráněné krajinné oblasti Orlické hory pod nejvyšším vrcholem
Velkou Deštnou. Místní krásná příroda vybízí
k výletům. Mezi nejnavštěvovanější cíle výletníků patří Jiráskova cesta, Velká Deštná, Luisino
údolí, Šerlišský mlýn, Masarykova chata, kostel
sv. Matouše a Kačenčina zahrádka. Oblíbeným
cílem rodin s dětmi je středověký skanzen Villa
Nova v nedalekém Uhřínově pod Deštnou.
Cykloturistika – v Deštném můžete využít půjčovnu se servisem kol a nově i elektrokol. Výchozím bodem dobře značených cyklotras je
přímo Deštné, nebo se můžete nechat vyvézt
cyklobusem či lanovkou na hřebeny, po kterých
vedou další značené cesty.
Adrenalin – příjemným zpestřením pobytu
v Deštném může být návštěva lanového parku,
lezecké stěny, zapůjčení terénních čtyřkolek,
koloběžek, tříkolek a kolečkových bruslí. Stačí
se jen rozhodnout.
Řemesla – milovníci historie a tradičních řemesel mohou navštívit naše muzeum. Najdete tu
expozice přibližující život a práci zdejších horalů či sklářů. Oblíbenou zastávkou návštěvníků Deštného je ateliér zvonaře a hrnčířky, kde
si můžete poslechnout Deštenskou zvonkohru
a zakoupit tradiční keramiku, nebo pekařství se
stoletou tradicí, které nabízí domácí žitný chléb.

Tradiční akce – unikátní je „Tavení skla dřevem“ s více jak dvacetiletou tradicí, stejně jako
„Kačenčino loučení s létem“, které je doplněno
bohatým doprovodným programem pro děti.
Gastronomie – na své si přijdou i příznivci dobrého jídla a regionálních specialit. Lze využít nabídku hned několika stylových restaurací nebo
si můžete nechat připravit vlastnoručně chyceného pstruha ve smažírně ryb.
Ubytování – Deštné jako přirozené turistické
centrum Orlických hor nabízí širokou škálu ubytování. Doporučit vám můžeme například hotel
Alba, penzion Kozí chlívek či Alfa Resort. Více
na www.destne.info.

akce léto – podzim 2013
1. 6. Děti patří do chlívku – dětský den a řemeslný jarmark
5. – 6. 7. Slavnosti ohně a nití
13. – 14.7. Víkendy historických technologií ve
skanzenu Villa Nova
19. – 21. 7. Zvonečkový Jarmark aneb Slavnosti
zvonkohry
2. – 4. 8. Tavení skla dřevem
3. – 4. 8. Westernové závody
10. – 11. 8. Víkendy historických technologií ve
skanzenu Villa Nova
7. 9. Kačenčino loučení s létem
WWW.DESTNE.INFO
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Ski centrum Říčky v létě
Letní provoz Ski centra Říčky v Orlických horách začne za příznivého počasí již o třetím
červnovém víkendu a nabídne spoustu zajímavého vyžití jak rodinám, tak i sportovcům či
rekreantům. Na rozdíl od loňského roku, kdy bylo v letním období Ski centrum uzavřeno
kvůli výstavbě nového systému výroby technického sněhu.

Letní zábava
ve Sportareálu
České Petrovice
Areál se nachází v příjemném klimatu Orlických hor a patří mezi moderní sportovní
střediska. V letních měsících se specializuje
na aktivní odpočinek, provozuje sportovní a adrenalinové aktivity, vhodné také pro
rodiny s dětmi. Vyzkoušet si u nás můžete
horské terénní káry, grassball, letní tubing,
bumperboats, jízdu na kladce nebo trampolínu.
Terénní káry – unikátní stabilní vozítka zkonstruovaná pro bezpečnou jízdu z kopce. Řízeny
jsou řídítky, jsou snadno ovladatelné, a tudíž
vhodné pro děti i dospělé. Menší děti mohou
na sjezdovku v doprovodu dospělého, mohou
si i zkusit řídit. Povinnou výbavou je přilba (zahrnuta v ceně). Současně může jezdit až 10 jezdců, vhodné pro větší skupiny, početnější rodiny
či ﬁremní akce. Na vrchol kopce vás dopraví
lyžařský vlek. Pozor – déšť je v případě terénních kár výhodou: na mokré trávě jde o zvlášť
extrémní zážitek.
Grassball – velká nafukovací průhledná koule
ze speciálního PVC, uvnitř které je ještě jedna
menší. Zájemce či zájemci (dva) si tunelem vlezou dovnitř, upoutají se a při koulení dolů mohou sledovat okolí.
Vodní narážedla – určena jsou pro děti i dospělé. Bezpečně unesou i dvě dospělé osoby.
Narážedla jsou vybavena lodním motorem, což
umožňuje libovolný pohyb po hladině všemi
směry.
Jízda na kladce – 60 m dlouhý sjezd v horolezeckém, bezpečně dobržděném sedáku. Zážitek vhodný jak pro děti, tak dospělé. Povinnou
výbavou je přilba (zahrnuta v ceně).
Trampolína s ochrannou sítí – vhodná pro děti
a dospělé do 95 kg.
Letní tubing – bezpečná aktivita vhodná zejména pro děti, ale i pro dospělé. Jedná se o zábavnou jízdu na 100 m dlouhé dráze s umělým
povrchem.
Stylové občerstvení – příjemné posezení,
s kapacitou 30 míst uvnitř a venkovních 30 míst
před ski-barem. Nabízíme také ubytování přímo
v areálu.
Letní otevírací doba:
červen a září 10–18 hod. (víkendy)
červenec a srpen 10–18 hod. (denně mimo
pondělí)
Důležité: všední dny mimo prázdniny jsou vyhrazeny hromadným pronájmům, stejně jako
prázdninové pondělky – slevy až 50 %
WWW.CESKEPETROVICE.COM
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Od června do září bude v provozu čtyřsedačková lanovka, a to v měsíci červnu a září o víkendech a v měsících červenci a srpnu denně.
Lanovkou se návštěvníci dostanou ze Ski centra na svazích vrchu Zakletý (992 m n. m.) až na
hřeben Orlických hor. Z vrchu Zakletý jsou krásné výhledy nejen na polskou stranu Orlických
hor, ale také na hřebeny Krkonoš a Jeseníků.
Vrch Zakletý, a hlavně křížení turistických cest
Pěticestí, které je ve vzdálenosti přibližně jednoho kilometru, je zároveň ideálním výchozím
místem na celý hlavní hřeben Orlických hor.
Připraveny k zapůjčení budou terénní káry a koloběžky, které vyveze naše lanovka až na vrchol, aby si mohli návštěvníci skvěle užít 1,3 km
dlouhou jízdu dolů po červené sjezdovce. Na
vrchol Zakletého může lanová dráha díky svému speciálnímu vybavení vyvážet kromě kár
a koloběžek i cyklisty. V provozu bude i víceúčelové hřiště s umělým povrchem, houpačka
pro děti, vyhlídkové místo, občerstvení a další
atrakce. V nabídce budou i zvýhodněné balíčky
služeb ve spolupráci s lanovým parkem.
Ve Ski centru Říčky se ani v létě nudit
nebudete.
WWW.SKIRICKY.CZ

Na školní výlet či za zábavou do Přívratu
Skiareál Přívrat najdete v klidné venkovské lokalitě blízko lesa a nabízí volnočasové aktivity
a sportovní vyžití nejen pro mladé. Největší naší atrakcí je sjezd na Downhill kárách – speciální tříkolce „choper“ se sedadlem proklatě nízko. K dispozici jsou ale také Downhill koloběžky. Pak už vás jen lyžařský vlek vyveze na svah a dolů už to jede samo.
Pro menší děti tu je k dispozici letní PINGUin
park, areál plný atrakcí a zábavy, vybavený
herními prvky, které rozvíjí dětskou motoriku,
představivost a obratnost. Nechybí trampolíny,
hrazdy, lanovka a další. Pro vaše ratolesti zajistíme narozeninovou či jinou oslavu tzv. KINDER
PÁRTY na míru. Skiareál zajišťuje také ﬁremní
outdoorové akce a programy s možností využití sálu pro 25 lidí. Areál je využíván také jako
cíl školních výletů, školními družinami, mateřskými centry a také jako letní příměstský tábor.
Přitom ale naše nabídka pamatuje na všechny
věkové kategorie. Tomu také odpovídá vybavení od trampolín, lanovky a prolézačky až po
šlapací káry, klouzačky, bungee, lukostřelbu
či střelbu ze vzduchovky. Nechybí míče, stolní

tenis nebo pétanque a pro náctileté nezbytné
free WI-FI. Občerstvení najdete ve Snowbaru
a můžete si u nás opéct i buřty. Prostoru pro
stany je tu také dost.
WWW.SKI-PRIVRAT.CZ

Tvrz Orlice v Letohradě,
zážitek, na který nezapomenete
Šlechtické sídlo obklopené přírodou vzniklo pravděpodobně na konci 13. století, později
byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Historický objekt tvrze má vzácně zachované
stavební části z období gotiky, renesance a baroka a je kulturní památkou.
V současné době návštěvníkům nabízí nejen
prohlídku interiérů opravené tvrze s originálním
gotickým a renesančním sklepením, sbírkou
zbraní, funkční historickou tiskařskou dílnou,
expozicí historického skla ze zaniklých orlických skláren a další expozice, ale i restauraci
s letním posezením na hradbách, středověkou
krčmu a ubytování v moderním hotelu s wellness a konferenčním sálem. Velkým lákadlem
pro děti je expozice „Kouzelný les“, dětské hřiště s lanovkou a prolézacím hradem, na nádvoří
voliéry výra a nosála. V areálu je nově umístěna

tzv. „Neviditelná Perská věž“ architekta Zdeňka
Fránka.

