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TURISTICKÉ NOVINY

Vychodní Cechyˇ‚
pro region

A
jak vlastně vznikl? Z původních stá-
jí pro  dostihové koně a  koně 
pro parforsní hony, které patřily spo-
lu s  přilehlým zámkem a  panstvím 

rodině Auerspergů. V zámku se nyní stylově 
nachází i Hipologické muzeum s rozsáhlými 
sbírkami. A  jen tak mimochodem, víte, že 
stáje v  nedalekém Heřmanově Městci na-
proti zámku patřily zase rodu Kinských? 

A jaké koně jsou ve slatiňanském hřebčí-
ně k vidění? Už přes šest desítek let se zde 

chová starokladrubský kůň v  černé barvě, 
tedy starokladrubský vraník. Ten se řadí mezi 
barokní rasy koní, má španělsko-neapolský 
původ. A za jakým účelem se zrodil? Vznikl 
pro ceremoniální účely panovnických dvorů. 
Možná netušíte, že historie jeho chovu sahá 
až do roku 1579. V roce 1931 byl sice téměř 
zcela zlikvidován, ale naštěstí to pro něj 
všechno dobře dopadlo... 
www.zamek-slatinany.cz
Tel.: 469 681 112, 469 681 135

Město koní i rodiště známé zpěvačky
MĚSTO KONÍ. TAK BY SE KLIDNĚ DALO PŘEZDÍVAT MÍSTU, 

KDE VYRŮSTALA JEDNA Z NEJPOPULÁRNĚJŠÍCH TUZEMSKÝCH 

ZPĚVAČEK – HELENA VONDRÁČKOVÁ. NEJEN TA ZDE OBDIVOVALA 

KOUZELNÝ HŘEBČÍN, KTERÝ BYL ZALOŽEN UŽ V ROCE 1898. 
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P
o rozsáhlé rekonstrukci budou postup-
ně zpřístupňovány obnovené prostory. 
Novou tvář budou mít zejména hrad-
ní interiéry.

Jak prokoukne hradní palác? Vrátí se tam 
dobové omítky, dlažby a další prvky výzdoby 
podle dochované historické dokumentace. 
Úplnou novinkou bude dům zbrojnošů, kte-
rý poprvé v historii bude otevřen v plné míře. 
Prohlídku vnitřních sálů, ve kterých se do-
chovaly omítky ze 17. století a dřevěné prvky 
z 15. století, završí vstup do unikátního pozd-
ně gotického krovu. V horním sále domu po-
stupně vznikne expozice života hradní po-
sádky na konci 15. století. Jak se promění 
prohlídkové trasy? „Áčko“ získá expozici do-
kumentující historii a  stavební vývoj hradu. 
Prezentovány zde budou mimo jiné nákresy 
jednotlivých stavebních fází hradu, erby 
všech majitelů nebo socha zakladatele hradu 

Přemysla Otakara II. Na „béčku“ se zrenovuje 
bývalá strážnice a  rodí se i  sál, který bude 
sloužit nejenom k prohlídkám, ale také k po-
řádání různých slavnostních a  reprezentač-
ních akcí, hostin, rautů apod.

A jaké další zpestření Svojanov připra-
vil? Kostýmované prohlídky. Nesmíme za-

pomenout ani na velmi bohatý kulturní 
program. Na Svojanově se chystají napří-
klad Hradní jarmark (21. a 22. května), ak-
ce Prázdniny začínají s podtitulem Na Svo-
janov za kejklířem a  kouzelníkem (2. a  3. 
července) či Divadelní pouť (30. a 31. čer-
vence). Atraktivní podívanou slibuje i Tři-

cetiletá válka na Svojanově (20. a 21. srpna) 
či Slavnosti lovu (24. a 25. září).  

Loni si hrad prohlédlo 42 tisíc návštěv-
níků. Zavítá jich letos na Svojanov ještě víc? 
Buďte mezi nimi!
www.svojanov.cz
Tel.: 461 744 124

SVOJANOV BUDE MÍT NOVOU TVÁŘ
CO CHYSTÁ JEDEN Z NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍCH 

TURISTICKÝCH CÍLŮ V REGIONU – HRAD SVOJANOV? 

SPOUSTU ZAJÍMAVÝCH NOVINEK! PTÁTE SE, JAKÉ? 

SNĚŽNÍK SLIBUJE 
PLNO ADRENALINU
Plno adrenalinových zážitků slibuje 

zbrusu nový moderní areál Sněžník 
Dolní Morava. Ptáte se, kde se nachází? 
V  nádherném prostředí pod vrcholem 
Králického Sněžníku. Co všechno nabízí? 
Od začátku letních prázdnin láká toto dy-
namicky se rozvíjející turistické centrum 
na mnoho nových atrakcí. 

Jednou z nich je celoroční bobová drá-
ha U Slona. Ta měří téměř 1100 metrů, což 
ji řadí k nejdelším široko daleko. A co pak, 
až si užijete spoustu rychlosti a  zábavy? 
Buď se můžete občerstvit v  chatě U  Slo-
na, nebo pokračovat v  poznávání okolí. 
U Slona si můžete s partou přátel, rodinou 
nebo klidně jen tak sami zahrát disc golf 
na devítijamkovém hřišti. Jde o zajímavou 
a zábavnou hru na principu golfu, kde se 
místo golfových jamek a  míčků používají 
speciální disky na házení a speciální koše, 
které je třeba diskem trefi t. Tato hra je 
velmi populární v  severských zemích, ale 
u nás jde zatím o absolutní novinku. 

Ale ani to není zdaleka vše. Původně 
zimní lyžařské středisko, které se díky ob-
rovským investicím stalo celoročně ideálním 
místem pro trávení volného času a dovo-
lených, se může pochlubit také unikátní 
horolezeckou stěnou s  patnáctimetrovou 
věží a  obří houpačkou a  pozoruhodnou 

adrenalinovou atrakcí Powerfan. Co že to 
vlastně je? Nechte se překvapit, ale věřte, 
že to pro vás bude zážitek na celý život. 

A  co rodiny s  dětmi? Pro ty je jako 
stvořená nově označená pohádková tra-
sa, která bude začínat na  horní stanici 
lanovky Sněžník. Cíl bude mít po zhruba 
pěti kilometrech v lanovém parku. Pokud 
během trasy děti správně odpoví na otáz-
ku na posledním, jedenáctém stanovišti, 
tak je odměna nemine. Takže, vzhůru na 
Sněžník! 
www.sneznik.as
Tel.: 602 378 150

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy  |  léto 2011

Udělejte si 
procházku 
centrem Pardubic 
s audioprůvodcem
str. 4

Nechte se 
pozvat 
na zajímavé 
kulturní akce
str. 14

turisticke_noviny_leto_2011.indd   1turisticke_noviny_leto_2011.indd   1 12.4.11   9:5312.4.11   9:53



léto 2011VÝCHODNÍ ČECHY strana 2

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy  |  léto 2011

STRAŠIDLA BUDOU ŘÁDIT V LETOHRADĚ
Jste spíše strašpytel, nebojsa nebo něco 

mezi? Pokud chcete vědět, jak na tom jste vy 
nebo vaši blízcí, nenechte si ujít oblíbené Noč-
ní strašidelné prohlídky na zámku v Letohradě. 

Již podeváté je připravuje Kulturní cen-
trum Letohrad. Letos se chystají na pátky 
8. a 22. července a 5., 12. a 26. srpna. Začínat 
budou ve 20.45, 21.00, 21.15, 21.30 a  21.45 
hodin. Vychází se od informačního centra do 
parku, k umělé jeskyni a končí se na zámku, 
kde se setkáte i  s  Bílou paní! A  co při nich 
zažijete? Především hodně zábavy a  možná 

trochu strachu. Ale nebojte, vždycky budete 
mít při sobě zdatného průvodce… 

V „akci“ každopádně uvidíte mnoho po-
hádkových i strašidelných bytostí, které si vás 
vezmou patřičně do parády. Co pro tento zá-
žitek budete muset udělat? Určitě je dobré 
se na prohlídku objednat. Domluvit se mů-
žete s pracovníky letohradského informační-
ho centra, a to buď osobně, nebo telefonicky 
na čísle 465 622 092.    
www.info.letohrad.eu
Tel.: 465 622 092  

A
traktivní však jsou i zavedené trasy, 
které zahrnují prohlídku barokního 
zámeckého divadélka a reprezenta-
tivních sálů. Ta komornější ukazuje 

obytné pokoje ze  začátku 19.  století. Její 
součástí je i výstup po 135 schodech do zá-
mecké věže vysoké 55 metrů.

A  co ještě litomyšlský zámek nabízí? 
Tak třeba muzeum historických klavírů či 
zámecké podzemí, kde je možné projít 
500 metrů podzemních chodeb pod areá-
lem zámku a  zámeckého parku. Je třeba 
zdůraznit, že se jedná o  adrenalinovou 
prohlídku vhodnou spíše pro fyzicky zdat-
né a dobrodružství chtivé návštěvníky. 

K  příjemné procházce přímo vybízí 
kouzelný anglický park a  francouzská za-
hrada. Navštívit můžete i rodnou světnič-
ku hudebního skladatele Bedřicha Smeta-
ny. V Litomyšli se zkrátka nudit nebudete! 
www.zamek-litomysl.cz
Tel.: 461 615 067

D
ům U  Jonáše okouzlí návštěvníky 
svými cennými architektonickými 
prvky, zejména zachovanou sklípko-
vou klenbou při vstupu a fragmenty 

freskové výzdoby. Patří po staletí k  domi-
nantám historického centra města zejmé-
na díky svému charakteristickému průčelí 
s unikátní reliéfní výzdobou ztvárňující pří-
běh biblického proroka Jonáše. 

Východočeská galerie v  Pardubicích 
připravila u  příležitosti slavnostního ote-
vření Domu U  Jonáše zahájení rozsáhlé 
výstavy mimořádné malířské osobnosti 
Václava Boštíka, rodáka pardubického re-
gionu (*1913, Horní Újezd u Litomyšle). Tento 
výstavní projekt byl v  roce 2010 premiérově 
připraven kurátorem PhDr. Karlem Srpem pro 
Galerii hlavního města Prahy a Východočes-
ká galerie v Pardubicích uskuteční ve dnech 
20. 4. 2011–17. 7. 2011 jeho první reprízu. 
Výstava je dosud nejrozsáhlejší výstavou díla 
Václava Boštíka, který v podmínkách minulé-
ho režimu dlouho neměl možnost vystavo-
vat. Pokrývá plných 50 let autorova tvůrčího 

vývoje s  proměňující se malířskou výpovědí 
od realistické malby k  abstraktnímu obrazu. 
K uvedení výstavy v Pardubicích také vychází 
dlouho očekávaná první výpravná mono-
grafi cká publikace díla Václava Boštíka, 
vydaná spolupořadatelem výstavy, Galerií 
Zdeněk Sklenář. K výstavě je již tradičně při-
praven bohatý doprovodný kulturní program 
pro nejširší veřejnost složený z komentova-
ných prohlídek, dětských pořadů, worksho-
pů, dílen i přednášek, jejichž aktuální podrob-
nou nabídku naleznou zájemci na webových 
stránkách galerie.

www.vcg.cz
Tel.: 466 510 003

DO ZÁMKU SE PSEM? 
V LITOMYŠLI BEZ PROBLÉMŮ

CHTĚLI BYSTE VYRAZIT NA PROHLÍDKU ZÁMKU SPOLEČNĚ SE SVÝM PSÍM 

MILÁČKEM? V LITOMYŠLI NA VÁS ČEKAJÍ S OTEVŘENOU NÁRUČÍ! PŘI NÁVŠTĚVĚ 

TÉTO UNIKÁTNÍ PAMÁTKY ZAPSANÉ NA SEZNAM SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO 

DĚDICTVÍ UNESCO SE NEMUSÍTE BÁT, ŽE VÁŠ ČTYŘNOHÝ KAMARÁD ZŮSTANE 

POUZE PŘED BRANAMI TOHOTO RENESANČNÍHO SKVOSTU. A POKUD MÁTE 

DĚTI, URČITĚ JE VEZMĚTE S SEBOU! V LETOŠNÍ SEZONĚ JE PRO NĚ PŘIPRAVENA 

VÝSTAVA HISTORICKÝCH HRAČEK S PŘÍBĚHEM A VĚŽ PLNÁ STRAŠIDEL.  

DŮM U JONÁŠE, JEDEN Z NEPŘEHLÉDNUTELNÝCH HISTORICKÝCH SKVOSTŮ PARDUBICKÉHO PERNŠTÝNSKÉHO 

NÁMĚSTÍ, PROŠEL NÁROČNOU REKONSTRUKCÍ. OD 20. DUBNA 2011 SI NÁVŠTĚVNÍCI MOHOU PROHLÉDNOUT 

JEHO NOVĚ UPRAVENÉ PROSTORY A VÝSTAVNÍ SÁLY VÝCHODOČESKÉ GALERIE ZASE V PLNÉM PROVOZU.

Lanovka vás vyveze na Bukovou horu

P
rvní a  poslední měsíc svého letní-
ho provozu bude k dispozici pouze 
o  víkendech, o  hlavních prázdni-
nách pak ale bude na trase dlouhé 

1680 metrů „pendlovat“ každou hodinu. 
Dobrou zprávu máme i  pro cyklisty. Pře-

prava jízdních kol totiž bude možná až na 
vrcholové partie Bukové hory. A to už stojí 
za to vyzkoušet tuto velmi příjemnou no-
vinku, nemyslíte?  
www.skiparkcervenavoda.cz
Tel.: 606 039 166 

V
 Libereckém, Pardubickém a Králo-
véhradeckém kraji dnes žije přes 
jeden a  půl milionu obyvatel. Pro 
ně i pro návštěvníky regionu se re-

konstruují silnice, městské zóny a venkov-
ská sportoviště. Staví či přistavují se nové 
hotely, sjezdovky, vznikají nová kulturní 
centra. Podporují se i podnikatelské zámě-
ry. Vše prostřednictvím evropských dotací 
plynoucích z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod. 
 Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
 Krytý plavecký bazén v Litomyšli
 Centrum textilního tisku v České Lípě
  Geologická expozice Hřebečské důlní 

stezky v Moravské Třebové

  Informační centrum a kavárna Oskara 
Schindlera ve Svitavách

  Nový lyžařský areál Červená Voda–Bu-
ková hora

  Muzeum obuvi a kamene ve Skutči
  Přístavba a rekonstrukce královéhra-

deckého hotelu Grand
  Africké bungalovy v Safari Kempu ve 

Dvoře Králové nad Labem
  Hipo, cyklo a stezky pro pěší včetně 

lanové dráhy v Rekreačních lesích 
Podhůra v Chrudimi

  Znovuobnovení rekreačního 
letoviska Studánka u Rychnova nad 
Kněžnou

a dalších téměř 400 projektů se dnes reali-
zuje s přispěním Regionálního operač-
ního programu NUTS II Severovýchod.