Náš tip
* 2. a 3. 8. ve 20.00 se na nádvoří bude hrát
divadlo: Poslední láska Petra Voka.
* 8. 6. ve 20.00 v amﬁteátru začne zahajovacím
koncertem Mezinárodní hudební festival Letohrad a 16. 6. v 15.00 festival ukončí závěrečný
koncert.
WWW.TVRZORLICE.CZ

Kramářova chata
na Suchém vrchu
Kramářova turistická chata v sedle mezi
oběma vrcholy byla postavena podle plánu
architekta Jaroslava Stejskala v roce 1928.
Výstavba se stala demonstrací síly českého
turistického hnutí, pronikajícího stále více
do pohraničních, z velké části německých
oblastí. I proto dostala jméno prvního prvorepublikového předsedy vlády Karla Kramáře.
Chata má bohatou i pohnutou historii, což jí dává
punc výjimečnosti. Při rozsáhlé rekonstrukci se
podařilo dodržet původní podobu z 30. let minulého století, nyní navazuje na tradici horských
turistických chat. V letních měsících je cílem
pro pěší výpravy či cyklistické výlety na pomezí
Čech a Moravy. Nabízí 4–5 lůžkové apartmány,
dvoulůžkové pokoje v moderním standardu, restauraci s tradiční českou i evropskou kuchyní
v moderním pojetí, dva salonky, wellness a bufet.
Prostory chaty jsou zároveň kvalitním zázemím
pro pořádání rodinných oslav, svateb či ﬁremních
setkání.
Nedílnou součástí komplexu je rozhledna Suchý vrch, původně stavěná jako vodárenská
věž v letech 1931–32 podle návrhu architekta
A. Patrmanna. Má betonovou konstrukci, její tvar
připomíná hřib, měří 33 a vyhlídková plošina je
ve výšce 22 metrů. Přístupná je celoročně od
9 do 17 hodin.
WWW.SUCHAK.CZ

Nová expozice v Muzeu řemesel Letohrad

Sloupový sál v Tvrzi Orlice

Letohrad – nová expozice v Muzeu řemesel
Již několik let patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle východních Čech Muzeum řemesel v Letohradě. Každý rok je tu k vidění něco nového – letos je to unikátní zubařská a gynekologická ordinace s rentgenem z roku 1920. Neuvěřitelně zachovalé a kompletní vybavení,
nástroje, přípravky a léky nabízí dnešní generaci hrůzu nahánějící podívanou. Rozhodně je
to zážitek.
Mezi oblíbené letní akce patří i Řemeslnická
sobota. Koná se 6. července na nádvoří areálu Muzea řemesel, tentokrát ve znamení páry.
Kromě mnoha řemeslníků ve stáncích a rozpohybovaných strojů na mechanické trase bude
k vidění i parní válec, parní nákladní automobil,
lokomobila a dvě parní stříkačky. Nejen pro děti
nezapomenutelný zážitek.
Pokud přijedete do Muzea řemesel do Letohradu, určitě se nudit nebudete. Více než padesát

dílniček a provozoven vám připomene atmosféru první republiky a um našich dědečků a babiček. Pravý kulinářský zážitek pak nabízejí dvě
restaurace přímo v areálu. Na podzim 16. října se zde bude konat koncert světoznámého
trumpetisty Laco Deczi. Jistý zážitek světového
formátu.
Muzeum řemesel v Letohradě se na vás ale těší
celý rok.
WWW.MUZEUMREMESEL.CZ
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Volné chvíle na Orlicku
Vážení turisté, dovolte nám, abychom vám na této stránce představili území Orlicka. To se
nachází ve východní části regionu Orlické hory a Podorlicko a najdete v něm města, jako
jsou Jablonné nad Orlicí, Králíky, Letohrad či Žamberk s jejich nabídkou ojedinělých památek, atraktivity a možností pro aktivní vyžití.

Historie …
Na území Orlicka se nachází řada historických
památek, od hradu Litice přes židovský hřbitov v Žamberku a městskou památkou zónu
v Jablonném nad Orlicí či Letohradě až např.
po obnovenou tvrz Orlice v Letohradě nebo
technickou památku dělostřelecká tvrz Bouda.

Příroda …
Z přírodních atraktivit musím zmínit území Zemské brány se skalnatým atraktivním korytem
Divoké Orlice, Pastvinskou přehradu – jednu
ze dvou rekreačních vodních nádrží na území
Pardubického kraje, území Bukovohorské hornatiny s nejvyšším vrchem Suchým vrchem
(995 m n. m.) a rozhlednou na Suchém vrchu
a obnovenou Kramářovou chatou s hotelem
a také udržované zámecké parky v Žamberku
a v Letohradě.

Cyklistika …
Jednou z největších letních atraktivit Orlicka je
nabídka vyznačených cyklotras. V současné
době pro vás Orlicko vyznačilo více než 300 km
cyklotras, které jsou většinou vedeny po lesních
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a polních cestách nebo nově využívají cyklostezky jako např. Žamberk – Letohrad či Králíky
– Červená Voda. Za doporučení stojí nově vyznačená zelená trasa z Letohradu do Králík
přes Jablonné nad Orlicí, která kopíruje tok
Tiché Orlice. Aby byl v Orlicku pobyt na kolech
co nejpříjemnější, je pro vás připraven nový moderní objekt informačního centra se zázemím
pro cyklisty na Červenovodském sedle. Červenovodské sedlo je významnou křižovatkou i výchozím místem pro cyklistické a pěší výlety jak

do území Bukovohorské hornatiny, tak celého
Orlicka. K pohodlí návštěvníků přispívá i to, že
Červenovodské sedlo je jedním z cílových míst
cyklobusů.

Pevnosti a bunkry…
Pro své hosty má Orlicko připravenou novou
a velmi zajímavou aktivitu, kterou je návštěva
v roce 2012 obnovené naučné stezky Betonová hranice. Jak napovídá název, jde o naučnou stezku tematicky zaměřenou na představení části linie Kralické pevnostní oblasti včetně
dělostřelecké tvrze Bouda, v původním stavu
nejzachovalejší dokončené předválečné tvrze
na území České republiky. Naučná stezka začíná a končí v centru Mladkova, má 23 zastavení
a je dlouhá 12 km.
WWW.ORLICKO.CZ

Choceňská mlékárna –
kvalita z Orlických hor
V současné době je kvalita potravin pod drobnohledem. Po nesčetných aférách či odhalených praktikách velkých obchodních řetězců si spotřebitelé dávají čím dál větší pozor na to,
které produkty vkládají do svých nákupních vozíků. Pomazánková másla a jogurty z Choceňské mlékárny patří dlouhodobě ke špičce na trhu. Proč tomu tak je, se pokouší objasnit
Pavel Marek, ředitel Choceňské mlékárny, jednoho z nejvýznamnějších producentů regionu
Orlických hor a Podorlicka.
Jste jedním z nejvýznamnějších producentů v Pardubickém kraji. V čem
tkví váš úspěch?
Snažíme se našim
zákazníkům dodávat
chutné a hlavně kvalitní produkty. Kvalita
pramení z využívání
menších
místních
dodavatelů, se kterými už máme za dobu spolupráce nadstandardní vztahy, ale také z tradičních receptur
a postupů. Ty se od doby vzniku společnosti
sice zmodernizovaly, ale princip výroby zůstává
stejný.
Podporujete region i nějakým jiným způsobem?
Snažíme se o udržení zaměstnanosti na stávající úrovni. Víme, jakým problémem nezaměstnanost je, a to nejen v našem regionu. Zaměstnáváme zhruba sto lidí, a jak jsem již zmínil,

snažíme se využívat a podporovat i lokální dodavatele. Léta spolupráce prověřila nejen kvalitu dodávaných surovin, ale také naše vztahy.
Navíc si velmi zakládáme na férovém přístupu
k dodavatelům a věřím, že i to hraje významnou
roli.
Na soutěžích o regionální produkty za vaše
výrobky často sbíráte ocenění. Co pro vás
znamenají?
Jsou pro nás samozřejmě velmi důležitá, zvlášť
v době, kdy je problematika kvality potravin celospolečenským tématem. Dnešnímu spotřebiteli již nestačí říct, že máte kvalitní produkt, ale
často je třeba, aby byla kvalita potvrzena třetím, nezávislým zdrojem. Každá novinka navíc
potřebuje, aby byla vidět, aby se o ní zákazník
dozvěděl. A to vše právě soutěže vítězným produktům nabízejí.
Jak často upravuje portfolio vašich výrobků?
V minulém roce jste představili smetanový
jogurt s příchutí brusinky, plánujete novinku
také na tento rok?

S novým výrobkem přicházíme v průměru jednou ročně. Není to příliš často, ale jelikož naši
zákazníci jsou s rozsahem nabídky vcelku spokojení, není třeba častějších změn. A když už
inovaci připravujeme, snažíme se do debaty
zapojit právě i naše spotřebitele. Co se týká novinkových produktů, např. zmíněný brusinkový
jogurt nabízíme nyní i v „rodinném“ balení MAX.
Od května je navíc v prodeji nové pomazánkové
máslo s příchutí hub.
Podniková prodejna
Veškeré výrobky Choceňské mlékárny můžete kromě běžných distribučních míst zakoupit
i v podnikové prodejně, která nabízí široký sortiment mléčných výrobků nejen z choceňské
produkce, ale i čerstvé mléko z automatu. Zákazníci zde mají možnost objednat si speciální dárkové balíčky, sýrové dorty a další sýrové
pohoštění.
Těšíme se na vaši návštěvu!
PODNIKOVÁ PRODEJNA
KOLLÁROVA 481, 565 01 CHOCEŇ
TEL. 465 473 100
PO–PÁ: 7–17, SO: 7.30–11, NEDĚLE: ZAVŘENO
WWW.CHOCENSKAMLEKARNA.CZ

NOVINKA

S HOUBOVOU

PŘÍCHUTÍ

www.schutidotoho.cz
www.chocenskamlekarna.cz
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Perly na toku
řeky Orlice
Na spodním toku Divoké Orlice, těsně před jejím soutokem s Orlicí Tichou se nachází krásná
krajina posetá malebnými vesničkami, kulturními památkami a pozoruhodnostmi. Navštivte
oblast zámků, které jsou jako perličky navlečené na řece Orlici.