 

NOVÁ MODERNÍ LANOVÁ DRÁHA, KTERÁ V ZIMNÍM OBDOBÍ 

DOKÁZALA ÚSPĚŠNĚ PROPOJIT LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO SKIPARK 

ČERVENÁ VODA S BUKOVOU HOROU V ORLICKÝCH HORÁCH, 

BUDE FUNGOVAT I PŘES LÉTO! JEJÍ KOMFORT MŮŽETE OTESTOVAT 

OD SOBOTY 11. ČERVNA DO NEDĚLE 18. ZÁŘÍ.

Regionální operační program NUTS II Severovýchod
OPORA VAŠEHO DOMOVA – SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH

Dům U Jonáše otevírá po rekonstrukci 
atraktivní výstavou malíře Václava Boštíka

ilustrační foto

Krytý plavecký bazén v Litomyšli

Centrum textilního tisku v České Lípě

Africké bungalovy v Safari Kempu 
ve Dvoře Králové nad Labem
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Co mají společného?

Recyklaci!
Moderní počítač a obyčejný kbelík – co mají společného?

Při výrobě obou těchto věcí byly použity recyklované materiály. 

Děkujeme, že dáváte odpadům druhou šanci.
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CO ZNAČÍ OCELOVÉ PRVKY NA ROZHLEDNĚ?
Co symbolizují ocelové prvky na dře-

věné konstrukci rozhledny Strážný 
vrch, která vyrostla v oblasti Hřebečské-
ho hřebenu mezi Svitavami a Moravskou 
Třebovou? Výztuže hornické štoly. Ptáte 
se proč? Jde o součást rozsáhlého pro-
jektu Hřebečských důlních stezek, jenž 
má návštěvníky mimo jiné zavést i k ně-
kolika bývalým dolům. 

Samotná rozhledna měří 17 metrů, 
přičemž vyhlídková plošina je umístěna 

o tři metry níže. A kolik schodů k ní vede? 
Přesně 67…

Kam až je možné ze Strážného vrchu 
dohlédnout? Třeba na severní část Bosko-
vické brázdy s Moravskou Třebovou a Pas-
tviskem, Zábřežskou vrchovinu s Lázkem, 
část Orlických hor a za dobré viditelnosti 
i na Králický Sněžník či Podorlicko s Lan-
škrounem. 

Ptáte se, jak se k rozhledně co nejlépe 
dostat? Zřejmě nejjednodušší to je z Nové 

Vsi u Kunčiny. Odtud už se můžete nechat 
navést rozcestníky Hřebečských důlních 
stezek. Nejprve se vydejte po louce do 
lesa. Až uvidíte koleje Mladějovské prů-
myslové dráhy, nenechte se zmást cestou 
k dolu Hugo Karel, ale zamiřte úzkou pě-
šinou do kopce po modré značce. Pak vás 
čeká už jen rovinka a kýžený cíl – rozhled-
na Strážný vrch. Přejeme vám příjemnou 
cestu!   
www.hrebecskedulnistezky.cz

BAROKNÍ PERLA PROKOUKLA

Z
renovovat bylo třeba i dřevěné sou-
části působivého chrámu, které na-
padl červotoč. Vyšperkován byl také 
místní mobiliář – zejména Marián-

ská kaple s hlavním oltářem, kde je ucho-
ván cenný obraz Panny Marie Pomocné, 
tzv. Pasovské.

Jedna z  nejpozoruhodnějších pamá-
tek svého druhu v  Pardubickém kraji, 
do níž ročně zavítá přes patnáct tisíc 
návštěvníků, by se měla dočkat i  dalších 
oprav. Co je jejich cílem? Aby se tento 
unikátní chrám stal důstojným srdcem 
celého regionu a zároveň dobře dostup-
ným pro všechny. Proto je pamatováno 
rovněž na bezbariérový přístup.  
www.chlumek.net
Tel.: 469 671 110

BAROKNÍ PERLA PARDUBICKÉHO KRAJE – CHRÁM PANNY MARIE 

POMOCNÉ NA CHLUMKU V LUŽI – V POSLEDNÍ DOBĚ VÝRAZNĚ 

PROKOUKLA. MÁ NOVĚ ZRESTAUROVANÉ VARHANY A VÝMALBU, 

KTERÁ UŽ SI O TO ŘÍKALA HODNĚ DLOUHO. VŽDYŤ TA PŘEDCHOZÍ SE 

NA CHLUMKU ODEHRÁLA PŘED DLOUHÝMI STO LETY. 

Přijeďte k nám na výlet, 
ale nezapomeňte třídit odpad

P
ro obyvatele Pardubického kraje 
i  jeho návštěvníky je připraveno 
celkem 9292 kontejnerů na třídě-
ný odpad. Každý občan kraje do 

nich za rok vytřídí téměř 37  kg odpadu, 
který lze, na rozdíl od odpadu netříděné-
ho, dále recyklovat.

„Přes 90 % měst a obcí Pardubického 
kraje je zapojeno do systému EKO-KOM. 
Lidé tu běžně třídí papír, barevné a  čiré 
sklo, plasty a  společně s  nimi nápojové 
kartony. Při porovnání množství vytří-
děných odpadů se Pardubický kraj drží 
v  horní polovině v  rámci celé České re-
publiky,“ informoval Tomáš Pešek, regio-
nální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.

Všechny obce Pardubického kraje 
zapojené do systému EKO-KOM každo-
ročně bojují o  to, která z nich bude nej-
lepší ve sběru tříděného odpadu. Soutěž 
„O perníkovou popelnici“ má za sebou už 
čtyři ročníky a  úspěšně se rozbíhá pátý. 
Zvítězit může kterákoliv obec – bez ohle-
du na to, jak je velká.

Aktivní jsou také školy Pardubického 
kraje, které se pravidelně zúčastňují růz-
ných soutěží i projektů. Žáci se svými učiteli 
s  chutí využili například možnost podílet 
se na unikátním světovém rekordu – z od-
padových materiálů určených pro třídění 
vytvářeli znaky svého města či obce. V prů-
běhu roku 2010 tak vznikla největší Galerie 
znaků měst a obcí na světě. 

V  řadě měst a  obcí probíhají akce 
určené pro širokou veřejnost, tzv. out-
doorové akce. Jednou z nich je „Barevný 
den plný her“, při kterém se dokáže bavit 
celá rodina. Děti plní různé úkoly, jejichž 
společným tématem je třídění odpadů. 

Vyzkoušet mohou svoji bystrost při hra-
ní maxidomina nebo například zábavné 
třídění na koloběžce. Děti, ale i  dospělí 
se zároveň dozvědí spoustu užitečných 
informací o třídění odpadů.

„Naše barevné dny pravidelně navště-
vují akce ve městech a obcích Pardubic-
kého kraje. Již tradičními akcemi, kte-
rých se účastníme, jsou Město v pohybu 
v Ústí nad Orlicí, Den s Technickými služ-
bami města Chrudim nebo na oslavách 
Dne Země ve Vysokém Mýtě. Najdete 
nás na Bambiriádě, dětských dnech 
i dožínkách,“ řekl Tomáš Pešek a doplnil: 
„S   úspěchem se na jednotlivých akcích 
setkává také náš prosklený kontejner. 
V  něm si každý může prohlédnout, jak 
vypadá běžný netříděný domácí odpad 
a na druhé straně, co všechno je možné 
z něj vytřídit.“

V Pardubickém kraji třídí odpad oby-
vatelé měst a obcí, školy i úřady. Třídit od-
pad si lidé zvykli také při různých akcích 
– kontejnery na tříděný odpad fungují 
například při provozu letního kina Pern-
štejn v Pardubicích. 

Až přijedete obdivovat krásy našeho 
kraje, užijte si výlety i  nejrůznější akce, 
ale nezapomínejte třídit odpad.

My v Pardubickém kraji to umíme!

Další informace o  třídění odpa-
du najdete na www.ekontejnery.cz 
a www.jaktridit.cz.

Kontakt: Tomáš Pešek
regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, 
E-mail: pesek@ekokom.cz

PLÁNUJETE VÝLET DO PARDUBICKÉHO KRAJE? VÍTE, NA CO SE U NÁS 

MŮŽETE TĚŠIT? PARDUBICKÝ KRAJ NABÍZÍ MÍRNÉ KOPEČKY, ALE TAKÉ 

MASIV KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU – TŘETÍ NEJVYŠŠÍ POHOŘÍ V ČESKU. 

NA CYKLISTY NEBO BRUSLAŘE ČEKAJÍ TRASY V NÍŽINÁCH KOLEM LABE. 

MILOVNÍCI HISTORIE UVÍTAJÍ KRÁSNÉ STŘEDOVĚKÉ HRADY, TVRZE

ČI RENESANČNÍ ZÁMKY. V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ SI VYBERETE 

Z ŘADY SPORTOVNÍCH I KULTURNÍCH AKCÍ. NA SVÉM VÝLETU SE MŮŽETE 

ZASTAVIT V JEDNÉ ZE 417 OBCÍ A VE 34 MĚSTECH. V PŘEVÁŽNÉ VĚTŠINĚ 

Z NICH LIDÉ VELMI SVĚDOMITĚ TŘÍDÍ ODPAD.
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Nenechte si ujít Koně v akci na závodišti! 
Máte rádi koně? Pokud ano, tak byste si 

rozhodně neměli nechat ujít třináctý 
ročník mezinárodní výstavy Koně v  akci. 
Uskuteční se od pátku 2. do neděle 4. září 
na pardubickém dostihovém závodišti. Na 
největším setkání svého druhu u  nás na-
jdete snad úplně všechno, co je s  těmito 
nádhernými zvířaty spojené. V dějišti Velké 
pardubické steeplechase budou k  vidění 
například reprezentativní přehlídky plemen 
či nejrůznější koňské soutěže. Letošní pro-
gram však bude tak bohatý, že nebudete 
vědět, kam dřív skočit. Takže, teď už jen 
nezapomenout si do diářů poznamenat, že 

první zářijový víkend strávíte na pardubic-
kém závodišti! 
www.pardubice-racecourse.cz
Tel.: 466 797 111

V
e zdech pardubického zámku se 
po staletí ukrývá tajemná postava 
ženy stojící na vratké kouli. Rene-
sanční umělci ji nazývali Fortuna 

Volubilis, tedy Štěstěna vrtkavá. Tajem-
stvím opředená freska nově dostala kou-
zelné dvojče – bronzový reliéf, který je 
dílem akademického sochaře Bohumila 
Eliáše mladšího. 

Na toto pozoruhodné dílo si mohou 
návštěvníci sáhnout a  přitom tiše vyslovit 
i ty nejtajnější prosby či přání. Až tedy bude-
te ve svém životě potřebovat paní Štěstěnu, 
víte, kde ji zastihnete… 

A  co ještě najdete na pardubickém 
zámku? Výstavy a  expozice Východočes-
kého muzea, kde si přijdou na své milov-
níci starých hraček, pohlednic, zbraní, ale 
také českého skla, mincí nebo přírody vý-
chodního Polabí. A  v  čem je tato národní 
kulturní památka ještě unikátní? Mimo 
jiné i zachovaným opevněním, které dnes 
slouží jako místo příjemných procházek 
s výhledem na renesanční zámek i na staré 
Pardubice.   
www.vcm.cz
Tel.: 466 799 240

Z
asvěcený a  poutavý výklad v  čes-
kém, anglickém či německém jazyce 
vás seznámí s  historickými skuteč-
nostmi a  souvislostmi a  provede 

městskou památkovou rezervací. 
A  kudy vlastně povede cesta? Přes his-

torické centrum Pardubic – Pernštýnské ná-
městí – kolem kostela svatého Bartoloměje 
a odtud do úzkých uliček a malebných zákou-
tí – přes Příhrádek až na pardubický zámek.

  Na závěr vás audioprůvodce přivede 
k Zelené bráně. Ta představuje dominantu 
městské památkové rezervace. Svou cha-
rakteristickou věž s měděnou střechou zís-
kala po velkém požáru města v roce 1538. 
Jako Zelená brána je výslovně zmíněna 
poprvé roku 1547.  

A  jakou má podobu dnes? Objekt je 
tvořen vstupní renesanční branou, na jejíž 
průčelí dali pardubičtí radní v  roce 1903 
umístit reliéf podle návrhu slavného malí-
ře Mikoláše Alše. Zpodobňuje pověst pánů 
z Pardubic, jejichž erb užívají Pardubice 
jako městský znak. 

Za vstupní branou se vypíná více než 
60 metrů vysoká věž, která současnou po-

dobu získala mezi lety 1910 až 1912. Věž je 
v  sezoně přístupná a  skýtá krásný výhled 
na městskou památkovou rezervaci, zá-
mek i  na široké okolí včetně hradu Kuně-
tická hora. 
www.ipardubice.cz
Tel.: 466 768 390

Na pardubickém zámku máte štěstí na dosah ruky

Pardubicemi vás provede průvodce

Arnošta z Pardubic 676
tel.: 466 054 211, tel./fax: 466 613 668
GSM: 724 917 656
www.hotel-arnost.cz, hotel@hotel-arnost.cz

ARNOŠT HOTEL GARNI

LEVNÉ UBYTOVÁNÍ  
V CENTRU PARDUBIC

snídaně formou bufetu
 zdarma

dva salonky pro 10-15 osob
kadeřnictví, kosmetika

KUPON NA SNÍDANI  
ZDARMA

KDYKOLIV BUDETE POTŘEBOVAT ALESPOŇ TROCHU ŠTĚSTÍ, VYDEJTE SE NA PARDUBICKÝ ZÁMEK. 

PROČ? PROTOŽE HO TU MAJÍ DOSLOVA NA DOSAH RUKY. 

PŘÁLI BYSTE SI DOZVĚDĚT SE NĚCO NOVÉHO O PARDUBICÍCH? 

TAK OTESTUJTE ZAJÍMAVÉHO AUDIOPRŮVODCE, KTERÝ (NEJEN) NÁVŠTĚVNÍKŮM MĚSTA NABÍZÍ INFORMAČNÍ 

CENTRUM PARDUBICE REGION TOURISM SÍDLÍCÍ VEDLE ZELENÉ BRÁNY. 