CYKLISTIKA A IN-LINE
Přijeli jste k nám na kole? Dobře jste udělali. Je
pro vás připravena široká nabídka cyklostezek,
kterých využívají i in-line bruslaři. S cyklovýlety
jsou spojené každoročně pořádané akce, ať už
„otvírání“, nebo „ukončení“ cyklosezony. Vyzkoušet můžete i nově vybudovanou cyklostezku Čestice – Častolovice – Kostelec nad Orlicí,
která měří 7,7 km a napojuje se na cyklostezku
do Doudleb nad Orlicí až do Potštejna.

PAMĚTIHODNOSTI A POZORUHODNOSTI
Památky? Těch významných u nás najdete
několik. Patří mezi ně například hrad Potštejn,
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zámek Potštejn, zámek v Častolovicích, Nový
zámek v Kostelci nad Orlicí nebo Doudlebách
nad Orlicí, rozhledna Vrbice nebo poutní místo
Homol. Chystáte-li se navštívit tyto nejrůznější
památky, pak ale nezapomeňte na Hudečkovu
galerii či Minizoo v Častolovicích, studánku na
Vrbici a Malé muzeum v Kosteleckých Horkách.

VODA
Milovníci vody si též přijdou na své. Koupaliště
v Kostelci nad Orlicí nabízí vodní radovánky jak
pro mladé, tak pro rodiče s dětmi. Oblíbená je
i řeka Orlice, kterou hojně využívají vodáci i rybáři.

PĚŠÍ TURISTIKA
Pro kratší procházky přírodou jsou zde zřízeny
a upravovány naučné stezky v lesoparku Lípová
stráň v Kostelci nad Orlicí nebo naučná stezka
v Kosteleckých Horkách. Z Kostelce nad Orlicí
se můžete vydat i na dálkovou turistickou cestu
S. G. Jarkovského, která vede až do Ústí nad
Orlicí a měří cca 53 km. Na trasách stezek jsou
umístěny informační tabule, které vás zvou do
přírody. Díváte-li se rádi na krajinu ze hřbetu
koně, vydejte se do Lhot u Potštejna nebo do
Zdelova.
WWW.SVAZEKOBCIORLICE.CZ

Hostinec U Hubálků
Na kole nebo pěšky, poznejte krásy kraje pod Orlickými horami. Z dálkové cyklotrasy Hradce Králové – Zábřeh na Moravě se můžete napojit
na nově značenou cyklotrasu 4360, která vás dovede do Kostelecké
Lhoty. Tady po ujetých kilometrech jistě rádi uvítáte možnost osvěžení
a odpočinku v „Hostinci U Hubálků“.
Pro váš odpočinek jsou připraveny dvě venkovní zahrádky se stojany na kola a také další
služby, jako základní servis kol a možnost jejich uskladnění v případě ubytování. Čeká vás
tradiční česká kuchyně z kvalitních surovin převážně od místních a regionálních dodavatelů,
kulinářské speciality i odlehčený jídelníček pro
cyklisty. Pořádáme degustace vín a gastronomické zážitky v podobě snoubení lahodných
pokrmů s vínem.
Rodinný penzion nabízí ubytování ve 21 pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV a WIFI.
Rodinám s dětmi tu zapůjčí postýlky, nočníky,
elektronické chůvičky a krosničky. Penzion disponuje sálem vybaveným projekční technikou
pro 150 osob, lze ho tedy využít jak k pořádání soukromých, tak i ﬁremních akcí. Pro plnou

spokojenost zákazníků jsou připraveny i další
služby, například masáže. Kvalita služeb, nekuřácké prostředí a osobní přístup vám zaručí, že
se budete cítit jako doma.
WWW.UHUBALKU.CZ

RadioBUS
pro turisty i cyklisty
Období výletů se opět blíží a možná si někteří návštěvníci Orlických hor a Podorlicka
položí otázku, jak se pohodlně dopravit do
cíle své cesty, aniž by museli využít svého
automobilu. Odpověď je snadná: objednat
si RadioBUS.
V ten okamžik se již nemusíte starat o to, kam
svůj automobil zaparkovat, nemusíte ani řešit,
jak plánovat cestu, abyste se k němu museli
vrátit zpět. Pro ty, kteří se bojí o svá auta, odpadá starost o to, zda se nestali obětí nenechavého lapky anebo zlomyslného vandala. RadioBUS slouží k přepravě až 14 osob a na přání je
možné využít také cyklovleku, se kterým není
problém vyjet na nejvyšší vrcholky Orlických
hor. Poté již můžete využít značených turistických tras či cyklostezek a osvěžit své tělo
a ducha v nádherném prostředí Orlických hor,
načerpat klid a pohodu.

Zámek Potštejn a jeho neodolatelná nabídka
Vítejte na zámku v Potštejně, který v nedávné době prošel významnou rekonstrukcí
a nabízí mnohé zajímavé a netradiční, především rodinám s dětmi. I v letošním roce
se tak mohou návštěvníci těšit na nové zážitky.
Prohlídka zámeckých interiérů je rozšířena
o tři zrekonstruované místnosti. Červeno-zlatým suknem potaženou a dobově vybavenou
zámeckou knihovnu, funkční dobovou koupelnu a tajemnou černou místnost, která nabídne
návštěvníkům záhadnou potštejnskou pověst.
Říká se, že pokud někdo tuto pověst rozluští,
zkrásní. Kdo ví…
Na rodiny s dětmi čeká na zámku nový dvouhodinový program s názvem „Cesta do baroka“. V rámci tohoto programu se děti a jejich
rodiče zúčastní hrané kostýmované prohlídky
zámeckých interiérů a dobrodružné stezky v zámeckém parku. Vtipnou a originální formou tak
nahlédnou do života místní šlechty z poloviny
18. století. Protože je potštejnská historie úzce
spjata se známými osobnostmi, jako je Karel IV,
Jan Lucemburský nebo loupeživý Mikuláš
a Křivohubý Ježek, zve vás zámek i do svého
sklepení. Na odvážlivce v něm čeká nezapome-

nutelný strašidelný zážitek s názvem Bubákov.
Kdo by se ale přece jen v Bubákově bál, může
navštívit pohádkové bludiště – Pohádkov. Pohodovou atmosféru završí návštěva stylové zámecké cukrárny. Zámek připravil i letos mnoho
kulturních akcí, z nichž nejoblíbenější jsou 22. 6.
„Barokní zámecké slavnosti“.
Zámecký hotel – zkusili jste spát jako kníže nebo kněžna na zámku? Náš zámek nabízí
ubytování pro 18 osob v nadstandardně vybavených zámeckých pokojích nebo luxusních
apartmá. Svou nevšední atmosférou je určeno
milovníkům romantiky, ﬁrmám, ale i rodinám
s dětmi. Pořádáme kongresy, ﬁremní akce a večírky (až pro 150 osob), nabízíme ájurvédské,
čínské masáže i soukromé večeře v zámeckém
salonku s možností soukromých prohlídek zámku i parku v anglickém stylu.

RadioBUS mohou využít i handicapované
osoby, protože je vybaven plošinou pro nájezd invalidního vozíčku nebo speciálním
výsuvným sedadlem pro osoby o francouzských holích. RadioBUS si můžete objednat
na bezplatné tel. lince +420 800 10 15 20 nejpozději jeden pracovní den před plánovanou
cestou. Na víkend pak nejpozději v pátek do
15 hod.
Příjemný pobyt u nás vám přeje AUDIS BUS
Rychnov nad Kněžnou.
WWW.AUDIS.CZ

WWW.ZAMEKPOTSTEJN.CZ
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Vodácká řeka Orlice láká vodáky i turisty
Neokoukaná, nepřeplněná, vodácky zajímavá a obklopená krásnou přírodou. Taková je Divoká, Tichá i Orlice spojená. Tedy řeky, které protékají Orlickými horami a Podorlickem.
Projekt „Vodácká řeka Orlice“ má za cíl je zmapovat a představit vodákům a turistům.
Plavbu po řece a turistiku v jejím okolí od léta
nově zpříjemní informační tabule podél toku
nebo tištěná vodácká brožura. Zájemci se z nich
dozvědí informace o zajímavostech a službách
v daném místě nebo o blížícím se jezu. Brožuru
od léta dostanete v turistických a informačních
centrech Orlických hor a Podorlicka, v místních
vodáckých půjčovnách a na vodáckých akcích.
Horní toky Divoké a Tiché Orlice jsou pro zkušené vodáky. Jak řeka plyne, na obtížnosti ubývá. Dolní úseky, které jsou většinou celoročně
sjízdné, zvládnou i začátečníci. Vhodným místem pro začátek plavby může být Kostelec nad
Orlicí pro Divokou Orlici anebo Letohrad či Ústí
nad Orlicí pro Tichou Orlici. Na lodi se klidně
dostanete až do Hradce Králové. Při současném splouvání dolní části Divoké Orlice spolu

se spojenou Orlicí připadá na více než 40 km
pouze jeden jez. Aktuální sjízdnost jednotlivých
úseků zjistíte na vodáckém průvodci a vodáckém serveru www.raft.cz, další informace i na
WWW.FACEBOOK.COM/VODACKAORLICE.
WWW.RTIC.CZ
Projekt „Vodácká řeka Orlice“ je spoluﬁnancován Regionálním
operačním programem NUTS II Severovýchod.

Zapomenutá historie aneb tajemné Orlické hory
Ač nás od doby baroka dělí nějaké to století, přesto právě z barokní kultury čerpáme mnoho
z našich tradic. Krajina dostala svoji tvář právě v době baroka, a naše tradice proto s barokní kulturou také úzce souvisí. V 17. a 18. století vznikají slavná i méně známá místa náboženského kultu – místa, kde se konaly zázraky a kam směřovaly tisíce věřících.

Magicky a nábožensky silná místa
Náš kraj se může pochlubit hned několika takovými místy. Slavný je poutní kostel Nanebevstoupení Panny Marie v Neratově. Tradice
zázračného místa sahá až do 16. století, ale
monumentální chrám na základně 45 x 18 m

byl vybudován v letech 1723–1735. Sem směřovaly na pouť kroky až 30 000 věřících. I dnes
je Neratov velkým duchovním centrem kraje.
Unikátem, a nejen Podorlicka, je pak poutní
areál s kostelem Panny Marie Sedmibolestné
na Homoli u Borovnice s unikátním schodištěm

o 153 schodech a 16 odpočívadlech, založený
v roce 1692.

Pozůstatky Sudet
Zemská hranice byla v oblasti Orlických hor
pevně stanovena v roce 1636, přesto až do
poloviny 18. století byla hranicí spíše symbolickou. I v následujícím období hranice státu
nebyla jazykovou ani národnostní linií. Po obou
stranách Orlice žilo obyvatelstvo převážně německé národnosti, ale také čeští, slezští či židovští obyvatelé. Osobní i kulturní kontakty
přetrvávaly i po vzniku republiky a byly zpřetrhány až nešťastnými událostmi 2. světové války. Mezníkem bylo poválečné vysídlení oblastí
s německým obyvatelstvem, například Orlice či
Trčkova, kde dnes žije jediný obyvatel. Vznikla
tu ale zajímavá naučná stezka, která vás provede kouzelným místem Zemská brána, kde
si Orlice proráží své koryto skalami. Naleznete
zde Ledříčkovu skálu, připomínku jediného známého loupežníka z Orlických hor, i Pašeráckou
lávku, kudy ještě za první republiky místní pašovali zboží z Pruska. A věřte, živobytí to nebylo
bezpečné, často se tu i střílelo.

Tradiční náboženské a historické akce
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Kopečková pouť Letohrad (květen)
Potštejnská pouť (květen)
Anenská pouť (červenec)
Neratovská pouť (srpen)
Porcinkule Opočno (srpen)
Celnice Kunštát (září)

Literární a ﬁlmové šlápoty
Trasa: Letohrad – Potštejn – Brandýs nad Orlicí – Opočno – Dobruška – Solnice – Rychnov
nad Kněžnou – Studánka – Doudleby nad Orlicí
 Přírodní labyrint Brandýs nad Orlicí – inspirovaný knihou Labyrint světa a ráj srdce od
J. A. Komenského
 Dobruška – kostel u náměstí, kde se natáčely scény do ﬁlmů Babička a F. L. Věk; rodný
dům buditele F. L. Heka – jeho autobiograﬁi
převedl A. Jirásek do románu F. L Věk
 Rychnov nad Kněžnou – zde se narodil a žil
spisovatel Karel Poláček, sem zasadil děj své
knihy Bylo nás pět; prohlídka města s Pepkem Zilvarem
 Studánka – v roce 2012 se tu natáčel český
ﬁlm „Jedlíci“ (premiéra v únoru 2013)
 Zámek a zámecký park Doudleby nad Orlicí – tudy kráčela Čachtická paní ve ﬁlmu
Bathory režiséra Juraje Jakubiska
Popis programu – vydejte se po stopách známých českých ﬁlmů a velkých spisovatelů působících v Orlických horách a Podorlicku. Naše
tipy vás zavedou na místa, kde se natáčela nejedna česká ﬁlmová klasika.

Nový zámek Kostelec nad Orlicí,
empírový šperk Orlických hor
a Podorlicka
Nedávno rekonstruovaný zámek nabízí
ve zvýšeném přízemí prohlídkovou trasu
„Život v biedermeieru“. Okruh vede reprezentačními prostory vybavenými unikátním
původním souborem kvalitního empírového
nábytku a jedinečnou knihovnou. Expozice
je bezbariérová, přístupná nejen pro vozíčkáře, ale i pro zrakově nebo sluchově postižené.

WWW.MOJEORLICKEHORY.CZ

Kam se vydáme?
 Nový Dvůr Letohrad – největší muzeum řemesel v ČR, které se může pochlubit jedinečnými exponáty, ale i pražičkou kávy, která si
zahrála ve ﬁlmu Vůně kávy
 Hrad Potštejn a zámek Potštejn – pověst
o hledání pokladu inspirovala A. Jiráska k napsání novely Poklad, kterou zﬁlmoval Z. Troška (Poklad hraběte Chamaré)

Pro návštěvníky je připravena také muzejní expozice z historie města Kostelec nad Orlicí
a v I. patře více než 500 m2 výstavních prostor
Galerie Kinský. V letošním roce si nenechte ujít
výstavu obrazů, plastik, graﬁky a fotograﬁí
předních českých výtvarných umělců, jako
jsou Theodor Pištěk, Hugo Demartini a další
členové proslulého společenství umělců, ﬁlmařů i sportovců nazvaného Paleta vlasti, nebo
proﬁlovou výstavu malíře Mirka Kaufmana.
Během roku můžete navštívit některý z pořádaných koncertů nebo festivalů hudby všech
žánrů. V červnu tu vystoupí Pavel Šporcl s Komorní ﬁlharmonií Pardubice a v červenci pak
Vladimír Mišík se skupinou ETC a Ivanem
Hlasem. Podzim slibuje třetí ročník Swingového festivalu na zámku i sólový koncert Lenky
Dusilové.
Příjemné zakončení návštěvy v areálu zámku
a parku nabízí Toniova zámecká kavárna, kde
si můžete objednat také teplá jídla připravená
z čerstvých surovin. Kavárna je otevřena denně,
kromě pondělí, do 22 hodin a v pátek či v sobotu až do půlnoci.

Víno a Hospital Kuks
Naplánujte si výlet na proslulou barokní památku Hospital Kuks. Ať už se vydáte autobusem, nebo parním vláčkem Kuksáčkem,
či se projedete po nové cyklotrase, která
propojuje Hradec Králové, Smiřice, Josefov
a kukský areál, určitě nebudete litovat.
Čeká na vás nejen unikátní Hospital, ale v jeho
sklepích i Galerie českých vín, kde můžete
ochutnat vinné vzorky vyhlášených vinařství
Vinařské oblasti Čechy. SIDURI, občanské
sdružení, které je provozovatelem galerie, vás
během roku přivítá i na pravidelných řízených
degustacích, jejichž přehled naleznete na
WWW.SIDURI.CZ.

WWW.ZAMEKKOSTELECNO.CZ

Sobotu 14. září si určitě poznačte ve svém kalendáři. Ten den patří dalšímu ročníku slavnosti
vína na Kuksu – Vinobraní. Celodenní akce je
bohatou přehlídkou tuzemských i zahraničních
vín, jarmarkem lidových řemesel a pestrým kulturním programem.
Přijměte naše pozvání na sklenku vína!
WWW.SIDURI.CZ
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U nás jako
v pohádce
Region RYCHNOVSKO, který zaujímá s počtem 30 obcí více než třetinu okresu Rychnov nad Kněžnou, poskytuje příležitost
k poznání historie a významných osobností,
které zde žily a tvořily. Je ideálním místem
k rodinné rekreaci i provozování sportů.
Jedná se o přitažlivou turistickou a rekreační
oblast v regionu Orlické hory a Podorlicko, kde
se snoubí mimořádné bohatství kulturních památek s malebnou přírodou. Navštívit můžete
například obec Potštejn s troskami stejnojmenného hradu a s barokním zámkem, anebo Kolowratský barokní zámek v Rychnově
nad Kněžnou. Za zmínku ale také stojí dřevěný
kostel sv. Petra a Pavla v obci Liberk nebo památník v Javornici se stálou výstavou obrazů
malíře Vojtěcha Sedláčka, přičemž část expozice je věnována krajkářskému umění jeho ženy
Marie Sedláčkové-Serbouskové.
Také ostatní místa vám poskytnou řadu příjemných zážitků. Stačí zavítat na rozhlednu Osičina
u Voděrad-Vojenic, kde se za jasného počasí
nabízí krásný výhled na Orlické hory, Kralický
Sněžník, Adršpašsko a Krkonoše. Pokud vás
zajímá tradiční řemeslná výroba anebo rádi
ochutnáte něco z domácí kuchyně, určitě nesmíte při svých cestám regionem Rychnovsko
vynechat Muzeum krajky ve Vamberku. Tradice krajkářského umění proslavila Vamberk
po celém světě. V Ličně se nachází pekárna
BEAS, která produkuje výborné pečivo. Ličenský chléb a tradiční sváteční koláčky ozdobily
své obaly značkou Orlické hory – originální produkt. Nejinak tomu je v případě kvasnicového
rychnovského piva, které se vaří v Podorlickém
pivovaru v Rychnově nad Kněžnou.
A co tahle obecní pece na chléb? Už jste nějakou viděli? Obecní pece kdysi sloužily chudým lidem, kteří neměli dost peněz na to, aby
si postavili pec vlastní. Dnes jsou místem pro
společenská setkávání, lidem dávají možnost
ochutnat dobře upečený kváskový chleba, jaký
znali a pekli naši předci. Chleba pečou v Sopotnici a v Synkově v rámci příležitostných akcí.
Kulturní a společenský život celého mikroregionu je pestrý, celoroční nabídka akcí je lákavá
jak pro příznivce lidové zábavy, tak i milovníky
divadla, hudby a výtvarného umění. Velké návštěvnosti se těší Šlitrovo jaro, Poláčkovo
léto, Rychnovská osmička a další.
WWW.RYCHNOVSKO.CZ