Svět zážitků nejen pro děti…

P
ohádky z choltického rybníka hra-
né touto netradiční a ve světě na-
prosto ojedinělou metodou bu-
dou moci poprvé shlédnout ob-

jednané zájezdy mateřských a  základ-
ních škol v období od 24. května do 24. 
června, návštěvníci a turisté pak v době 
letních prázdnin vždy v sobotu a v pon-
dělí. I letos je připravena řada doprovod-

ných programů, například festival Lout-
káři na zámku, Vodnický dětský den, di-
vadelní představení Dívčí válka a mnoho 
jiného. Programy, otevírací dobu a další 
informace najdete na 
www.zamek-choltice.cz

POHÁDKOVÁ EXPOZICE SVĚT VODNÍKŮ A LOUTEK ČERNÉHO DIVADLA 

NA ZÁMKU CHOLTICE SE LETOS S PŘÍCHODEM NOVÉ SEZONY DOČKÁ ROZŠÍŘENÍ 

O JEDEN SVĚTOVÝ UNIKÁT, KTERÝM BUDE VODNÍ ČERNÉ DIVADLO. 

FORTUNA VOLUBILIS, TEDY ŠTĚSTĚNA VRTKAVÁ JE V PARDUBICÍCH
* Kupon platí pouze pro ubytované hosty a pro jednu osobu

*
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NAUČNÁ STEZKA PŘIPOMÍNÁ VÁLEČNÉ HRŮZY

M
ístní obyvatelé zaplatili svými 
životy na pardubickém popra-
višti za ukrývání tajné vysílačky 
Libuše patřící parašutistům po-

věřených atentátem na zastupujícího říš-
ského protektora Reinharda Heydricha. 

Na naučnou stezku se můžete vydat pří-
mo z  této obce, která byla 24. června roku 

1942 srovnána se zemí, a to buď pěšky, nebo 
na kole. To si zde můžete přímo půjčit.

A kam se dá odtud vyrazit? Stezka vede 
z Ležáků přes Habroveč, Louku, Vrbatův 
Kostelec, Prosetín, Dřeveš a Včelákov zpět 
do míst, které připomínají hrůzy druhé svě-
tové války – do Ležáků… 
www.lezaky.cz

NEOBVYKLÉ SPOJENÍ NABÍZÍ NOVÁ NAUČNÁ STEZKA, KTERÁ VEDE 

Z LEŽÁKŮ DO VRBATOVA KOSTELCE. JAKÝ JE JEJÍ ZÁMĚR? 

NETRADIČNĚ PŘIPOMÍNAT TRAGÉDII TÉTO OBCE NA CHRUDIMSKU, 

JEŽ BYLA ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VYHLAZENA. 

ZA KELTY DO NASAVRK
CHCETE SE VYDAT PO STOPÁCH KELTŮ? TAK MŮŽETE VYRAZIT DO NASAVRK NA OSLAVY LÉTA – NA KELTSKÝ 

FESTIVAL LUGHNASAD, KTERÝ TRADIČNĚ POŘÁDÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BOII. 

T
oto unikátní muzeum pod širým 
nebem připomíná, jak lidé dříve 
bydleli, pracovali a s čím si děti hrá-
ly. Prozkoumat ho můžete s  prů-

vodcem, ale můžete se vydat sami na 
objevnou výpravu, během níž se dozvíte 
spoustu zajímavých věcí. Také si určitě 
všimnete drobností, které jste předtím 
třeba ani neviděli. Pokud budete chvilku 
tiše sedět u  potoka, uvidíte například 
ledňáčka nebo veverku. V  potoce pak 
možná zahlédnete raka nebo pstruha… 
A společně se svými ratolestmi se může-
te zapojit i do zábavné soutěže, na jejímž 
konci na děti čeká malé překvapení…  
www.vesely-kopec.eu
Tel.: 469 326 415

VESELÝ KOPEC: 
JAKO V HEZKÉ POHÁDCE

CHCETE SI PŘIPADAT JAKO V HEZKÉ POHÁDCE? TAK ZAVÍTEJTE NA VESELÝ KOPEC, KDE JSOU VÍTÁNI 

HLAVNĚ TI, KTEŘÍ SI JEŠTĚ NEZAPOMNĚLI HRÁT.

V
 sobotu 30. července se zde usku-
teční již 5. ročník tohoto festiva-
lu pro celou rodinu. Po celý den 
bude pro návštěvníky připraven 

bohatý program – keltská řemesla, 
ukázky historického boje, ukázky a  vý-
uka irských tanců, keltské hry a soutěže 
pro děti, hudební vystoupení, tradiční 
trhy a  mnoho dalšího. Zlatým hřebem 
programu bude jistě slavnostní zahájení 
ve 14 hodin. V 19 hodin pak začne vel-
ký koncert keltské a  Kelty inspirované 
hudby. Chybět nebude ani dobré občer-

stvení či tradiční nápoj Keltů, medovina. 
A kde se festival odehraje? Od 9.30 do 
jedné hodiny ranní přímo v srdci Nasa-
vrk – v zámku, zámecké zahradě a okolí.  

Nasavrky ale lákají i  na další kelt-
ské aktivity. V zámku můžete navštívit 
interaktivní expozici Po stopách Keltů, 
která vás názorně seznámí se životem 
našich předků, a  nebo spatřit fi lm Pří-
běh kamene. 

Od zámku se dá vyrazit na procház-
ku po naučné Keltské stezce Železnými 
horami, která vás krásnou přírodou Že-

lezných hor zavede až na dávné keltské 
sídlo – oppidum v  Hradišti u  Nasavrk 
a  na rozhlednu Boiika. Pro představu, 
celková délka stezky je 9,5 kilometrů, 
ale samozřejmě lze zvolit rovněž kratší 
variantu. Za návštěvu jistě stojí i  jedno 
pozoruhodné tajemné místo – kamen-
ný kruh u nasavrckého hřbitova.

Takže, přijeďte se podívat i vy za Kel-
ty do Nasavrk!
www.boii.cz 

K Žíznivému mnichovi na báječnou pizzu!
Proč navštívit Hrochův Týnec? Důvodů může 

být celá řada. Alespoň pár vám jich teď od-
tajníme… 

V  této obci ve směru z Chrudimi na Vyso-
ké Mýto se nachází unikátní národní památka, 
kde nyní najdete zajímavou středověkou krč-
mu – Pizzerii U Žíznivého mnicha. Dům z roku 

1809 stojí na kopečku v krásném romantickém 
zákoutí v  sousedství kostela svatého Martina 
a hrobky Lilienwaldů. 

Vězte, že se sem sjíždí milovníci pizzy z široké-
ho okolí. Jak mnozí z hostů tvrdí, lepší pizzy nikde 
není! A  tak se sláva této romantické krčmy šíří i  za 
hranice okresu. Tak nezapomeňte navštívit Hrochův 

Týnec a ochutnat pizzu, o které ti, kdo ji ochutnali, 
tolik básní. A navíc – o letních prázdninách se U Žíz-
nivého mnicha uskuteční hned několik akcí, kde 
bude k vidění též historický šerm! Sledujte webovou 
stránku www.pizzerieuziznivehomnicha.
com, kde zjistíte více informací. Kontaktní telefonní 
číslo je 724 537 600 (po šestnácté hodině). 

NA EXKURZI DO FIKTIVNÍHO LOMU

F
iktivní lom najdete ve venkovní ex-
pozici těžby a zpracování kamene. 
Vězte, že řada exponátů je zde 
funkčních a  schopných plnohod-

notných ukázek práce. 

A  co vnitřní kamenická expozice? Ta 
podrobněji popisuje vývoj kamenoprů-
myslu včetně prezentace geologických 
zajímavostí Skutečska.

Místní region byl v minulosti rovněž 
obuvnickou velmocí. Tento fenomén 
zachycuje obuvnická expozice, která 
návštěvníkům připomene dávné ce-
chovní řády a památky, vývoj tohoto od-
větví za první republiky i historii Botany. 
A  co tu ještě uvidíte? Samozřejmě, že 
zde nespatříte pouze zajímavou skladbu 
obuvi, ale též řadu obuvnických strojů 
a  zařízení. Unikátem je například obří 
ručně šitá polobotka, která je zapsaná 
v  České knize rekordů a  kuriozit nebo 
kopírka na kopyta.
www.muzeum.skutec.cz
Tel.: 469 350 131

JE LIBO EXKURZE DO FIKTIVNÍHO LOMU A JEHO TYPICKÝCH PRACOVIŠŤ OD 

KONCE DEVATENÁCTÉHO DO POLOVINY DVACÁTÉHO STOLETÍ? TAK SI NENECHTE 

UJÍT NÁVŠTĚVU NOVÉ STÁLÉ EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA VE SKUTČI. 

TA MÁ ZA CÍL PŘIBLÍŽIT HISTORII I SOUČASNOST TRADIČNÍCH ŘEMESEL.

POZNEJTE UNIKÁTNÍ RARITU!

S
výstavbou vápenky v  Závratci se 
začalo už v roce 1880. Zanedlouho 
tu byla zahájena samotná výroba. 
A  proč právě tady, v  severní části 

Železných hor? Protože byly bohaté na 
vápenec. 

Novou podobu získala vápenka v  le-
tech 1891 až 1892. Pozoruhodná na ní 
byla především doprava samotné surovi-
ny, tedy vápence. Tu zajišťovala nákladní 
lanová košíková dráha z  Prachovic, kde 
se vápenec těžil. Lanovka měřila pět ki-
lometrů. Svého času patřila k  nejdelším 
v Čechách. A jak dlouho tehdy trvalo, než 
se vápenec dostal z Prachovic do Závrat-
ce? Celých padesát minut!

Po roce 1950 však v  Prachovicích 
vznikla velká vápenka a  cementárna. 
Stavba tohoto podniku pak vedla k zasta-
vení provozu ve starých vápenkách v oko-

lí. V  roce 1960 vyhasly i  pece v  Závratci. 
Poté již objekt Berlovy vápenky chátral. 

Před nedávnem došlo k rekonstrukci 
vápenky. Ta dnes slouží veřejnosti jako 
muzeum železnohorského vápenictví.

JDE O BERLOV VÁPENKU, KTERÁ JE ZNÁMÁ 

TÉŽ JAKO VÁPENKA ZÁVRATEC. TATO CENNÁ TECHNICKÁ KULTURNÍ 

PAMÁTKA U TŘEMOŠNICE NA CHRUDIMSKU DOKLÁDÁ MÍSTNÍ 

PRŮMYSLOVOU TRADICI I HISTORII. 
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PASTVINSKÝ EXPRES: NETRADIČNÍ 
POHLED NA PŘEHRADU A JEJÍ OKOLÍ

J
akou? Jde o  Pastivnský expres, který 
návštěvníkům poskytne netradiční po-
hled na Pastvinskou přehradu a  její 
okolí. A na co se můžete těšit? Příjemný 

vláček cestou míjí známá místa a  zákoutí, 

jako je například zdejší elektrárna či pře-
hradní hráz. Projížďka s ním trvá zhruba 45 
minut. A kdy na svou trať Pastvinský expres 
vyjíždí? Vždy v celou hodinu.
www.pastvinskyexpres.cz

OBLÍBENÉ REKREAČNÍ STŘEDISKO LEŽÍCÍ VÝCHODNĚ OD ŽAMBERKA V ORLICKÝCH 

HORÁCH SE MŮŽE POCHLUBIT NOVOU TURISTICKOU ATRAKCÍ.

N
ávštěvníkům se naskýtá unikátní 
možnost sjezdu převážně po les-
ních cestách. A  rozhodně se ne-
musíte bát toho, že by byly příliš 

nebezpečné. Pokud budete dodržovat zá-
kladní pravidla, jsou tyto výlety vhodné 
pro celou rodinu od čtyř do sta let. Horská 
koloběžka je pozoruhodnou alternativou 
k  jízdnímu kolu. Trasy pro tento adrenali-
nový sport jsou vybrány tak, že se jedná 

o  různě náročné sjezdy. Nikde nebudete 
muset koloběžky tlačit. A  navíc, na start 
každé vyjížďky vás dopraví automobil.

A co všechno můžete při této netradič-
ní projížďce vidět? Na trase se nachází na-
příklad rozhledna na Suchém vrchu či 

pevnost Bouda. Ale především se můžete 
pokochat krásnými výhledy od Kašparovy 
chaty na Adamu na pohoří Králického 
Sněžníku a  Jeseníků. Věřte, že opravdu 
stojí za to!
www.horskekolobezky.wz.cz

TROCHA ADRENALINU NEMŮŽE 
NIKOMU UBLÍŽIT

TAKOVÉ JE HESLO OBLÍBENÝCH VÝLETŮ KRÁSNOU HORSKOU PŘÍRODOU V OKOLÍ SUCHÉHO VRCHU 

A PASTVINSKÉ PŘEHRADY V PODHŮŘÍ ORLICKÝCH HOR NA HORSKÝCH KOLOBĚŽKÁCH. 

POKUD BUDETE DODRŽOVAT 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JSOU TYTO 

VÝLETY VHODNÉ PRO CELOU 

RODINU OD ČTYŘ DO STA LET. 

MEDVĚD S BERLOU V JABLONNÉM
Proč má Jablonné nad Orlicí ležící na úpatí 

Orlických hor, na svahu nad Tichou Orlicí, 
přibližně 13 kilometrů jihovýchodně od města 
Žamberk, ve znaku medvěda s berlou?

V  dřívějších dobách se vždy na podzim 
objevovaly v obcích vozy s čeledí, aby vybraly 
daně v  naturáliích. Jak už to tak bývá, čas od 
času se někdo pasoval do role výběrčího, ale 
neměl na to žádné oprávnění. 

Aby se zamezilo falešným výběrčím, jezdil 
s vozem mnich, který měl berlu. Jednou prý byl 
naložený voňavými naturáliemi tak, že přilákal 
medvěda. Čeleď před ním utekla, medvěd vy-
lezl na vůz, ale koně se rozběhli a  medvěd 

nemohl seskočit. Aby nespadl, musel se chytit 
berly. Dojel až na Jablonské náměstí, kde se mu 
podařilo sestoupit z vozu a utéct do míst, kde 
dnes stojí kostel. Jablonští splašené koně za-
stavili a vrchnost jim pak dovolila mít ve znaku 
medvěda s berlou… 

Čím ještě se může Jablonné nad Orlicí 
pochlubit? Mezi nejvýznamnější památky 
města patří kromě barokního kostela svatého 
Bartoloměje z roku 1680 i několik pozdně ba-
rokních domů a mariánský sloup z roku 1748. 
A  jen tak mimochodem, nachází se na zají-
mavém čtvercovém náměstí, které je součástí 
městské památkové zóny. 

Š
vabinský v  Kozlově bydlel v  letech 
1895 až 1919, ale rozhodně nebyl 
prvním obyvatelem této chaloupky. 
Tím byl národní obrozenec, fi lozof 

a  revolucionář František Emanuel Welz, 
který se v roce 1848 účastnil revolučního 
dění v Praze.