Při svých putování narazíte na místa až zvláštní.
Tak třeba takový Bílý Újezd – zdejší zvonice
z druhé poloviny 13. století je věhlasná po
celé republice zaseknutou sekerkou. Dnes už
se neví, kdy a z jakých důvodů se tam dostala,
traduje se však, že měla odehnat nepočestné
lidi, šejdíře a loupežníky. Kromě této verze se
do dnešních dnů zachovaly také dvě pověsti,
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z nichž každá přichází s tím nejzaručenějším příběhem, který osvětluje, jak to tehdy vlastně se
sekerkou bylo. V Pekle nad Zdobnicí se nachází roubený krytý most přes Zdobnici. K mostu
se dostanete odbočkou ze silnice z Vamberka na
Roveň, Dlouhou a Rychnov nad Kněžnou. Býval
u něj mlýn, pochází z roku 1840 a traduje se
o něm také mnoho zajímavých příběhů.

Rodinný
Wellness Hotel
Panorama

Rychnov s bohatou
kulturní sezonou
V nové turistické sezoně nabídne město
svým návštěvníkům kromě tradičních turistických cílů také bohatou nabídku kulturních akcí.

Hotel Panorama v Rychnově
nad Kněžnou slaví v dubnu
2013 deset let od svého znovuotevření po kompletní rekonstrukci, dokončené v roce
2003. Historie hotelu se začala psát před rokem 1938, kdy
vznikaly plány na vybudování
nového moderního ubytovacího zařízení v Rychnově
nad Kněžnou rodinou Kellerových. Hotel stavěl architekt
Ing. Ota Hányš a po otevření
6. července 1940 patřil hotel
mezi nejvýznamnější v kraji.
V roce 1999 hotel zakoupila
rodina Dubnova a zahájila rekonstrukci.
Současná podoba čtyřhvězdičkového hotelu
nabízí svým hostům luxusní ubytování v 30 pokojích, školicí prostory, wellness centrum s nerezovým bazénem a vířivkou, saunu s vyvíječem
sněhu, služby nevidomého maséra. Významnou
součástí hotelu je Restaurace Panorama, která klade důraz na zdravou kuchyni a používání
výhradně kvalitních potravin a vlastních produktů. Specialitou restaurace je domácí žitný
chléb Panorama, pečený dle původní receptury

z 18. století. V letních měsících je otevřena zahradní restaurace s grilovacím altánem a velkým dětským hřištěm. Hotel a restaurace nabízí
v průběhu roku různé kulinářské speciality a tematické večery s živou hudbou. Nově pořádá
i kulturní akce a koncerty.
Hotel Panorama děkuje hostům za dlouholetou
přízeň.
WWW.HOTELPANORAMA.EU

Novinky v Hotelu Studánka
Hotel Studánka je situován v krásném přírodním parku „les Včelný,“ na úpatí Orlických hor
nedaleko Rychnova nad Kněžnou. Díky rozsáhlé modernizaci navazuje na dávnou lázeňskou
a rekreační tradici a nabízí ubytování a další služby, které splní i ty nejnáročnější požadavky.
Tento moderní hotel je malým kouskem ráje na zemi, kde je pamatováno na každou potřebu
člověka, a našel si ho pro svůj nový ﬁlm i režisér Tomáš Magnusek, rodák z Opočna. Natočil
zde úžasnou komedii „Jedlíci aneb sto kilo lásky“.

Pro letošní sezonu svým návštěvníkům hotel
připravil novinku „Pivní lázně“, kde si můžete
užít léčebnou pivní koupel nebo speciální pivní masáž zad a šíje. Další novinkou je „Medové
potěšení“, které nabízí zázračné účinky medu
v relaxační medové koupeli nebo medovou relaxační masáž. Na konci března hotel slavnostně

otevřel svoji 1. podorlickou pivní stezku v délce necelé 3 km, která je
vhodná pro pěší procházky i cykloturistiku. Na této
stezce vás doprovázejí
informační milníky s graﬁckými prvky a texty
nejen o krásách místní
přírody, ale také o tradici
vaření piva, o pověstmi
a příběhy opředeném
lese Včelném či o významných osobnostech,
které tato místa v dávné
minulosti navštívily. Nemůžeme zapomenout ani
na velmi oblíbené „Pohádkové putování lesem
Včelným“, na kterém vás
čeká 26 zastavení. Každé místečko v lese se
snoubí s nějakou příhodou nebo legendou a najdete zde plno tajuplných míst s příběhy o lesních strašidlech i o skutečných lidech. Mapu
putování si můžete zakoupit v recepci hotelu.
WWW.HOTELSTUDANKA.CZ

Těšit se můžete na druhý ročník řezbářského
sympozia v areálu Kolowratského zámku, na které naváže Rychnovské dřevořezání (10. – 15. 6.)
– přehlídku rozmanitých dřevozpracujících řemesel. Letos bude tato akce obohacena o kostýmované prohlídky zámku. V této sezoně zahajuje
město Rychnov nad Kněžnou slavnosti, které
jsou poctou a oslavou M. D. Rettigové, pro kterou
byl Rychnov nad Kněžnou jedním z nejvýznamnějších míst pobytů, zde dopsala v roce 1825
svoji slavnou Domácí kuchařku, která se stala
jednoznačně jednou z nejčtenějších a nejvydávanějších knih v Čechách. První ročník Gastroslavností proběhne na závěr Týdne dobrot paní
Dobromily v sobotu 22. 6. 2013. Již od pondělí
17. 6. do soboty 22. 6. bude Hotel Havel vařit
jídla a speciální menu sestavené z české kuchyně a inspirované recepty M. D. Rettigové. Těšit
se můžete na několikachodové menu a také na
bohatý doprovodný program s hudebními i tanečními vystoupeními, čekají vás gastronomická
show, soutěže i ukázky zdobení pečiva, dekorace
ovoce a zeleniny i ochutnávky regionálních produktů. V letošním roce proběhne také jubilejní
dvacátý ročník Poláčkova léta (28. 6. – 6. 7.),
jedinečná ukázka toho nejlepšího, co divadelní soubory z Čech a Moravy nastudovaly. A co
máme pro děti? O prázdninách to budou tradiční
Pohádkové pátky ve venkovním amﬁteátru, nebo
se děti mohou s rodiči vydat na Putování se Zilvarem se scénkami z díla Karla Poláčka Bylo nás
pět. Těšíme se na vás.
WWW.KULTURARK.CZ
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Tip na výlet

Pozvánka do Opočna
Tradičním cílem mnoha návštěvníků našeho
města je renesanční zámek s rozsáhlým parkem.
Ale jsou to také výstavy, tradiční akce či památkově chráněné budovy, kostely či romantická zákoutí, která vás nechávají nahlédnout do minulosti Opočna.
Mezi nejznámější osobnosti města patří František Kupka, malíř, symbolista, zakladatel orﬁsmu, ale také graﬁk nebo autor satirických
kreseb. Studoval v Praze a Vídni a od roku 1895
pobýval v Paříži. Bojoval v první světové válce,
byl předsedou České kolonie v Paříži a od roku
1922 profesorem pražské akademie.
Po prohlídce náměstí můžete navštívit již zmíněný
zámecký park, který přechází v oboru s daňčí
a muﬂoní zvěří. V letních měsících potěší městské
venkovní koupaliště Broumar s tenisovými kurty,
fotbalovým hřištěm a nedalekým autocampem.

Za nepříznivého
počasí je
necelých
5 km odtud krytý
J. Čapek – Hlava s napoleonským kloboukem
plavecký
stadion s kuželníkem. Milovníci přírody mohou
navštívit nedalekou mochovskou bažantnici či
lokalitu Chlum. Za 20 minut jste autem také v ráji
jachtingu, na břehu vodní nádrže Rozkoš u České
Skalice.

 Expozice o osobnostech města – které
v Opočně žily nebo ještě žijí. V rámci výstavy
budou vystaveny i Abstraktní malby malíře
Františka Kupky.
 JOSEF ČAPEK – výstava obrazů skvělého
malíře, prozaika a žurnalisty v Opočně na
konci května.
 Ukázky historických květinových vazeb
– na začátku července umístěné v interiéru
opočenského zámku.
 OPOFEST – jedno sobotní odpoledne a jeden večer budou na konci července věnovány multižánrovému koncertu.
 PORCINKULE – tradiční pouť první srpnový
víkend plný atrakcí, stánků se sladkostmi,
doplněno řemeslnickými trhy a koncerty na
Trčkově náměstí.
 Člověk a země – výstava ve stálé expozici
Františka Kupky od poloviny srpna nabídne
fascinující soubor tušových kreseb, jimiž malíř doprovodil knihu „Člověk a země“.
 Happening moderního umění – poslední srpnovou neděli jste vítáni na ojedinělé
akci, kterou je skládání obřího puzzle. Na
workshopech si budou moci návštěvníci zkusit vytvořit své umělecké dílo.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
KUPKOVO NÁMĚSTÍ 247, 517 73 OPOČNO
TEL.: +420 494 668 111
E-MAIL: TISKOVECENTRUM@OPOCNO.CZ
WWW.OPOCNO.CZ

Pozvání do Dobrušky
Město se právem řadí k nejkrásnějším vstupním branám do Orlických hor a důvodů je hned
několik: ideální poloha, komplexní zázemí služeb a bohatá nabídka kulturního i sportovního
vyžití.
V Dobrušce se narodila a žila celá řada významných osobností, jejichž jména i odkaz lákají
k návštěvě. Nejpopulárnějšími jsou zcela jistě
národní buditel František Vladislav Hek a světoznámý malíř František Kupka, který zde prožil
své mládí.