Po jeho smrti se v roce 1891 do stavení 
nastěhovala rodina pražského železničáře 
Rudolfa Vejrycha staršího s  dětmi Karlem, 
Rudolfem a Elou i jejich babičkou Josefou. 
K nim přibyl v roce 1895 ještě jeden. Byl jím 
nápadník Ely, mladý ambiciózní student 
pražské malířské akademie  Maxmilián Šva-
binský. Mladý pár se seznámil téhož roku 
v Praze na Národopisné výstavě českoslo-
vanské a  už po Vánocích 1895 přijal Max 
pozvání rodiny Vejrychových, aby s  nimi 
v Kozlově strávil několik volných dní. Koz-
lovská krajina, rázovití obyvatelé i samotné 
stavení mladého umělce okouzlili a natolik 
umělecky inspirovali, že dnes mluvíme 
o „kozlovském období“ Švabinského.

Kolem roku 1915 se však začaly kompliko-
vat vztahy mezi  Elou a Maxem, až došlo v roce 
1930 k jejich rozvodu. Ela Švabinská však žila 
i nadále v Kozlově čilým společenským živo-
tem a  přijímala zde četné návštěvy. Mezi její 
hosty patřil skladatel Bohuslav Martinů, pri-

marius České fi lharmonie Stanislav Novák, 
francouzská klavíristka Blanche Selva či spiso-
vatelka Marie Majerová. Po smrti Ely Švabin-
ské v roce 1967 se kozlovská chaloupka stala 
majetkem dcery Rudolfa a Anny Vejrychových 
Zuzany Švabinské-Vejrychové, adoptivní dce-
ry Maxe Švabinského, která dlouhá léta cha-
loupku spravovala a navštěvovala téměř až do 

své smrti. Krátce před tím byla chaloupka 
i  s  dochovaným vybavením prodána městu 
Česká Třebová. Brzy nato začala rozsáhlá re-
konstrukce celého objektu se záměrem vytvo-
řit zde expozici připomínající životní osudy 
rodiny Vejrychovy a Maxe Švabinského… 
www.mmct.cz
Tel.: 465 534 516

Unikátní stavení s pozoruhodnou historií
NA OKRAJI VESNICE KOZLOV POD VRCHOLKEM KOZLOVSKÉHO KOPCE SE NACHÁZÍ UNIKÁTNÍ STAVENÍ 

S POZORUHODNOU HISTORIÍ – CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO. TA BYLA POJMENOVÁNA PODLE 

JEDNOHO Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ČESKÝCH UMĚLCŮ DVACÁTÉHO STOLETÍ, KTERÝ SE VELKOU MĚROU 

ZASLOUŽIL O ZVIDITELNĚNÍ ČESKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CELÉ EVROPĚ. 

Láká vás poznat okolí chaty, která ne-
se jméno po prvním prvorepubliko-

vém předsedovi vlády Karlu Kramářo-
vi? Máte chuť prohlédnout si místa, kde 
se těsně před druhou světovou válkou 
zastavil na oběd prezident Dr.  Edvard 
Beneš se svým štábem při inspekční 
cestě po československých opevně-
ních a  kde na jejím sklonku pobýval 
i  známý český spisovatel Petr Bezruč? 
Tak zavítejte k hřebenu, který Tichá Or-
lice odděluje od vlastního hřebenu Or-
lických hor – Suchému vrchu. 

Základní kámen Kramářovy turis-
tické chaty byl položen 22. srpna roku 
1926, slavnostní otevření se odehrálo 
o  necelé dva roky později. Výstavba 
tohoto objektu se tehdy stala demon-

strací síly českého turistického hnutí, 
které pronikalo stále více do pohranič-
ních, z velké části německých oblastí. 
Jenže přišla druhá světová válka, cha-
ta byla zabrána německou armádou, 
které sloužila jako rehabilitační ústav 
pro zraněné letce. Po ní budova opět 
patřila veřejnosti, než si ji v roce 1953 
převzali opět vojáci – tentokrát česko-
slovenští, pro které fungovala jako re-
kreační středisko. Do užívání široké 
veřejnosti se vrátila v roce 1961. V sou-
časné době prochází tolik potřebnou 
rekonstrukcí. 
www.kramarovachata-cvs.cz

V KRAMÁŘOVĚ CHATĚ SE ZASTAVIL I BENEŠ S BEZRUČEM
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POSTAVTE SI V CENTRU BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKU!
Centrum Bohuslava Martinů v  Poličce nemá za 

úkol seznámit návštěvníky pouze s  osobou 
a  dílem nejslavnějšího rodáka. Díky řadě interak-
tivních prvků a her se zde zájemci poutavým způ-
sobem dozví i řadu užitečných informací z historie 
města, ale i o dalších pamětihodnostech regionu.    

V  expozici Historie města Poličky a  okolí si 
zájemci mohou zkusit postavit město z  dře-
věné stavebnice, obléci část zbroje nebo vzít 
do  ruky meč. Na chvíli se  ocitnou v  roli ostro-
střelce na střelnici či účastníka městského trhu, 
na němž získají přehled o dobových platidlech 
a  zboží, s  nímž se obchodovalo před více než 
stopadesáti lety. 

Sklářství na Horácku zase umožňuje návštěv-
níkům nahlédnout do světa křehké, barevné 
krásy horáckého skla. Polička leží v oblasti se sta-
letou tradicí sklářské výroby. V minulosti v tom-
to regionu působilo více než dvacet sklářských 
hutí, jejichž výběrová produkce je představena 
formou otevřeného depozitáře. 

Život a  dílo velkého skladatele přibližuje 
expozice Barevný svět Bohuslava Martinů, po-
odhalující alespoň část tajemství bohatých 
sbírkových fondů muzea i  soukromých sbírek. 
Dobrodružné životní osudy Martinů představuje 
prostřednictvím atraktivního obrazového mate-
riálu, který zahrnuje originální osobní předměty 

a dokumenty z majetku rodiny Martinů. Některé 
jsou veřejnosti zpřístupněny vůbec poprvé.

V  budově muzea sídlila před téměř sto lety 
také chlapecká měšťanská škola. Další z  expozic 
tedy nabízí návštěvníkům jedinečnou příležitost 
vrátit se do doby přelomu 19. a 20. století a zased-
nout do lavic zrekonstruované, dobově vybave-
né školní třídy, již navštěvoval jako chlapec dnes 
světoznámý hudební skladatel Bohuslav Martinů.

Centrum Bohuslava Martinů ale vedle expozic 
nabízí další možnosti kulturního vyžití. Na letošek 
chystá i rozsáhlý výstavní a divadelně-kulturní pro-
jekt Divadlo žije, který se uskuteční ve výstavních 
sálech organizace, na muzejním dvoře a v prosto-

rách původního divadelního sálu. Ten bude využit 
ke stejnému účelu, pro který byl před více jak sto 
lety zřízen. Takže, máte se na co těšit!.
www.cbmpolicka.cz
Tel.: 461 723 855

P
ro naše prostředí byl důležitý rok 
1811 a  založení Štýrského národ-
ního muzea. To ovlivnilo zejména 
patriotisticky uvažující část naší 

aristokracie, z jejíchž podnětů se záhy 
rodila muzea zemská. Z nich má nejstarší 
kořeny muzeum v  Opavě, které vystavo-
valo své sbírky od roku 1814. V Brně sahají 
počátky do roku 1816, Moravské muze-
um, zájmově orientované vedle vlastivě-
dy i  na vědy přírodní a  zemědělství, zde 
bylo založeno o rok později. 

Složitější byla situace v  Praze, kde 
s  iniciativou založit muzeum vystoupily 
hned dva okruhy osobností. Konzervativ-
nější skupina okolo vysokých zemských 
úředníků s provoláním jen o pár dní pře-
dešla skupinu radikálnější mladé české 
inteligence, reprezentované zejména Jo-
sefem Jungmannem. 

Myšlenka vytvořit regionální protějš-
ky zemským muzeím se objevila záhy. Už 
v  roce 1811 s  návrhem vytváření muzeí 
krajských vystoupil vyšebrodský lékař 
Nenning, k  realizaci jeho myšlenky však 
došlo mnohem později. Epizodický pokus 
Maxmiliána Obentrauta z roku 1856 založit 
Muzeum pražského kraje ještě nedosáhl 
většího ohlasu veřejnosti, ale už od šedesá-
tých let vznikaly různé instituce muzejního 
charakteru v mnoha českých městech. 

V  roce 1864 byl založen Archeolo-
gický a muzejní spolek „Včela čáslavská“ 
(jeho zakladatel Leopold Želina pochá-
zel z Vysokého Mýta), o rok později Mu-
zejní společnost Chrudim a datum 1871 
nás konečně přivádí do Vysokého Mýta. 

V  tomto roce městské zastupitelstvo 
řádně projednalo a  schválilo zřízení měst-
ského muzea. Jeho správou pověřilo autora 

návrhu, radního Karlouše Richtera, a k pro-
vozu mu vyčlenilo místnost v  „Panském 
domě“ (dnes sídlo Městského úřadu) při 
tehdejším městském archivu. Muzeum ve 
Vysokém Mýtě lze tedy oprávněně pova-
žovat za první skutečné městské muzeum 
v naší zemi... To letos slaví rovných 140 let…    
http://muzeum-myto.cz
Tel.: 465 461 950

Bylo ve Vysokém Mýtě první muzeum?
NA ZAČÁTKU MUZEÍ STÁLI ŘEKOVÉ. TA OPRAVDOVÁ ALE VZNIKALA AŽ V NOVOVĚKU, V KULTURNÍCH 

KOLÉBKÁCH EVROPY. SVÉ MUZEUM MĚL LONDÝN, PAŘÍŽ SE PYŠNILA MUSEÉ NAPOLEON 

A MUZEJNÍ INSTITUCI PROVOZOVAL I VATIKÁN. 

SMETANOVA 
LITOMYŠL UKÁŽE 

VOKÁLNÍ SVĚT

C
o bude patřit mezi největší lákadla 
festivalu? Tak třeba speciální koncert 
světoznámé operní pěvkyně Dag-
mar Peckové k  třicátému výročí své 

umělecké kariéry, vystoupení slavné korej-
ské koloraturní sopranistky Sumi Jo či pro-
vedení Šostakovičovy 13. symfonie Babí jar 
u příležitosti 70. výročí nacistického masa-
kru Židů ve stejnojmenné rokli. A co chys-
tají pořadatelé pro děti? Věřte, že i ty si při-
jdou na Smetanově Litomyšli na své. Těšit 
se mohou například na Miniopery oblíbe-
né autorské dvojice Zdeněk Svěrák – Jaro-
slav Uhlíř v nastudování Dětské opery Pra-
ha nebo Kühnův dětský sbor. 

Je toho však ještě mnohem víc, na co 
tento unikátní festival láká. Záleží jen na 
vás, co si z letošní nesmírně bohaté nabíd-
ky vyberete….
www.smetanovalitomysl.cz

NA TŘI DESÍTKY POŘADŮ 

V PĚTADVACETI DNECH 

NABÍDNE 53. ROČNÍK 

MEZINÁRODNÍHO OPERNÍHO 

FESTIVALU SMETANOVA 

LITOMYŠL, KTERÝ SE 

USKUTEČNÍ OD 10. ČERVNA DO 

4. ČERVENCE 2011. NEJVĚTŠÍ 

KULTURNÍ AKCE PARDUBICKÉHO 

KRAJE BUDE MÍT V LETOŠNÍM 

ROCE PODTITUL VOKÁLNÍ SVĚT. 

Barevná planeta na moravskotřebovském zámku

A
  čemu je expozice věnována? Pře-
devším geologickému vývoji, a  to 
jak planety Země v  jednotlivých 
epochách, tak vývoji Moravskotře-

bovského regionu, tedy oblasti, jejíž pomy-
slnou osu tvoří pásmo Hřebečského hřbe-
tu. Můžete se těšit například na třetihorní 
žraloky, kteří tu žili před miliony let a zů-
staly zde po nich zkamenělé zuby, tak i na 
celou řadu dalších zkamenělin. K vidění tu 
jsou také ukázky hornin z regionu, který je 
z  geologického hlediska velmi zajímavý. 
Nově získané znalosti pak můžete ověřit kví-
zem na interaktivní dotekové obrazovce…

Kromě expozice, jež je součástí nové-
ho turistického projektu Hřebečské důlní 
stezky, moravskotřebovský zámek nabízí 
i celou řadu zajímavých akcí. 

Zámecká sezona odstartovala 2. dub-
na. Přehlídka sborového zpěvu s  názvem 
Moravskotřebovské arkády je na programu 
21. a 22. května. Asi sto metrů od zámku se 
odehraje tradiční červnový festival – Měst-
ské slavnosti, konkrétně pak 18. června. 
O  týden později bude zámek hostit Foto-
Festival. Přehlídka folkové a  country hud-
by Moravskotřebovský bramborák, která 
se ponese v  duchu oslav dvacetiletého 
působení skupiny Druhá Tráva, je v  plánu 
23. července. Příznivci ostřejší muziky si 
přijdou na své 6. srpna, kdy se v Moravské 
Třebové uskuteční festival Každý rock na 
zámku. Tradiční přehlídka Kejkle a  krato-
chvíle zde bude k vidění 27. srpna.
www.zamekmoravskatrebova.cz
Tel.: 461 312 458

BAREVNÁ PLANETA. TAKOVÝ JE NÁZEV VÝSTAVY, KTERÁ JE SITUOVÁNA 

DO STAROBYLÉHO PODZEMNÍHO PROSTORU BÝVALÉ ČERNÉ KUCHYNĚ 

NA ZÁMKU V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ. TA SLOUŽILA OBYVATELŮM ZÁMKU 

UŽ PŘED VÍCE NEŽ 500 LETY. OD POŽÁRU Z ROKU 1842, KDY BYLA ČÁST 

ZÁMKU PŘESTAVĚNA, TAK NAŠEL ZAJÍMAVÝ PROSTOR NOVÉ VYUŽITÍ. 
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PUTOVÁNÍ ZA PÍSNIČKOU 
NA KŘÍŽOVOU HORU

Putování za písničkou na Křížovou horu. 
To je název festivalu, jehož pátý ročník se 

uskuteční na severovýchodním okraji Par-
dubického kraje nedaleko hranic s Polskem 
v sobotu 25. června od 15.30 hodin. 

V amfi teátru u rozhledny se milovníkům 
folku představí místní skupina Kapky, která 

za celou akcí stojí. Návštěvníci se však mo-
hou těšit i na další kapely – českobudějovic-
kou formaci Epy-de-mye, brněnský soubor 
F.  T. Prim a  pardubickou skupinu Marien 
v čele s kapelníkem dříve tolik populárních 
Poupat Vítem Troníčkem.
www.cervenavoda.cz/host/putovani/

V
 současné době prochází revitali-
zací, jež má tvrz jako muzeum po-
sunout o  další výrazný krok do-
předu. To, co by mělo díky grantu 

z  Evropské unie vzniknout zhruba za tři 
roky, by za standardních okolností trvalo 
podle odhadů zhruba čtyřicet let! V plánu 

je například vysušení podzemí tvrze, in-
stalace chybějícího zábradlí do bojových 
srubů, zateplení a přístavba provozní bu-
dovy či odstranění překládací haly posta-
vené armádou před vchodovým objek-
tem tvrze v sedmdesátých letech minulé-
ho století. 

V nedávné době se na tvrzi Hůrka inten-
zivně pracovalo také na expozici S  padá-
kem nad hlavou. Ta je věnována českoslo-
venským parašutistům, kteří bojovali ve 
druhé světové válce. Jde o jedinou expozici 
svého druhu u nás. A to už stojí za to vidět!
http://boudamuseum.com/tvrz_hurka.php

TVRZ HŮRKA SE MĚNÍ PŘED OČIMA
JAK SE JMENUJE NEJLÉPE DOSTUPNÁ MODERNÍ PEVNOST V ČESKÉ REPUBLICE? 

JDE O DĚLOSTŘELECKOU TVRZ HŮRKA NA KRÁLICKU. TA BYLA SOUČÁSTÍ SYSTÉMU ČESKOSLO-

VENSKÉHO OPEVNĚNÍ BUDOVANÉHO V LETECH 1935 AŽ 1938 PROTI NACISTICKÉ HROZBĚ.

BĚŽCI BUDOU ZDOLÁVAT 
KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK

Z
ávod odstartuje v 11 hodin u obecního 
úřadu Dolní Morava. Odtud pak běžci 
vyrazí na třináctikilometrovou „pouť“ 
na Králický Sněžník. A  kdo celou akci 

vlastně pořádá? Pod svými „křídly“ ji má čes-
kotřebovský běžecký klub.
www.iscarex.cz/sport

PŘEVÝŠENÍ 968 METRŮ BUDOU MUSET ZDOLAT ÚČASTNÍCI JEDNOHO 

Z NEJPOPULÁRNĚJŠÍCH, ALE ZÁROVEŇ NEJOBTÍŽNĚJŠÍCH BĚHŮ DO 

VRCHU, KTERÝ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 20. SRPNA.

K
ostel se stavěl velmi rychle. Posvě-
cen byl 21. srpna roku 1700. Na 
hlavním oltáři byl umístěn Milostný 
obraz Panny Marie Sněžné, který je 

srdcem tohoto poutního místa. Tobiáš Jan 
Becker jej dostal jako student od hraběn-
ky Putzardové ze Slatiňan u  Chrudimi, 
v době, kdy byl vychovatelem jejích vnu-
ků. Kopie malby z  baziliky Santa Marie 
Maggiore v  Římě ho natolik fascinovala, 
že se ji snažil ze všech sil získat. Hraběnka 
mu obraz nakonec s těžkým srdcem věno-
vala. Ten ho pak měl s  sebou všude, kde 
jako kněz působil a  nabádal lidi, aby se 
k němu modlili a ctili jej…  

A co bylo dál? Po dokončení se zde za-
čal budovat klášter. Během osmnáctého 
století stále rostl počet poutníků. V  roce 
1728 jich sem přišlo kolem 152 tisíc! Jenže 
pak se nad poutním místem začala staho-
vat mračna… 

Jedné srpnové noci roku 1846 přišla 
bouřka. Blesk udeřil do kostela, který sho-
řel zároveň s klášterem. Vše, co se tehdy 
zachránilo, bylo přeneseno do ambitů, 
kde můžeme dodnes obdivovat sbírku 
barokních maleb a řezeb. Během roku byl 
kostel znovu otevřen, na obnovu vnitřní 
výzdoby ale musel čekat dalšího půl sto-
letí. Teprve před koncem 19. století byl 

kostel vyzdoben v novorenesančním sty-
lu.  Temné časy zažíval areál za druhé svě-
tové války i komunistické éry. Nová histo-
rie Hory Matky Boží se začala psát na kon-
ci 70. let 20. století. Tehdy sem přijel těžce 
nemocný zdejší rodák  Franz Jentschke, 
který  zde prosil za své uzdravení. Jeho 
prosby byly zázračně vyslyšeny. Jako pro-
jev vděčnosti začal obnovovat zničené 
kapličky křížové cesty v  aleji. Pro získání 
prostředků na obnovu založil Nadaci Ho-
ry Matky Boží. Ta se dodnes stará o Horu 
Matky Boží a  díky ní je i  v  dnešní do-
bě vzácným klenotem.
www.kraliky-klaster.cz

Hora Matky Boží jako vzácný klenot
JIŽ VÍCE NEŽ 300 LET SE NAD MĚSTEM KRÁLÍKY TYČÍ MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO HORA MATKY BOŽÍ. KDO 

TENTO MONUMENTÁLNÍ KOMPLEX ZALOŽIL? MÍSTNÍ RODÁK TOBIÁŠ JAN BECKER, SVATOVÍTSKÝ KANOVNÍK 

A POZDĚJŠÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ BISKUP, KTERÝ TAK SPLNIL SVŮJ SLIB Z DOBY, KDY BYL JEŠTĚ CHLAPCEM. 

NÁVŠTĚVNÍCI SE MOHOU TĚŠIT NA DOMÁCÍ KAPKY, ČESKOBU-

DĚJOVICKOU FORMACI EPY-DE-MYE, BRNĚNSKÝ SOUBOR F. T. 

PRIM A PARDUBICKOU SKUPINU MARIEN V ČELE S KAPELNÍKEM 

DŘÍVE TOLIK POPULÁRNÍCH POUPAT VÍTEM TRONÍČKEM.
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Houpací bazén i vyhřívaná voda
VÍTE, JAK VYPADÁ HOUPACÍ BAZÉN? POKUD NE, TAK SE PŘIJEĎTE 

NA VLASTNÍ OČI PODÍVAT DO MORAVSKOTŘEBOVSKÉHO AKVAPARKU.

N
ejstarší centrum turistiky a rodin-
né rekreace v  Pardubickém kraji 
myslí na kulturní a sportovní vyži-
tí svých návštěvníků. Proto zde 

funguje letní kino, pořádají se taneční ve-
čery. K dispozici je na Konopáči též půj-
čovna a  úschovna kol, hřiště na odbíje-
nou nebo stoly na stolní tenis. Na své si tu 
přijdou také rybáři. 

Hojně navštěvované jsou v  kempu 
i oblíbené každoroční akce, jako je napří-
klad motosraz. Ten nese podtitul Hardco-
re Extreme Days VI. a  letos se uskuteční 
od 27. do 29. května. Kromě vystoupení 
celé řady kapel se návštěvníci mohou těšit 
na tradiční vyjížďku s  programem, strip-
show, soutěž o Miss mokré tričko a pře-

devším vystoupení studia Hell.cz, které je 
však pouze pro hodně otrlé povahy…  

www.zeleznehory-hm.cz
tel.: +420 469 695 117

Konopáč – moderní autokemp 
a příjemné přírodní koupaliště

HLEDÁTE UNIKÁTNÍ SPOJENÍ MODERNĚ VYBAVENÉHO AUTOKEMPU S PŘÍRODNÍM KOUPALIŠTĚM? TAK TO 

JE PRO VÁS JAKO STVOŘENÝ KONOPÁČ, KTERÝ SE NACHÁZÍ JIHOZÁPADNĚ OD HEŘMANOVA MĚSTCE. 

T
 en se může pyšnit také jedenapa-
desátimetrovým tobogánem a de-
větadvacetimetrovou skluzavkou. 
Plavecký bazén má čtyři samostat-

né plavecké dráhy. Rekreační bazén zahr-
nuje rovněž vodní atrakce, jako je napří-

klad vodní hřib, chrliče a stěnové trysky, 
sedací lavice s celoplošnou vzduchovou 
masáží či dnový vzduchovač. A  pozor, 
voda v bazénech je vyhřívaná!
www.tsmt.cz
tel.: +420 461 316 509

Cihelna: Závody na stometrových tobogánech
Chcete si dát závody na dvou tobogánech, 

které jsou dlouhé 105 metrů? Tuto unikátní 
možnost vám poskytuje pardubické koupaliště 
Cihelna. Kde jej najdete? Na pravém břehu řeky 
Labe, nedaleko soutoku s řekou Chrudimkou. 

Co ještě vám tento areál nabízí? Dvě pa-
ralelní skluzavky, které jsou dlouhé 25 metrů, 

skokanský bazén s tlakovými okny, dvě masážní 
vany pro pět osob, divoký kanál, stěnový vodo-
pád, chrliče vody (masážní trysky), vodní hříbek 
a deštník, stěnové masáže, dětský bazén a po-
chopitelně občerstvení. 

Když vás omrzí vodní radovánky, můžete si tu 
zahrát i minigolf, stolní tenis a plážový volejbal. 

A pokud budete chtít přijet vlastním vozem 
a strávit tu více příjemných dní, máte možnost 
se ubytovat v přilehlém autokempu. Ten nabízí 
místa pro stany, karavany, obytná vozidla, ale 
také ubytování v chatkách. 
www.koupalistepardubice.cz
 tel.: +420 466 430 611

Na skluzavky ve tvaru vlny do Svitav! 

A
  co nabízí jeho areál návštěvníkům 
v  horkých letních dnech? Zejména 
bazén pro plavce o délce 50 metrů. 
Dětem a  neplavcům poslouží dět-

ský bazén o délce 25 metrů. Rodiče nemusí 
mít strach o to, že by se děti na koupališti 
nudily. Je pro ně totiž připraven 93 metrů 
dlouhý tobogán, skluzavky ve tvaru vlny 

a pískoviště.  Ani na sportovce se ve Svita-
vách nezapomnělo. Mají tu k dispozici dva 
kurty pro plážový volejbal. Samozřejmostí 
je i bufet a parkoviště pro osobní auta. Pro 
držitele rodinných pasů je možnost zakou-
pit zvýhodněnou vstupenku.
www.vodaasport.svitavy.cz
Tel.: 461 533 655, 731 412 014

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ VE SVITAVÁCH NAJDETE PRAKTICKY V CENTRU 

MĚSTA, V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU.

AKVAPARK V ŽAMBERKU SLIBUJE 
ODPOČINEK I ZÁBAVU

A
reál s  kapacitou 1000 osob je vy-
baven plaveckým bazénem s  dět-
ským brouzdalištěm, skluzavkou, 
dvěma tobogány (79 a 83 metrů) či 

atrakcí zvanou kamikadze (50 metrů). 
Nechybí ani dětské pískoviště, masážní 

vana a bazének pro nejmenší děti s přihří-
vanou vodou. Pokud patříte mezi sportov-
ní příznivce, najdete zde vyžití například 
při plážovém volejbalu, streetballu, stol-
ním tenisu či aerobiku. Sportovní a  pla-
vecké náčiní je navíc možné si v  areálu  
akvaparku vypůjčit. Samozřejmostí jsou 
i  sociální zařízení, bufet a  parkoviště. 
Navštívit můžete také přilehlou restauraci.
www.autocamping.cz
Tel.: 465 614 516,
608 356 665

ODPOČINEK A ZÁBAVU PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE. TO NABÍZÍ 

NÁVŠTĚVNÍKŮM AKVAPARK V ŽAMBERKU. 

TŘEMOŠNICE 
LÁKÁ I NA RŮZNÉ 
SPORTY
Travnaté pláže okolo celého bazénu, 

na kterých se můžete slunit, ale klid-
ně si i zahrát různé sporty. To vše nabízí 
koupaliště umístěné na okraji obce Tře-
mošnice na Chrudimsku. 

Kromě příjemného vykoupání si tu 
můžete zkusit třeba plážový nebo kla-
sický volejbal, nohejbal, tenis, ale také 
například minigolf. K dispozici je zde též 
sauna či dětské hřiště.
www.tremosnice.cz
Tel.: 731 440 441
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PO „ROCHNĚNÍ“ V BAZÉNU 
NA STOLNÍ TENIS ČI BADMINTON

T
ak zvolte koupaliště v Králíkách, kde 
vám tuto službu zaručí a ještě tu na 
vaši bezpečnost bude dohlížet plav-
čík. A když vás „rochnění“ v bazénu 

přestane bavit, můžete si zajít do půjčov-
ny míčů, pálek na stolní tenis či raket na 

badminton a věnovat se některé z těchto 
zábavných zálib! 
http://sluzbymestakraliky.cz
Tel.: 465 631 320

CHCETE SE V LÉTĚ VYKOUPAT A MÍT JISTOTU, ŽE KVALITA VODY 

JE PRAVIDELNĚ SLEDOVÁNA?

VOŇAVÉ PARNÍ KOMORY V KRYTÉM BAZÉNU
Pětadvacetimetrový bazén s  hloubkou 

od 140 do 210 centimetrů, dětský bazén 
s chrliči a hloubkou kolem půl metru, tobo-
gán s  délkou 88 metrů, ale také solárium, 
vířivka, dvě parní komory s vonnými esen-
cemi a  teplotami 40 a 45 stupňů Celsia. To 
všechno nabízí krytý plavecký areál v České 
Třebové. Dobrou zprávu máme i  pro těles-
ně postižené osoby. Bazén je totiž vybaven 
také bezbariérovým vstupem! 
www.bazen-trebova.cz
Tel.: 465 531 060
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ZVLÁŠTNÍ KRAJ SCHOVANÝ ZA HORAMI
Je to zvláštní kraj, schovaný za horami, žijící 

zdánlivě svým vlastním životem, ale když 
vyjedete vzhůru do kopců, poznáte, že civi-
lizace je na dohled! 

Připravte si svaly a rozevřete plíce napl-
no, neboť cesty na Lanškrounsku jsou tím 
pravým pro zdatné cyklisty, kteří se nebojí 
dlouhých stoupání a prudkých sjezdů. 

Odměnou vám budou nádherné vý-
hledy jak do nitra Čech kdesi v oparu na 

západě, tak do blízkých Jeseníků na vý-
chodě. V  kaňonovitém údolí Moravské 
Sázavy se můžete potěšit pravými český-
mi granáty, které tvoří rudě červená zrnka 
ve zdejších svorech. Na Mariánské hoře 
se oddejte chvilkovému klidu a  potěšte 
se tamními sakrálními památkami. A  ve-
čer v některé z lanškrounských hospůdek 
poznáte, že i „za horami“ může být pěkně 
živo a veselo!  