V letní turistické sezoně mají návštěvníci města
možnost zhlédnout v rámci prohlídky radniční
věže prvotiny Františka Kupky, které jsou vystaveny v reprezentačních prostorách radnice.
Expozice rodný dům F. Vl. Heka je rozdělena do
tří částí – kupeckého krámku, obytné světničky

a expozice věnované dokumentům o buditelově životě a díle. Vlastivědné muzeum bude kvůli
rekonstrukci pro letošní sezonu uzavřeno.
V květnu pořádá město tradiční Dobrušskou
pouť (24. – 26. 5.), kde nebudou chybět pouťové
atrakce se stánkovým prodejem a doprovodný
kulturní program. O prázdninových nedělích
ožije od 17 hodin náměstí F. L. Věka koncerty
Dobrušského letního „muzicírování“ různých
žánrů. V letních měsících nabízí město osvěžení
na venkovním koupališti a v případě nepříznivého počasí v krytém bazénu.
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
NÁMĚSTÍ F. L. VĚKA 32, 518 01 DOBRUŠKA
TEL.: +420 494 629 581
IC@MESTODOBRUSKA.CZ
WWW.MESTODOBRUSKA.CZ
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Navštivte krásy Poorlicka
Poorlicko je území rozkládající se částečně v údolní nivě Divoké Orlice, Tiché Orlice a spojené Orlice a dále v hlubokých lesích, navazujících na údolní nivu. Charakter Poorlicka přímo
vybízí k jeho návštěvě, a to buď na kole, nebo na vodácké lodi. Každý, kdo Poorlicko navštíví,
si je zamiluje pro jeho klid, malebnost údolní nivy a čistý vzduch. Zkuste to i vy a uvidíte.
Poorlická naučná stezka – je věnována krajině a přírodě v okolí řeky Orlice v oblasti mezi
Týništěm n. O. a Štěnkovem. Stezka je vedena
jako uzavřená smyčka na trase Štěpánovsko
– Kánského most – Petrovičky – Bojek – Štěnkov – Hradečnice – Suté břehy – Kopaniny
– Štěpánovsko. Celková délka naučné stezky
je 15,3 km, je vedena částečně po místních
komunikacích s asfaltovým povrchem, z velké
části po upravených polních a lesních cestách
a v oblasti mezi Petrovicemi a Štěnkovem po
neupravené polní pěšině. Na naučné stezce je
umístěno celkem 10 tematických panelů, věnovaných přírodnímu prostředí kolem řeky Orlice
a nejbližšímu okolí.

Z tohoto pohledu vytvářejí předpoklady pro širokou škálu výletů s možností poznání přírodních krás, kulturních památek a zajímavostí,
které vám zpříjemní aktivní využití vašeho volného času. Všechny vás proto srdečně zveme
na projížďky po Poorlicku a blízkém okolí.

Vodácká řeka Orlice
Řeka Orlice protéká na území POORLICKA
přírodním parkem „Orlice“. Krásná a nedotčená příroda dělá z vodáckého výletu jedinečný
a dokonalý zážitek.
Celoročně jsou Divoká Orlice, Tichá Orlice
i spojená Orlice sjízdné.
Nástupní místo vhodné k plavbě po Divoké Orlici je v Kostelci n. O., na Tiché Orlici je vhodné
nastoupit v Borohrádku. Pro plavbu po spojené

Orlici je nástupním místem Týniště n. O. Všechny úseky Orlic jsou sjízdné i pro začínající vodáky.
Kompletní vodácký servis včetně půjčovny lodí
najdete v Kostelci n. O. u splavu a v Týništi n. O.
v areálu bývalého závodu Piana.

Akce pořádané obcemi Poorlicka
Cyklotrasy v Poorlicku – mají v současné
době celkovou délku asi 90 km a svým proﬁlem
jsou velice vhodné pro cykloturistiku všech výkonnostních tříd. Svým malým výškovým převýšením jsou zvlášť vhodné pro rodiny s malými
dětmi. Jsou vedeny převážně po lesních cestách. Kromě toho propojují obce a města Poorlicka a jsou napojeny na cyklotrasy sousedních
mikroregionů v okolí Hradce Králové, Pardubic,
Kostelce nad Orlicí a Rychnova nad Kněžnou.

Borohrádek
25. 5. Májové odpoledne – vystoupí Leona Machálková, Queen revival a další.
24. 8. Borohrátky – 5. ročník hudebního festivalu napříč žánry
Bolehošť
13.–15. 9. Vozatajské závody v Bolehošti-Lipinách neboli Mistrovství Východočeské oblasti
v jízdě spřežení. Během tří dnů se zde předsta-

ví několik desítek kočárů a koní v drezurních
zkouškách, v celodenním atraktivním a napínavém maratonu a na závěr v nedělním parkuru.
(WWW.OBECBOLEHOST.CZ)
Týniště nad Orlicí
 atraktivní cyklostezky a turistické cesty k báječným výletům na kole i k neméně krásnému
špacíru přírodou
 řeka Orlice tradičně láká stovky milovníků
vodní turistiky
 písčité přírodní koupaliště s oblíbenou nudistickou pláží
 Swingový festival Jardy Marčíka
– 31. 5. – 1. 6. 2013
 Cyklorallye Juráška – 90 km do Rokytnice
v Orlických horách a zpět – září 2013
WWW.POORLICKO.CZ
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Aktivně Orlicko-Třebovskem
Region nabízí atraktivní programy s cykloturistikou, in-line bruslením, kanoistikou, lanovým
parkem, lyžováním a cvičnou lezeckou stěnou. Najdete zde hrady, rozhledny, naučné stezky,
přírodní areály a také kulturní podniky.

Pravděpodobně největší atraktivitou tohoto
krásného území a současně naším tipem na
výlet jsou cyklostezky údolími řek Tiché Orlice
a Třebovky. Uživatelé všech typů jistě ocení pohyb překrásnou přírodou, se snadným zaparkováním. Cyklista má k dispozici stezku začínající
v Žamberku a přes Letohrad a Ústí nad Orlicí
může pokračovat přes Brandýs do Chocně
a Vysokého Mýta, anebo se v Ústí může rozhodnout pro odbočení do České Třebové.
Region Orlicko-Třebovsko je ideálním místem
pro rodinou aktivní dovolenou. Jsou zde výborné cyklistické terény, příležitosti na lezecké stěně nebo v lanovém parku Peklák. Tichá Orlice
umožňuje vodáckou turistiku. V regionu můžete
navštívit mnoho turistických zajímavostí, např.
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hrady Lanšperk, Žampach nebo Brandýs nad
Orlicí či dvě rozhledny – na Andrlově chlumu
a na Kozlově. Z kulturních zajímavostí si nenechte ujít nejstarší stavbu východních Čech
románskou rotundu sv. Kateřiny v České Třebové a funkcionalistickou budovu Roškotova
divadla v Ústí nad Orlicí z roku 1936. Region má
také dobré ubytovací a stravovací zázemí a rozvinutou infrastrukturu (kryté bazény, sportovní
zařízení, parky, dopravní možnosti).
Přejeme vám příjemný pobyt u nás, buďte vítáni
na Orlicko-Třebovsku!

Tradičními akcemi jsou:
Cyklo Glacensis pro mladé 2013 ve dnech
17. a 18. 5. Startuje se z 19 míst na české a pol-

ské straně. Cíl je v Olešnici v Orlických horách,
kde je bohatý program.
kontakt: Jana Staňková, jana.stanko@centrum.cz,
mobil: +420 603 569 884.
Orlické cyklo a in-line klání, které se koná
22. 6. v Cakli. Průběžný start na pěší, in-line a cyklistické trasy je od 8 hodiny, info na
WWW.LANSPERK-SBOR.CZ.
kontakt: Libor Kubišta, mobil: +420 739 752 261,
a Tomáš Stejskal, mobil: +420 603 254 993
Den regionu – propagační jízda se koná v pátek 13. 9. Cílové místo Třebovice, s programem
pro účastníky i veřejnost.
kontakt: Jana Staňková, mobil: +420 603 569 884
WWW.ORLICKO-TREBOVSKO.CZ

Česká Třebová, město kultury, sportu a turistiky
Město leží v podhůří Orlických hor, na pomezí Čech a Moravy, v romantickém údolí řeky
Třebovky. Historické centrum tvoří Staré náměstí, jemuž vévodí renesanční radnice z poloviny 16. století. Centrum města je památkovou zónou, kam kromě budovy radnice patří také
barokní sloup se sochou P. Marie Immaculaty (1706), klasicistní kostel sv. Jakuba Většího
(1801), budova děkanství (1786) a budova České spořitelny z roku 1904.
Nejvýznamnější historická památka města ale
pochází ze 13. století a je jí Rotunda svaté Kateřiny, jediná románská stavba dochovaná ve
východních Čechách. Za svůj současný vzhled
vděčí pozdějším barokních úpravám. Dnes se
tu konají nejenom církevní obřady, ale slouží
také jako místo pořádání varhanních koncertů v rámci Mezinárodního varhanního festivalu
Zdeňka Pololáníka.
Místem aktivního odpočinku ve městě je oblíbený krytý plavecký bazén s 80 m dlouhým tobo-

gánem, vířivou vanou a parními komorami. Do
okolí města se pak můžete vydat prostřednictvím bohaté sítě cyklotras. Adrenalin nabízí Lanový park Peklák s 27 překážkami, umístěnými
na stromech ve výšce od dvou do osmi metrů.
Doplňují ho dvě lanovky (90 a 100 m) a nově
také Bike park. (www.ekobi.cz/sportoviste)
Smyslově naučná stezka „Údolím Skuhrovského potoka“ je vhodná na rodinný výlet. Prochází přírodní rezervací Třebovské stěny, nabízí
15 zastavení a je přístupná celoročně v délce