P
rovede vás od Kladského sedla přes 
chatu Návrší, obec Vojtíškov a Vysoký 
Potok. Dojedete ke kapli svaté Trojice, 
do Mlýnického Dvora přes Červeno-

vodské sedlo kolem pevnosti Bouda do obce 
Mladkov. Odtud přes vrch Adam sjedete 
k Zemské bráně. A pokud byste se chtěli na 
cestě ubytovat, můžete zvolit například Dol-
ní Moravu, Králíky nebo Červenou Vodu. 

A  jaké poklady vás na této trase čekají? 
Kladské sedlo odděluje Králický Sněžník 
a Rychlebské hory a leží na hranici mezi Čes-
kou republikou a Polskem. Kaple svaté Trojice 
je mariánskou poutní kaplí na úpatí vrchu Je-
řábu v nadmořské výšce 862 metrů nad mo-
řem. A Černovodské sedlo? To se nachází v ji-
hovýchodním cípu Orlických hor zvaném Bu-
kovohorská hornatina asi dva kilometry jižně 
od Suchého Vrchu, 7 kilometrů jihozápadně 
od města Králíky a  7,5 kilometrů východně 
od Jablonného nad Orlicí. Jeho nadmořská 
výška dosahuje 814 metrů. Pevnost Bouda 
představuje jeden z nejzajímavějších objektů 
československého předválečného opevnění. 
A Zemská brána? Jde o skalnaté údolí Divoké 
Orlice, které je oblíbeným výletním místem 
s nádhernými pohledy do panenské přírody.

S
ohledem na charakter krajiny při toku 
řeky Labe jsou trasy určeny pro nená-
ročnou formu cykloturistiky. Pojeďte 
i  vy na některý z  okruhů v  celkové 

délce 445 kilometrů a  poznejte ty nejkrás-
nější přírodní a architektonické zajímavosti 
perníkového srdce Čech!

Na výběr máte hned z několika možností. 
Tak například samotná stezka ve tvaru per-
níkového srdce měří 148,5 kilometrů a vede 
celým regionem. Atraktivní je i  padesátiki-
lometrový Severozápadní okruh, který vede 
z  Pardubic přes Lázně Bohdaneč, Pravy, Ka-
salice, Vlčí Habřinu, Kladruby nad Labem do 
Mělic a Srnojed, či Východní okruh (42,5 kilo-
metru – Pardubice, Moravany, Holice, Dašice).

Z Kladského sedla na horském kole

POZNEJTE ZAJÍMAVOSTI 
PERNÍKOVÉHO SRDCE ČECH!

POKUD MÁTE HORSKÁ NEBO TREKOVÁ KOLA, VYZKOUŠEJTE 

DÁLKOVOU CYKLOTRASU Z KLADSKÉHO SEDLA DO MEZIVRŠÍ. 

JE VEDENA PO ZNAČENÉ CYKLOSTEZCE ČÍSLO 4071.

ASI NIKOHO NĚJAK ZVLÁŠŤ NEPŘEKVAPÍ, ŽE KOLO JE NA PARDUBICKU 

DÍKY ROVINATÉMU TERÉNU VYHLEDÁVANÝM DOPRAVNÍM 

PROSTŘEDKEM. A TO I VZHLEDEM K HUSTÉ SÍTI ZNAČENÝCH CYKLIS-

TICKÝCH TRAS A VELKÉMU MNOŽSTVÍ KVALITNÍCH CYKLOSTEZEK. 

V Maštalích projedete i Liščí dírou
Chcete se posadit u  Panského stolu, vi-

dět Cikánku, schovat se Pod deštní-
kem, prolézt Liščí díru, pomodlit se u Koste-
líčku, vylézt na Hrad či zaparkovat svého 
cyklistického oře v samém srdci Toulovco-
vých Maštalí? Tak se vydejte do přírodní re-

zervace, kterou najdete na hranici okresů 
Chrudim a Svitavy!  Cyklostezky jsou v ně-
kterých místech mikroregionu sice trochu 
náročnější, ale určitě stojí za to. Unikátní 
skalní útvary, s nimiž se na této dobrodruž-
né cestě setkáte, jsou opravdu úchvatné! 

S
oučástí projektu jsou rovněž souvi-
sející vodní díla, jako třeba tělesa 
hrází, vybudované vodní plochy, 
koupaliště a již existující tematické 

naučné a vlastivědné stezky.  
Tento unikátní počin se jako klikatý 

tok říčky vine celým územím Železno-
horského regionu. Je rozčleněn do tří 
tras, které vedou podle významných to-
ků směrem do centra regionu, až k nej-
větší vodní ploše – Sečské přehradě.

Trasy jsou připraveny formou jedno-
denních putování. První cyklotrasa, na-

zvaná Tok Labe a Struhy, vede od písní-
ku Mělice přes Heřmanův Městec na 
Seč. 

Druhá začíná v Lukavicích a kopíruje 
tok řeky Chrudimky po Vlastivědné 
stezce Krajem Chrudimky. Měří 82 kilo-
metrů a překonává výškový rozdíl 390 
metrů. V případě třetí trasy, která nese 
označení Tok Chrudimkou, můžeme 
putování odstartovat u  rybníka v  Ro-
nově nad Doubravou. A  namířit si to 
můžeme přes Pekelné rybníky znovu 
k Sečské přehradě. 

Z POTŮČKŮ POTOK, Z ŘÍČKY ŘEKA
POJĎTE V KLIDU ROZJÍMAT PŘÍRODOU A POKOCHEJTE SE JEJÍ SYMBIÓZOU A VÝZNAMEM PRO ŽIVOT! NENÁSIL-

NĚ POZNAT ŽELEZNÉ HORY A JEJICH PODHŮŘÍ MŮŽETE I NA KOLE DÍKY PROJEKTU Z POTŮČKŮ POTOK, Z ŘÍČKY 

ŘEKA. TEN SE ZAMĚŘUJE PŘEDEVŠÍM NA FUNKCI VODNÍCH PRVKŮ A PLOCH V REGIONU. JDE O TY VELKÉ 

(PŘEHRADY NEBO ŘEKY), ALE I TY MENŠÍ (POTOKY, MOKŘADY, MEANDRY, RYBNÍKY, PÍSNÍKY ČI PRAMENY).
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Prozkoumejte pobřeží druhohorního moře!

R
ekreační lesy Podhůra, které tvoří 
ucelená plocha lesů o  výměře 360 
hektarů. Je ohraničená trojúhelní-
kem obcí Chrudim, Slatiňany a  Rab-

štejnská Lhota. Podhůra se může pyšnit i svě-

tovým unikátem – rozhlednou Bára, která 
konstrukčně vychází ze systému duté hráně 
dřeva. Nachází se tu rovněž hřiště pro děti, 
tělocvična a lanové centrum Podhůra. 
http://lesychrudim.cz

PROZKOUMEJTE Z GEOLOGICKÉHO HLEDISKA NAPROSTO 

VÝJIMEČNOU LOKALITU, V NÍŽ SE NACHÁZÍ ZBYTKY POBŘEŽÍ 

DRUHOHORNÍHO MOŘE STARÉHO 95 MILIONŮ LET!

CHCETE BÝT JAKO TARZAN?
JAKÉ TO JE SKÁKAT JAKO TARZAN? ZKUSTE SI TO NA VLASTNÍ KŮŽI V LANOVÉM CENTRU PARDUBICE! 

NOVĚ OTEVŘENÝ AREÁL V BLÍZKOSTI KOUPALIŠTĚ CIHELNA VÁM NASERVÍRUJE 

ŘADU DOBRODRUŽNÝCH I ZÁBAVNÝCH CHVIL!

M
ístní svahy a sportovní střediska 
nabízejí paragliding, horolezec-
tví, crossové tratě nebo horské 
koloběžky. Příznivci paraglidin-

gu si přijdou na své v Šanově na vrchu Ka-
menáč nebo Luzný a v Dolní Moravě nad 
sjezdovkou pod Slamníkem. 

A co horolezecké terény pro lezení na ska-
lách? Atraktivní jsou například mezi Mladko-
vem a Lichkovem. Ze Suchého vrchu se pak 
vydejte na horských koloběžkách lesním te-
rénem kolem pevnosti Bouda do obce Tě-
chonín po trase dlouhé zhruba 7 kilometrů. 
Překážky crossové tratě si vyzkoušejte ve 
Freestyle parku v Dolní Moravě.

A  pokud preferujete jiné sportovní 
aktivity, určitě si zde také vyberete. Za-
hrát si tu můžete  třeba tenis, volejbal, 
nohejbal, fotbal, ale i minigolf nebo bow-
ling a další sporty.

Horská údolí střídající se s kopci pod-
horské krajiny jsou vhodným terénem pro 

vyjížďky na koni. Nádherné pohledy na 
okolní malebnou přírodu masivu Králické-
ho Sněžníku z koňského hřbetu stojí za to!

Ranč s potřebnými službami pro hipo-
turistiku a  cvičení v  sedle najdete v  Pro-
střední Lipce. Ze Šanova pak můžete vyjet 
po značené koňské trase číslo 102, která 

spojuje střední Čechy se severní Moravou. 
A  pokud se hodláte náležitě kochat, bá-
ječně vám k  tomu poslouží rozhledny. 
Namátkou Val, Klepý, Suchý Vrch či roz-
hledna na Křížové hoře v  Červené Vodě. 
Takže, vzhůru za dobrodružstvím!  
www.kral-sneznik.cz

BUĎTE AKTIVNÍ NA STŘEŠE EVROPY!
POKUD RÁDI TRÁVÍTE SVŮJ VOLNÝ ČAS AKTIVNĚ, VYDEJTE SE NA „STŘECHU EVROPY“! HORSKÝ TERÉN 

MASIVU KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU PŘÍMO VYBÍZÍ K PROVOZOVÁNÍ NĚKTERÝCH ADRENALINOVÝCH SPORTŮ. 

N
ajdete tu jedenáct vysokých 
lanových překážek ve výšce 9,5 
metru, ale také obří houpačku 
Big Swing, sedmdesát metrů 

dlouhou lanovou dráhu a pro děti „la-
náček“ se záchrannými sítěmi ve výšce 
1,5 metru. 

Hned třiatřicet překážek nabízí Lanový 
park Peklák, který je umístěn v dolní části 
na pravé straně ski areálu v krásném pro-
středí lesa v  České Třebové. Překážky se 
nachází na živých stromech ve výšce od 
dvou do čtrnácti metrů. Pokud je vyzkou-
šíte, rozhodně neprohloupíte. 

SVITAVY – OJEDINĚLÝ SPORTOVNÍ AREÁL
Ojedinělý areál, v  němž se vhodně prolínají 

sportoviště s  plochami pro příjemný odpo-
činek. Ptáte se, kde jej najdete? Řeč je o Svitav-
ském stadionu. Jeho součástí je fotbalové hřiště 
s atletickou dráhou, tenisové kurty, ale také jed-
nosměrný okruh pro in-line bruslení. Měří 1200 
metrů. V létě ho mohou využívat milovníci koleč-

kových bruslí a lyží. Stadion je vybaven i umělým 
povrchem, který se hodí například na fl orbal, ho-
kejbal či in-line hokej. Pozoruhodné je i to, že se 
v areálu nachází hned několik dětských hřišť roz-
lišených podle věku a zdatnosti malých capartů. 

Pamatováno je také na seniory. Pro ně je 
určeno kondiční hřiště, kde si mohou dát pěk-

ně do těla. Oddychový koutek je určen též pro 
ty, co potřebují rehabilitovat po úrazech nebo 
mají potíže s pohybem. Nachází se tu i lavička 
upravená jako rotoped. 

Vítaným zpestřením svitavského sportovní-
ho areálu jsou vyřezávané sochy ze stromů se 
sportovní tematikou.

Sečská přehrada má tvar nudle

V
ydáte-li se na procházku kolem ní, 
můžete narazit třeba na starý židov-
ský hřbitov, kempy a  především bá-
ječná místa na koupání. A co pro vás 

chystají pro letošní léto v místním autokem-
pu Pláž? Tak například velmi úspěšná před-
stavení loutkového divadla nejen pro děti, 

která se konají za každého počasí vždy v úte-
rý a ve čtvrtek. V ten den vás pobaví i disko-
téky, o víkendech pak country zábavy. Povo-
zí vás tu také na koních i v kočáře. A vyzkou-
šet zde můžete i  nové paintballové hřiště, 
zorbing či aquazorbing nebo aquabird! 
www.mestosec.cz

JAKÝ MÁ TVAR SEČSKÁ PŘEHRADA, KTERÁ JE VÝTEČNÝM MÍSTEM 

PRO TRÁVENÍ RODINNÉ DOVOLENÉ? NUDLE A OMÝVÁ BŘEHY OKOLNÍCH KOPCŮ.

Na kolech i lodích s příchutí vzrušení

O
dtud se dá vyrazit třeba na kolech 
do Letohradu a  zpátky zase na lo-
dích. Poté si dopřejte vyjížďku na 
koních nebo vyzkoušejte horole-

zeckou stěnu, případně obojí! Abyste se 
tu také něco přiučili, můžete skloubit pří-
jemné s  užitečným vycházkou po naučné 
stezce Tichá Orlice. Nebo upřednostňujete 
kolo? I to je samozřejmě možnost…

A  což takhle vydat se na lodích do 
Brandýsa nad Orlicí, kde doporučujeme 
prohlídku Pamětní síně a  Labyrintu Jana 
Amose Komenského. Pak navštivte zříceni-
nu gotického hradu, vyjeďte na kolech po 
nejrůznějších cyklotrasách nebo vyzkou-
šejte přírodní koupání v  rybníku na Man-
dlu! Zpět do Cakle se pak dostanete znovu 
na kole… 

PROŽIJTE VZRUŠUJÍCÍ VÍKEND NA ORLICKO-TŘEBOVSKU! 

UBYTOVAT SE MŮŽETE NAPŘÍKLAD V AREÁLU AKTIVNÍ TURISTIKY 

V CAKLI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ. 

PROŽIJTE VZRUŠUJÍCÍ VÍKEND NA ORLICKO-TŘEBOVSKU!

LANOVÝ PARK PEKLÁK

LANOVÝ PARK PARDUBICE
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VYPRAVTE SE Z LETOHRADU DO OBORY!
Co má za cíl nově vybudovaná naučná 

stezka Bažantnice – Obora? Zájemci 
se na 2,5 kilometru dlouhém úseku mo-
hou seznámit s  historií a  současností 
obhospodařování lesa, přírodními zají-
mavostmi území, místní zvířenou a kvě-
tenou, problematikou myslivosti, zdejší-

mi pověstmi a  vodním hospodářstvím. 
A kudy vede? Po žluté turistické značce 
z  Letohradu do Obory, a  to po lesních 
a  polních cestách. Začátek stezky leží 
v nadmořské výšce 370 metrů, přičemž 
nejvyšší bod se nachází v  nadmořské 
výšce 485 metrů.  