3,5 a 8 km (pro pěší i cyklisty). Turisty oblíbenými cíli jsou rozhledna na Kozlovském kopci
a Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově, připomínající zdejší pobyt tohoto umělce. Otevřena je od června do srpna denně kromě pondělí
od 9 do 17 hodin, v září a říjnu o víkendech od
12 do 16 hodin. Za pozornost také stojí stálá
expozice Městského muzea Česká Třebová
s názvem „Dopravní křižovatky“, která představuje dějiny dopravy v regionu. (www.mmct.cz)

Tradiční akce
 Hudební festival Antonína Bennewitze (duben)
 Putování za Třebovským kohoutem – turistický pochod (květen)
 Českotřebovský kohoutek – minifestival pro
celou rodinu
 Muzejní noc v Chaloupce Maxe Švabinského
 Týden sportu – akce města (červen)
 Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka (říjen)
 Jabkancová pouť (listopad)
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
STARÉ NÁMĚSTÍ, ČESKÁ TŘEBOVÁ
TEL.: +420 465 500 211
E-MAIL: INFO@CESKA-TREBOVA.CZ
WWW.CESKA-TREBOVA.CZ

Město v pohybu – týden dobré zábavy,
sportu a pohody!
Od 3. do 8. června 2013 pro vás město Ústí nad Orlicí připravilo týden zábavy a sportu.
Čekají na vás profesionální umělci i regionální amatérské hudební a taneční skupiny,
dětská vystoupení žáků místních ZŠ, sportovní aktivity pro děti a školáky.

Rodiny s dětmi mohou absolvovat program FIT
rodina. Zúčastnit se můžete tenisového turnaje, nohejbalového klání, orientačního běhu
městem nebo cvičení zumby. Navštívit můžete
výstavy nebo zajímavé budovy včetně kostela v rámci dne otevřených dveří. Na Mírovém
náměstí budete účastníky malířského plenéru
Střední školy uměleckoprůmyslové a před ZUŠ
vám zatančí soubor C-Dance. Ústecký rodák,
olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, připravil pro
žáky ZŠ cyklosoutěž „Hledá se vítěz“. Zazávodit si můžete s olympionikem také osobně ve
vloženém závodě Cross coutry a nechat si podepsat jeho fotograﬁi při jeho autogramiádě.
Po celý týden, každý podvečer, vystoupí na
pódiu na Mírovém náměstí profesionální ka-

bude páteční kulturní program pro rockové fanoušky. Týdenní program vyvrcholí předáváním
cen účastníkům sportovních akcí, bohatým kulturním programem, v němž vystoupí skupina
ABBA Stars revival, a ohňostrojem.
pely a zpěváci. Těšit se můžete na MIG 21,
ŽALMANa & spol., Jana Budaře a Eliščin
Band, Ewu Farnou, Michala Prokopa, UDG,
Progres 2 a Vladimíra Hrona. Jako každý rok

Přijeďte do pohodového Ústí nad Orlicí.
PODROBNÝ PROGRAM NA WWW.USTINADORLICI.CZ
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Lanškrounsko – Zemská koruna
Lanškrounsko se nachází na úpatí nejjižnější části Orlických hor při historické zemské hranici Čech a Moravy, která probíhá Zábřežskou vrchovinou. Jedná se o území v okolí města
Lanškroun, které na vás dýchne svou ojedinělou atmosférou.

Rekreace a odpočinek …

Informace pro návštěvníky …

Lanškrounsko – Zemská koruna je krajem klidu a pohody, regionem nabízejícím místa pro
odpočinek i pro aktivní trávení dovolené. K největším lákadlům tak patří rekreační oblast a přírodní park Lanškrounské rybníky, údolí Moravské Sázavy s největším poldrem ve střední
Evropě či rozhledna na Lázku, 20 metrů vysoká
stavba z roku 1933, nacházejí se v nadmořské
výšce 714 m n. m.

Průvodce městem Lanškroun do mobilů si
stáhnete na adrese QR.LANSKROUN.EU, mobilní web
najdete na M.TURISTA.LANSKROUN.EU.

Památky …
Z historických památek může Lanškrounsko nabídnout řadu zajímavých staveb v Lanškrouně,
např. jednu z nejstarších soustavně fungujících
hospod v Evropě, roubený zájezdní hostinec
Krčma z 16. století nebo zámek v Lanškrouně
s jedním z nejstarších muzeí v Čechách. V regionu se vydejte na částečně zrekonstruovaný
a zpřístupněný Nový zámek u Lanškrouna
s vyhlídkovou věží či na bývalý renesanční lovecký zámeček v Tatenici.

Cyklistika …
Celá oblast Lanškrounska je protkána sítí cyklotras, k nimž v roce 2012 přibyla cyklostezka
z Lanškrouna do Rudoltic. Vedle husté sítě
cyklotras nabízí Lanškrounsko procházky po
svých dvou naučných stezkách, které provedou
návštěvníka nejzajímavějšími přírodními atraktivitami regionu.

Příroda …
Naučná stezka Lanškrounské rybníky vede
územím přírodního parku Lanškrounské rybníky v zóně klidu a ptačí oblasti Natura 2000,
kde na osmi zastaveních a v celkové délce
přes 5 km získá návštěvník ucelené informace
o přírodě této kaskády sedmi rybníků. Největší
z nich Dlouhý rybník je i rekreační vodní plo-

chou s přírodním koupalištěm, půjčovnou lodiček, nabídkou vodních sportů, řadou možností
k ubytování, sportům i stylovému občerstvení.
Naučná stezka Moravská Sázava začíná v Albrechticích a kopíruje tok Moravské Sázavy do
Výprachtic. Na této stezce je celkem šest zastavení, stezka je dlouhá 5,6 km. A především:
z potůčků vtékajících do říčky si můžete narýžovat hrst rudočerných českých granátů
nebo prozkoumat středověké prospektorské
štoly.

Lanškrounská kopa …
S poznáváním regionu Lanškrounska souvisí
i největší turistická akce v České republice se
startem z jediného místa Lanškrounská kopa
pořádaná desítky let druhou sobotu v září.
Lanškrounská kopa nabízí trasy pro pěší od
5 km přes tradiční „kopu“ až po dálkovou trasu
100 km, cyklisté si vyberou z tras od 20 km až
po 110 km a své trasy mají i hendikepovaní či
in-line bruslaři. Letošní 45. ročník této celostátní
turistické akce proběhne 13.–14. 9. 2013 na náměstí Jana Marka Marků v Lanškrouně. Během
těchto dvou dnů se můžete těšit na městské
slavnosti s koncerty a trhy od brzkého rána až
do večerních hodin.
WWW.LANSKROUN.EU
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Choceň romantická i hravá

TOP novinka pro turisty

Mezi zajímavosti Chocně patří údolí Tiché Orlice s přírodní rezervací Peliny, Bošínská obora
se staletou doubravou nebo náměstí s novorenesanční radnicí z roku 1881. Za zmínku jistě
stojí také Mariánský sloup z roku 1760, barokní kostel sv. Františka Serafínského a zvonice.
Navštívit můžete Orlické muzeum v prostorách zámku, zámecký park a v okolí pozůstatky
čtyř středověkých hrádků – Hlavačov, Zítkov, Vranov a Hrádníky.

Vydejte se na Zemskou korunu za nejlepší elektronickou službou pro turisty. Projít
si pak budete moci město s osobním průvodcem 24 hodin denně a 365 dní v roce.
V Lanškrouně to tak opravdu funguje.

Možnosti sportovního vyžití – k dispozici jsou
velmi dobře vybavená sportoviště: stadion baseballu, softbalu, krytý zimní stadion, koupaliště,
basketbalové a tenisové kurty, víceúčelová hala
s horolezeckou stěnou, fotbalový areál, hala
na volejbal, skatepark a další. Díky své poloze a dobré dopravní dostupnosti může Choceň
sloužit jako východisko pro pěší i cykloturistické
výlety do Orlických hor a Českomoravské vrchoviny. Samo okolí Chocně protkané sítí značených stezek a cyklotras nabízí také řadu výletních
možností. Stejně tak je vhodnou zastávkou při
vodáckém putování po Tiché Orlici.