VYDEJTE SE NA PRŮZKUM KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU!
JEHO NÁZEV PŘIPOMÍNÁ, ŽE SE NALÉZÁ NEDALEKO MĚSTA KRÁLÍKY A ŽE SE NA JEHO VRCHOLU 

DRŽÍ SNĚHOVÁ POKRÝVKA AŽ OSM MĚSÍCŮ V ROCE. MASIV SICE NENÍ SVOU ROZLOHOU 

NEJVĚTŠÍ, ALE NADMOŘSKOU VÝŠKOU JE PO KRKONOŠÍCH A HRUBÉM JESENÍKU TŘETÍM 

NEJVYŠŠÍM POHOŘÍM V ČESKÉ REPUBLICE. 

R
ozprostírá se na ploše zhruba 250 
hektarů. Co zahrnuje? Slatinné lou-
ky, lesy, křoviny a rozsáhlé rákosiny 
s hnízdištěm bahenního a vodního 

ptactva. Je i  důležitou zastávkou tažných 
ptáků a  s  několika dalšími rybníky patří 
k chráněným ornitologickým stanovištím. 

Věřte, že se zde nachází i mnoho chráně-
ných druhů rostlin a  živočichů. Z  těch nej-
vzácnějších je to především hlízovec Loese-
lův, bublinatka menší nebo zevar nejmenší. 
Během mykologického průzkumu tu bylo 
nalezeno téměř 300 druhů vyšších hub.

Hnízdí tady i  několik kriticky ohrože-
ných druhů vodního a  mokřadního ptac-
tva – například bukáček malý, bukač velký 
či chřástal malý. Zajímavostí také je, že za 
tahu se pravidelně objevuje orlovec říční, 
orel mořský, volavka bílá a kormorán velký.

Moře chráněných rostlin a živočichů
KOMPLEX VODNÍCH A MOKŘADNÍCH BIOTOPŮ VYTVOŘENÝCH KOLEM JEDNOHO Z NEJVĚTŠÍCH 

EXISTUJÍCÍCH RYBNÍKŮ BÝVALÉ PERNŠTEJNSKÉ SOUSTAVY. TO PŘEDSTAVUJE NÁRODNÍ 

PŘÍRODNÍ REZERVACE BOHDANEČSKÝ RYBNÍK A RYBNÍK MATKA.

V
íte, že území s rozlohou 1695 hek-
tarů bylo vyhlášeno národní pří-
rodní rezervací a také významnou 
evropskou lokalitou, chráněným 

územím soustavy Natura 2000? A  že se 
značná část pohoří rozprostírá i  na  pol-
ském území, kde tvoří přírodní rezervaci 
Śnieżnicki Park Krajobrazowy s  nejvýše 
položenou chatou Schronisko Na  Śnież-
niku? Zajímá vás, v jaké výšce? 1200 met-
rů nad mořem. 

Nejvyšší horou a  přírodní dominan-
tou je majestátný, stejnojmenný Králický 
Sněžník (Śnieżnik Kłodzki) s nadmořskou 
výškou 1424 metrů. A kam z něj dohléd-
nete? Nejvyšší vrchol poskytuje jedineč-
ný kruhový výhled na  Hrubý Jeseník, 
Orlické hory a Kladskou kotlinu v Polsku. 
Přes vrchol běží česko-polská hranice. 
Asi 400 metrů jihovýchodně u sochy slů-
něte je  položen hraniční kámen. Soška 
slůněte nedaleko základů bývalé Liech-
tensteinovy chaty představuje nynější 
symbol Králického Sněžníku. 

Masiv tvoří rozmezí mezi Čechami, 
Moravou a  Kladskem. Oblastí se  vzácně 
zachovalou přírodou procházejí naučné 
stezky, vedoucí z Dolní Moravy a Stříbrni-
ce až na vrchol Králického Sněžníku. 

Pozoruhodným vodopisným místem, 
často nazývaným střechou Evropy, je vrch 
Klepý (1144  metrů nad mořem), polsky 
Trójmorski wierch. Pramení zde  přítoky 
tří řek, jejichž vody odtékají do  tří moří. 
Na polském území Kladská Nisa do Baltu, 
Lipkovský potok a  posléze Tichá Orlice 
do Severního a řeka Morava do Černého 
moře. Pramen řeky Moravy kousek pod 
vrcholem, ve výšce 1380 metrů nad mo-
řem, vytéká z upravené studánky. 

Králický Sněžník je znám i díky krasovým 
jevům. Tvarožné díry, Mléčný pramen nebo 
Patzeltova jeskyně jsou ojedinělými ukáz-
kami geologické stavby pohoří. Nejsou však 
široké veřejnosti běžně přístupné.

  

 

písníky

Nejsložitější geologická skladba v Evropě

K
nejnápadnějším znakům oblasti patří 
zlomový hřeben, hluboká údolí, říční 
nivy, lesní celky, louky a  pole. Spolu 
s bohatou historií, která v sobě nese 

stopy od doby Keltů až po dnešní architektu-
ru, zde vznikl jedinečný a  neopakovatelný 
přírodní prostor.  Na rozloze 284 kilometrů 
čtverečních se může pochlubit snad nejslo-
žitější geologickou skladbou v Evropě. Pes-
tré podloží a různost povrchů, spolu s mno-
ha dalšími vlivy, podpořily vznik rozdílných 
společenstev rostlin. Žije tu i řada vzácných 

živočichů. Takže, neváhejte a vydejte se za 
novým poznáním!

ŽELEZNÉ HORY. TO JE KRAJINA STAROBYLÝCH STRÁŽIŠŤ, TAJUPLNÝCH 

LESNÍCH HVOZDŮ, STŘÍBRNÝCH ŘÍČEK A KAMENITÝCH POTŮČKŮ, SE SÍTÍ 

CEST, STEZEK A PĚŠIN, PROPOJUJÍCÍ MALEBNÁ SÍDLA A OSADY, SLITÁ 

V CELISTVÝ OBRAZ INSPIRUJÍCÍ ČESKÉ MALÍŘE A UMĚLCE…

V
yrazit sem můžete třeba z železniční 
stanice Borová, odkud se dá po žluté 
značce v pohodě dojít do osady Dě-
dek a zakrátko na Lucký vrch. A čím 

vás Žďárské vrchy ohromí? Především ne-

zvykle členitým reliéfem a také nádhernými 
pohledy do okolí. Vždyť například z chaty na 
Luckém vrchu je při ideálních podmínkách 
krásně vidět od Sněžky a Krkonoš přes Or-
lické hory, Králický Sněžník až po Jeseníky 

s Pradědem… Nedaleko od Luckého vrchu 
v  Pusté Rybné můžete potkat další skvost 
– unikátní ukázku původní lidové archi-
tektury. Jde o  polygonální stodolu, která 
je pojmenována podle jejího specifi ckého 
mnohoúhelníkového půdorysu. 

Vedle této pozoruhodné dřevěné stavby 
můžete na túře potkat i malebné skalní útva-
ry – Rybenské perničky. V centru obce Telecí si 
můžete prohlédnout Lukasovu „zpívající“ lí-
pu. Jde o třetí největší lípu u nás. Obvod její-
ho kmene má neuvěřitelných jedenáct met-
rů. A co víc, pozoruhodný strom je navíc opře-
den několika méně či více uvěřitelnými his-
torkami, které rozhodně stojí za to slyšet… 

Přes Rybenské perničky a okolo lovec-
kého zámečku Karlštejn můžete ukončit 
výlet v  Čachnově, kde máte možnost na-
sednout na vlak, nebo na opačné straně 
v Poličce, městě hradeb, hudby a piva.

UNIKÁTNÍ HORSKÁ CHATA I STARÁ ZPÍVAJÍCÍ LÍPA
TOUŽÍTE POZNAT JEDNU Z NEJHEZČÍCH VYHLÍDEK NA ČESKOMORAVSKOU VRCHOVINU, NAVŠTÍVIT 

UNIKÁTNÍ PRVOREPUBLIKOVOU HORSKOU CHATU A SPATŘIT SEDM SET LET STAROU ZPÍVAJÍCÍ LÍPU? 

TAK SE VYDEJTE NA PĚŠÍ VÝLET NA LUCKÝ VRCH POBLÍŽ POLIČKY. 

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy  |  léto 2011

turisticke_noviny_leto_2011.indd   12turisticke_noviny_leto_2011.indd   12 12.4.11   9:5312.4.11   9:53



léto 2011strana 13 KULTURA

UMĚLCI SE POTKAJÍ V KRÁLÍKÁCH

Celá řada zajímavých umělců se v  sobotu 
16. a neděli 17. července sejde na tradič-

ním hudebním a  výtvarném festivalu Artex 
Králíky. A  čím je tato akce tak proslulá? Jde 
především o výtvarný a sochařský plenér, na 
němž v minulosti pracovalo už několik desí-
tek českých i zahraničních sochařů a malířů. 
Ostatně, výsledky jejich práce můžete vidět 
i dnes. Zdobí totiž město na mnoha místech. 

Důležitá je i  hudební složka přehlídky. 
Na ní se během existence festivalu vystří-
dala spousta pozoruhodných interpretů…
www.kraliky.eu

SETKÁNÍ JENÍČKŮ A MAŘENEK 
U PERNÍKOVÉ CHALOUPKY

Jmenujete se Jan nebo Marie? Tak se 
přidejte k  pokusu o  překonání českého, 

evropského a světového rekordu ověřova-
ného agenturou Dobrý den z  Pelhřimova. 
Ve středu 6. července se, tak jako každoroč-
ně ve svátek Mistra Jana Husa, v Perníkové 
chaloupce nedaleko Kunětické hory usku-
teční tradiční setkání Jeníčků a Mařenek.

Celodenní program připomene řadu 
osobností, nositelů jmen Jan a  Marie, při-
nese setkání se zajímavými hosty a nebude 
chybět ani obvyklý jarmark a zábava pro lid 
chudý i bohatý.

Zájemci o  netradiční dárek si budou 
moci v  Realitní kanceláři perníkových ne-
movitostí   zakoupit perníkovou chaloupku 
včetně pozemku, čísla popisného a Výpisu 
z katastru perníkových nemovitostí. Je ideální 
třeba pro novomanžele – ať mají kde bydlet. 
Opravdovým a prozíravým „investorům“ do-
poručujeme Pardubické zlato a  Zlato z Par-
dubic od Krále perníku.

Takže, Honzíkové a  Marušky, přijeďte 
sami nebo s rodinnými příslušníky a přáteli 
a nezapomeňte, že setkání se koná za kaž-
dého počasí. 
www.pernikova-chaloupka.cz

REYNEKOVA DÍLA NA DVOU 
MÍSTECH SOUČASNĚ

Unikátní počin se podařil v  případě díla 
kultovní postavy české výtvarné a  li-

terární kultury dvacátého století, básníka 
a  grafi ka Bohuslava Reyneka. Jeho tvorba 
totiž bude prezentována hned na dvou 
místech na východě Čech současně. 

Jedna část výstavy, konkrétně Reyne-
kovy ilustrace a  ilustrační grafi ka, bude 
představena ve Výstavní síni Jana Jušky ve 
Vysokém Mýtě, ta druhá pak v Zámeckém 
pivovaru v Litomyšli.

Půjde o umělcovy kresby, volnou grafi -
ku a olejomalby. Ty budou součástí šestého 
ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle. 

Vernisáž obou výstav je na programu 
v  pátek 10. června. Ve Vysokém Mýtě od-
startuje v  16 hodin, v  Litomyšli o  dvě ho-
diny déle…

N
ávštěvníci v  Letohradu mohou 
spatřit mistrovy fotografi e v útlém 
věku, ale i dospělosti, například jak 
skáče na lyžích. Bohužel mu zrovna 

není vidět do tváře… Zakladatelé muzea 
získali jeho klíče od vídeňského bytu nebo 
portrét mocnáře Františka Josefa II., který 
Cimrman namaloval. Hlavní místností je 
Cimrmanova světnička, pozůstalost získaná 
od géniových rodičů. Jenže město prý ne-

mělo dost peněz, proto je zde pouze polo-
vina postele, stůl, židle a boty…

Cimrman se údajně v Letohradu, dří-
vějším Kyšperku, zastavil při cestě vla-
kem mezi Prahou a  Vídní. Do hlavního 
města mocnářství jezdil pravidelně na 
patentový úřad. Jenže vždycky na něm 
nakonec neuspěl… 
www.info.letohrad.eu
Tel.: 465 622 092

ČESKÝ SEDMÝ DIV SVĚTA V LETOHRADU
PTÁTE SE, KDE JE ČESKÝ SEDMÝ DIV SVĚTA? V LETOHRADU NA ORLICKOÚSTECKU! A O CO VLASTNĚ JDE? 

O MUZEUM POJMENOVANÉ PO FIKTIVNÍM GÉNIOVI. TÍM NEBYL NIKDO JINÝ NEŽ NEDOCENĚNÝ NEJVĚTŠÍ ČECH JÁRA CIMRMAN.  

CIMRMAN SE ÚDAJNĚ V LETOHRADU, 

DŘÍVĚJŠÍM KYŠPERKU, ZASTAVIL PŘI CESTĚ VLAKEM 

MEZI PRAHOU A VÍDNÍ. 

MARATON POHÁDEK 
A HUDBY V LITOMYŠLI

HUDEBNÍ LÉTO V KOSTELE!

P
o celé prázdniny je pravidelně každý 
pátek na Toulovcově náměstí v  Lito-
myšli pro děti připraveno setkání 
s  pohádkou. Na své si ale zcela jistě 

přijdou i  ti odrostlejší z vás, kteří se mohou 

dobře bavit při poslechu některé z hudeb-
ních skupin či zpěváků, jejichž koncerty ná-
sledují se stejně železnou pravidelností vždy 
po skončení pohádkového představení. Tak 
tedy, vzhůru za kulturou! 

N
achází se tu například Galerie Cyrany 
či pozoruhodné židovské památky, 
které se staly skutečnými turistický-
mi lákadly. Pokud sem zavítáte v lé-

tě, určitě si nenechte ujít festival Hudební lé-
to v kostele svatého Bartoloměje. 

V neděli 12. června odstartuje už sedmý 
ročník tohoto stále více oblíbeného cyklu 
koncertů nejen klasické a  duchovní hudby. 
A jakou budou mít víkendové koncerty v pra-
videlném rytmu čtrnácti dnů nabídku? Velmi 

pestrou. Na své si přijdou například milovníci 
sborového zpěvu, královského hudebního 
nástroje – varhan či majestátní trubky. 