V Chocni a nejbližším okolí se můžete těšit na
cca 20 ateliérů.
17. 8. XII. pivní slavnosti – tradiční akce spojená s dobrou muzikou, jídlem a pitím. Vystoupí:
Jaksi Taksi, Krausberry, Koller Band, Taipan, Nil
aj. (park Peliny Choceň)
INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA CHOCEŇ
TYRŠOVO NÁMĚSTÍ 301
565 01 CHOCEŇ
TEL./FAX: +420 465 461 949
E-MAIL: IC@CHOCEN-MESTO.CZ
WWW.CHOCEN-MESTO.CZ

Jako první ve východních Čechách připravilo
město pro své návštěvníky průvodce do mobilních telefonů. A ne ledajakého. Získal cenu
v soutěži Zlatý erb za nejlepší elektronickou
službu. Najdete v něm víc než 400 turistických
cílů a služeb, informace o památkách, přírodních zajímavostech, přehled restaurací s otvíracími dobami či kuchyní, seznam ubytování,
cykloservisy, sportoviště, služby, ﬁtcentra i lékárny. Součástí aplikace je kalendář akcí, a to
vše v průvodci, který je ke stažení přímo do
vašeho chytrého telefonu. S útratou za připojení k internetu si starosti také dělat nemusíte.
Město nabízí zdarma Wi-Fi a pod heslem Mobilni_pruvodce si můžete prohlížet bezplatně
internet na dvou náměstích, vlakovém nádraží, lehkoatletickém stadionu, u sportovní haly,
skateparku nebo v areálu přírodního koupaliště
Lanškrounské rybníky. Prostě pohoda a nezávislost. Aby byla ale služba úplná, na 80 informačních tabulkách po celém městě najdete popisy památek a zajímavostí. Pokud máte čtečku
QR kódů v mobilu, tabulky s QR kódy a popisky
vám prozradí více o Lanškrounu.
Přijeďte si do Lanškrouna otestovat průvodce do mobilních telefonů.
M.TURISTA.LANSKROUN.EU

Pozvánka na městské akce
2. 6. Třicetiletá válka v Chocni – historický příběh podle skutečné události s ukázkami dobového bojového umění i střelných zbraní a vojenského polního ležení z období třicetileté války
(choceňský zámek).
22. 6. Den otevřených ateliérů – umělci z celého Pardubického a Královéhradeckého kraje
otevřou své ateliéry široké veřejnosti. V autentickém prostředí se na místě můžete seznámit
s jejich tvorbou.
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květen
Kopečková pouť
11. – 12. 5.
Tradiční pouťové oslavy, 300 let, Letohrad.
Cyklo Glacensis
17. – 18. 5.
12. ročník mezinárodní cyklistické akce, start
z 10 českých a z 10 polských měst.
Potštejnská pouť
Tradiční pouťové oslavy, Potštejn.

17. – 19. 5.

Putování za Třebovským kohoutem 18. – 19. 5.
Dálkový turistický pochod včetně cyklotras
je akcí dvoudenní, ale je možná účast i na
libovolný den, Česká Třebová.
Jazzový festival Choceň
Jazzové a swingové koncerty, Choceň.

26. 5.

červen
Třicetiletá válka v Chocni
2. 6.
Historická akce v podání souboru Jirásek
a skupiny REGO.
Město v pohybu 2013
– týden dobré pohody
3. – 8. 6.
14. ročník tradiční kulturně sportovní akce
v Ústí nad Orlicí.
Jablonský Medvídek
7. – 8. 6.
19. ročník folk a country festivalu, Jablonné
nad Orlicí.
Mezinárodní hudební festival
8. – 16. 6.
24. ročník tradičního hudebního festivalu,
Letohrad, zahajovací a závěrečný koncert se
odehraje v amﬁteátru tvrze Orlice v Letohradě.
Čermenské slavnosti
21. – 23. 6.
Tradiční folklorní festival v Dolní Čermné.
Svátky dřeva
21. – 23. 6.
13. ročník se zaměřením na betlémy a církevní
plastiky představí letos opět ukázky práce
řezbářů, ale i podmalby na skle nebo
keramické sochy andělů. Bohatý program,
jarmark, festival, Žamberk.
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Knoﬂikiáda III.
22. 6.
3. ročník charitativní akce v Novém zámku
u Lanškrouna.
Zámecké slavnosti
ve stylu rodu Chamaré
22. 6.
Tradiční zámecké slavnosti na zámku Potštejn.

červenec
Rieter Cup 2013
1. – 5. 7.
Mistrovství ČR jednotlivců v tenise v kategorii
mužů a žen, tenisové kurty ve všesportovním
areálu Ústí nad Orlicí.
Litické šermování
5. – 7. 7.
Dobová šermířská a divadelní představení
doprovázená ukázkami historických řemesel,
hrad Litice.
Řemeslnická sobota
6. 7.
Další ročník oblíbené akce živých řemesel
v regionu s ukázkami větších mechanizmů
v pohybu (i velkých parních strojů), manufakturou pro děti, čertovskou kovárnou, živou
hudbou a dalším bohatým programem pro děti
i dospělé, Muzeum řemesel Letohrad.
Orlická brána
19. – 20. 7.
Letní kulturní festival hudby, ﬁlmu, tance,
divadelních vystoupení pro děti a dospělé,
okolí Tyršovy rozhledny Žamberk.
Anenská pouť
26. – 28. 7.
Třídenní kulturní program – koncerty, výstavy,
bohoslužby, stánkový prodej, pouťové atrakce,
řemeslný jarmark a kulturní program na zámku
nebo ohňostroj. Rokytnice v Orlických horách.

srpen
Porcinkule
2. – 4. 8.
Tradiční akce plná atrakcí, prodejních stánků
a občerstvení. Opočno.
Tavení skla dřevem
2. – 4. 8.
Třídenní tradiční slavnosti skla v Deštném
v Orlických horách s doprovodným kulturním
programem.
Neratovské poutní slavnosti
15. – 18. 8.
Poutní slavnosti s bohatým kulturním
programem.
Pivní slavnosti
17. 8.
Festival rockových kapel a tradiční letní akce
pro všechny, přírodní park Peliny Choceň.
Rychnovský jarmark
30. – 31. 8.
Živé ukázky tradičních lidových i uměleckých
řemesel, ochutnávky staročeské kuchyně
i dobrého moku. Kolowratský zámek –
Rychnov nad Kněžnou.

září
Kostelecké posvícení
14. 9.
Již 11. ročník Kosteleckého posvícení. Na své si
přijdou především milovníci dobrého jídla a pití.
Na hlavním pódiu vystoupí skupiny nejrůznějších
hudebních žánrů. Kostelec nad Orlicí.
Lanškrounská kopa
a celoměstské slavnosti
13. – 14. 9.
Tradiční dálkový pochod, in-line a cyklotrasy
i Pohádkový les pro děti.
Rychnovská osmička
13. – 15. 9.
54. ročník nejstarší amatérské ﬁlmařské
soutěže ve východní Evropě. Celostátní soutěž
amatérských ﬁlmů s mezinárodní účastí.
Rychnov nad Kněžnou.
Svatováclavské slavnosti
27. – 28. 9.
Tři dny plné kultury a hudebních vystoupení,
příjezd družiny sv. Václava, tradiční jarmark
historických řemesel. Dobruška.

ORLICKÉ ZÁHOŘÍ
Orlické Záhoří 34, 517 64
tel.: +420 494 542 033
mobil: +420 725 081 136
e-mail: tic@orlickezahori.eu
www.orlickezahori.eu

(4)

PASTVINY
(11)
Pastviny 32, Žamberk
tel.: +420 465 637 496
e-mail: infopastviny@orlicko.cz
www.obecpastviny.cz

ČESKÁ TŘEBOVÁ
(17)
Staré nám. 78, Česká Třebová
tel.: +420 465 500 211
e-mail: ic@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz
DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH (3)
Pod sjezdovkami 164
Deštné v OH
tel.: +420 492 601 601
e-mail: info@destne.info
www.destne.info
DOBRUŠKA
(2)
Nám. F. L. Věka 32
Dobruška
tel.: 494 629 581
mobil: +420 724 965 051
e-mail: ic@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz/ic

ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH (8)
Nám. T. G. Masaryka 4
Rokytnice v OH
tel.: +420 494 379 023
mobil: +420 736 752 200
e-mail: info-service@rokytnice.cz
www.info.rokytnice.cz
CHOCEŇ
(15)
Tyršovo náměstí 301, Choceň
tel.: +420 465 461 94-9
e-mail: ic@chocen-mesto.cz
www.chocen-mesto.cz
JABLONNÉ NAD ORLICÍ
Náměstí 5. května 30
Jablonné nad Orlicí
tel.: +420 465 641 371
E-mail: infojab@orlicko.cz
www.jablonneno.cz

(14)

KOSTELEC NAD ORLICÍ
(9)
I. J. Pešiny 39, Kostelec nad Orlicí
tel.: +420 494 337 261
e-mail: rtic@kostelecno.cz
www.rtic.cz

LANŠKROUN
(18)
B. Němcové 124, Lanškroun
tel.: +420 465 320 007
e-mail: info.lanskroun@seznam.cz
www.lanskroun.eu
LETOHRAD
(13)
Václavské náměstí 77, Letohrad
tel.: +420 465 622 092
e-mail: info@letohrad.eu
www.info.letohrad.eu
OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH (1)
čp. 8, 517 83 Olešnice
v Orlických horách
tel.: +420 492 601 111
mobil: +420 732 928 374
e-mail: infocentrum@olesnice.net
Tato e-mailová adresa je chráněna před
spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Staré náměstí 68
Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 539 027-8
e-mail: mic@rychnov-city.cz
www.rychnovsko.cz

(7)

SKUHROV NAD BĚLOU
(6)
Skuhrov nad Bělou 84
tel.: +420 494 598 248
e-mail: info.skuhrov@seznam.cz
www.skuhrov.cz
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
(16)
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 271
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz
ŽAMBERK
Kostelní 446, Žamberk
tel.: +420 465 612 946
e-mail: info@orlicko.cz
www.zamberk.cz

(10)

www.olesnice.net
OPOČNO
(5)
Kupkovo nám. 247, Opočno
tel.: +420 494 668 111
e-mail: infocentrum@opocno.cz
www.opocno.cz

ŽAMPACH
(12)
Domov pod hradem Žampach
Žampach 1
tel.: + 420 465 618 184
mobil: +420 604 846 410
www.uspza.cz/infocentrum
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Na duši je Litomyšl!

Tak, jako jsou
klasické lázně
zaměřené na léčbu
a rekonvalescenci
těla, považujeme
Litomyšl za místo,
kde můžete
obnovit své
síly duševní.

více na www.litomysl.cz, www.lazneducha.cz