Nebude chybět ani oblíbený výlet do ji-
ných žánrů – od klasiky k  jazzu. Prostor do-
stanou i  mladé začínající umělecké naděje. 
Vyvrcholením přehlídky bude poprvé v his-
torii účast plně profesionálního tělesa. Ptáte 
se, kdo že to bude? Komorní fi lharmonie Par-
dubice, jejíž koncert letošní přehlídku v ne-
děli 21. srpna zakončí. 

PRÁZDNINOVÝ MARATON POHÁDEK A HUDBY – TO JE PŘÍZNAČNÝ 

PODTITUL SPOJENÝ JIŽ VÍCE NEŽ DESET LET S LITOMYŠLSKÝM 

FESTIVALEM TOULOVCOVY PRÁZDNINOVÉ PÁTKY. 

ČÍM JE ZNÁMÝ HEŘMANŮV MĚSTEC? NENÍ TO POUZE RODIŠTĚ 

NEÚNAVNÉHO PROPAGÁTORA SPORTU A DOBRÝCH MRAVŮ 

JIŘÍHO STANISLAVA GUTHA – JARKOVSKÉHO. JE TÉŽ VÝZNAMNÝM 

KULTURNÍM CENTREM. 

ROZŠÍŘENÉ PROHLÍDKY VOJENSKÝCH 
OBJEKTŮ A MUZEÍ V PŘÍHRANIČÍ

PERNŠTÝNSKÁ NOC LÁKÁ TISÍCE 
NÁŠTĚVNÍKŮ 

Vypravte se na jednu z pravidelných roz-
šířených prohlídek vojenských objektů 

a  muzeí v  česko-polském příhraničí! Od 
dubna do října, většinou poslední víkend 
v  měsíci, se v  Králické pevnostní oblasti 
odehrávají společné víkendy muzeí. 

Provozovatelé otevřou muzea i  mimo 
běžné zvyklosti, prodlouží obvyklou oteví-
rací dobu a připravují pro návštěvníky řadu 
atrakcí. Průvodce tu můžete spatřit v  do-

bových uniformách, s  dobovou výzbrojí, 
nechybějí ani různé výstavy a  speciální 
prohlídkové trasy. Vojenské muzeum Králí-
ky pak předvádí těžkou a bojovou techniku 
v pohybu. 

A kdy se tyto společné víkendy odehra-
jí? 23. a 24. dubna, 28. a 29. května, 25. a 26. 
června, 30. a 31. července, 19. až 21. srpna, 
24. a 25. září a 28. až 30. října.
www.kpo1938.com

Kdy jsou pardubické ulice plné? Při Pern-
štýnské noci! Ta každoročně přiláká do 

historického centra města tisíce návštěvní-
ků! Slavnostní zahájení Folklorního festivalu 
Pardubice – Hradec Králové je na programu 
v  pátek 3. června. Návštěvníci se jako ob-
vykle mohou těšit na příjemnou procházku 
historickým centrem města, kde bude k vi-
dění řada zajímavých folklorních vystoupení 
a tradičních řemeslných výrobků přes hrač-
ky, sušené květiny až po perník, medovinu 

či sýry. Pokud chcete zažít jedinečnou atmo-
sféru, kterou Pardubice při Pernštýnské noci 
mají, rozhodně si tuto akci nenechte ujít!
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Krteček a jeho kamarádi v Litomyšli

P
okud se chcete dozvědět něco ví-
ce o osobnosti tvůrce tohoto dnes 
již takřka kultovního seriálu pro 
děti, pak určitě zavítejte do Regio-

nálního muzea v  Litomyšli. Od prvního 
května až do začátku září se zde totiž 
uskuteční výstava Krteček a jeho kamará-
di, hurá, budeme si hrát! Na všechny mi-
lovníky Krtečka zde čeká nejen spousta 
kulis a Milerových ilustrací, ale mohou tu 
také řešit různé úkoly, jako je třeba spra-
vování rakety, skládání vláčku nebo mno-
ho dalších her a soutěží. 
www.rml.cz

VÍTE, KTERÁ POSTAVA NEJVÍCE PROSLAVILA ČESKÉHO REŽISÉRA A VÝTVAR-

NÍKA ANIMOVANÝCH FILMŮ PRO DĚTI ZDEŇKA MILERA? NO PŘECE KRTEČEK.

VYCHUTNEJTE SI JÍZDU V GRASSBALLU!
ŽE NEVÍTE, O CO JDE? JE TO VELKÁ NAFUKOVACÍ PRŮHLEDNÁ KOULE ZE SPECIÁLNÍHO PVC. 

UVNITŘ SE NACHÁZÍ JEŠTĚ JEDNA MENŠÍ. OBĚ JSOU SPOJENY NYLONOVÝMI LANKY A DVĚMA TUNELY, 

JIMIŽ SE LEZE DOVNITŘ. PRŮMĚR KOULE ČINÍ 3,2 METRŮ, JEJÍ HMOTNOST 90 KILOGRAMŮ.

V NÍ JSOU UMÍSTĚNY BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE PRO UPOUTÁNÍ POSÁDKY. A CO DÁL? 

H
udební přehlídka JamRock je po ce-
lé zemi vyhlášená svou neopakova-
telnou přátelskou atmosférou, vstříc-
ností a  množstvím nově naváza-

ných přátelství. Jde o jednu z mála akcí, co 
výtečně kombinuje prvotřídní zahraniční 
hvězdy s  prověřenými domácími jmény 
i méně známými tuzemskými tvářemi. 

A kdo že se letos na JamRocku objeví? 
Už úvodní den festivalu, který se odehraje 
od čtvrtka 9. do soboty 11. června, slibuje 
například společné vystoupení Lou Fanán-
ka Hagena se Sahulovými Syny výčepu. 

Páteční menu naservíruje například po-
pulární pardubické kapely Vypsaná fi Xa 
a Ready Kirken, původně jičínskou formaci 
Chinaski či partičku Die Happy, v  jejímž 
středu exceluje zpěvačka Marta Jandová. 

Sobotní program bude lákat třeba na 
svitavský Čechomor, zpěvačku Lenku 
Dusilovou, Davida Kollera, Tomáše Kluse, 

Dana Bártu s Alicí nebo povedené kapely 
Wohnout a Divokej Bill. Je vám to málo? 
JamRock toho slibuje mnohem víc… 

Aby ne, když nese podtitul Tři dny života 
navíc…  
www.jamrock.cz

Tři dny života navíc? To je JamRock!
KDE ŽE SE USKUTEČNÍ JEDEN Z NEJVYHLÁŠENĚJŠÍCH FESTIVALŮ U NÁS? V MALEBNÉM 

PODHORSKÉM MĚSTEČKU, KTERÉ SE NACHÁZÍ V PARDUBICKÉM KRAJI – V ŽAMBERKU! 

G
  rassball, jehož vznik byl inspiro-
ván obrazem slavného malíře Leo-
narda da Vinciho, se vyveze nebo 
vytlačí na vhodný kopec a  pak 

vzhůru za neobyčejnými zážitky! 
Nemusíte se bát, že by byl tento druh 

dobrodružství nebezpečný. I  kdyby bě-
hem jízdy prasknul nebo v  něm vznikla 
trhlina od ostrého kamene, tak než by se 
stačil vyfouknout, posádka by z něj stihla 
bezpečně vystoupit. Navíc i  při menších 
trhlinách může grassball bez problémů 
zvládnout nejméně tři jízdy z kopce dolů 
bez nutnosti dofukování. A před každým 
sjezdem z nového kopce se vždycky pouš-
tí nejprve bez posádky, aby byla vidět při-
rozená trasa. Takže opravdu není čeho se 
bát. Úplně klidně můžete vyrazit za další-
mi adrenalinovými zážitky. 

Sportareál České Petrovice, který se na-
chází ve výšce 650 až 740 metrů nad mo-
řem v  příjemném prostředí Orlických hor, 
však nabízí ještě mnohem víc! Například 

jízdu na horských terénních kárách či hor-
ských koloběžkách. A vyzkoušet tu můžete 
i  letní snowtubing, trampolínu nebo jízdu 

na horských kolech. Možností je zde oprav-
du hodně, stačí si vybrat!
www.ceskepetrovice.net

PARDUBICKÉ LETNÍ KINO BUDE, JEN NA JINÉM MÍSTĚ 
Po pěti mimořádně úspěšných ročnících 

Pardubického letního kina Pernštejn v uni-
kátních prostorách Tyršových sadů bude tento 
nejnavštěvovanější prázdninový projekt v kra-
ji s  největší pravděpodobností pokračovat 
i v tomto roce! Kvůli chystané rekonstrukci Tyr-
šových sadů by se měl tento ojedinělý kulturní 

počin z hlediska celé České republiky přesu-
nout na jiné místo – do prostor mezi budovou 
České správy sociálního zabezpečení a torzem 
rozestavěné haly ČSTV. 

Po nezbytných terénních úpravách by 
se tento areál mohl stát adekvátní náhra-
dou za Tyršovy sady, kde nebude možné 

v letních měsících roku 2011 z technických 
důvodů promítat. 

Projekce v  Tyršových sadech vzbudily 
u  obyvatel i  návštěvníků Pardubic nebývalý 
ohlas a  staly se událostí léta číslo jedna. Nej-
větší a  také nejnavštěvovanější prázdninový 
kulturní počin v kraji, který nemá obdoby v celé 
České republice, přilákal do nejkrásnější části 
městského parku vzdáleného pouze pár kroků 
od centra Pardubic ročně kolem 60 tisíc diváků! 

Je potěšitelné, že i během července a srpna 
roku 2011 budou mít milovníci stříbrného plát-
na možnost spatřit zcela zdarma na 60 snímků 
nejrůznějších žánrů – od osvědčených, převáž-
ně artových fi lmů až po fi lmové trháky. K vidění 
tu budou i  tentokrát jak úspěšné české fi lmy, 
tak i  snímky takřka festivalové, které nejsou 
k vidění v běžné distribuci a díky své umělecké 
kvalitě uspokojí též náročnější diváky. 

Exkluzivním dárkem pro příznivce Pardu-
bického letního kina budou i  tentokrát speci-
ální lahůdky v  podobě hvězdných fi lmových 
delegací a mimořádných projekcí. 
http://letni-kino.cz

ZAPOJTE SE DO HRY S DVĚMA RYTÍŘI!

O
koho jde? Vavřinec Toulovec byl pod-
le pověsti rytíř, který si své živobytí 
zajišťoval loupeživými výjezdy z rod-
né Proseče do moravských krajů, kde 

přepadával sídla jiných šlechticů. Ke svým 
poddaným se ale prý choval mile a vlídně.

A  co rytíř Tas z  Mrdic a  Rychmburka? 
Jde o postavu zahalenou tajemstvím a za-
šlými časy dávného středověku. Jediné, co 
o  něm dnes víme, je fakt, že se zasloužil 
o  založení hradu Rychmburk, kam se na 
svých cestách také můžete podívat.

Pojďte se s námi toulat krajinou, kudy se 
kdysi proháněli na koních právě tito dva ry-
tíři. Objevte s námi krásu dvou malých měs-
teček a malebných vesnic na úpatí Vysočiny. 
Rozhlédněte se do dálky z výšky rozhleden, 
pokochejte se honosnou nádherou zámku, 

jemuž se přezdívá Malý Schönbrunn, užijte 
si klid a ticho zapadlých koutů zatopených 
lomů a  průzračných skalních jezírek, po-
pusťte uzdu fantazii a zadívejte se na rozto-
divné tvary pískovcových útvarů. Prohléd-
něte si starobylý mohutný hrad Rychmburk 
i  skalní pískovcová obydlí. Zastavte se ces-
tou u  starobylých kostelů a  kapliček a  se-
znamte se s  historií regionu v  muzejních 
expozicích. Osvěžení po celodenním výletě 
najdete v hospůdkách a restauracích stejně 
jako na letním koupališti.

A co pravidla hry? Ty si spolu s herními 
plány můžete vyzvednout v  infocentrech 
a na vybraných stanovištích. Vaším úkolem 
bude navštívit co největší počet soutěžních 
stanovišť, která jsou označena informačními 
tabulemi. Z  herního plánu vyčtete otázku, 
na níž lze nalézt odpověď pouze na daném 
místě. Odpověď doplníte do herního plánu 
a  můžete pokračovat k  dalšímu stanovišti. 
Navštívíte-li minimálně patnáct míst, může-
te s  herním plánem přijít do informačního 
centra  v Proseči, kde vaše odpovědi zkont-
rolují a  budou-li správné, dočkáte se i  od-
měny. Výhru si vylosujete na kole štěstí. Ujiš-
ťujeme vás, že nikdo neodejde s prázdnou.

Vyplníte-li v herním plánu také kontakt-
ní údaje, postoupíte do hlavního slosování, 
které se letos uskuteční na Svatováclav-
ském jarmarku ve Skutči. Vyplnit herní plán 
a  vylosovat si výhru lze i  prostřednictvím 
internetu na www.toulovectas.cz. 

ZAPOJTE SE DO NEZVYKLÉ TURISTICKÉ HRY OD MAŠTALÍ DO PODHRADÍ, 

JEJÍMIŽ PATRONY JSOU DVĚ DÁVNÉ HISTORICKÉ POSTAVY SPOJENÉ 

SE STŘEDOVĚKÝMI DĚJINAMI SKUTEČSKA A PROSEČSKA. 

POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ DOZNÁ ZMĚN

V
eškeré hudební akce, vyjma elek-
tronické hudby, se odehrají přímo 
v tomto prostoru. Hlavní scéna zů-
stane stejná, jen „béčko“ a „céčko“ 

projde jistými úpravami… Jakými? To ať se 
nechají návštěvníci Poličského rockoupání 
překvapit! 

Během dvou dnů by se na třech pódiích 
mělo objevit kolem padesáti účinkujících. 
A kdo v Poličce vystoupí? Namátkou jme-
nujme kapely Sto zvířat, UDG, Krausberry, 
NVÚ, Nil, Circus Ponorka, Sepultura revi-
val či Morčata na útěku…
www.rockoupani.cz

URČITÝCH ZMĚN DOZNÁ FESTIVAL POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ, JEHOŽ 

ČTRNÁCTÝ ROČNÍK SE ODEHRAJE POSLEDNÍ KVĚTNOVÝ VÍKEND 

– 27. A 28. KVĚTNA 2011 – V AREÁLU ZDEJŠÍHO KOUPALIŠTĚ.
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Kalendář nejvýznamnějších akcí v Pardubickém kraji

Infocentra Pracovníci informačních center po celém regionu vám sdělí odpověď i na vaše nejzvídavější dotazy. Jsou také největším poskytovatelem průvodcovských služeb v regionu. 
Ty v daném městě či oblasti poskytují převážně vlastními silami nebo prostřednictvím místních průvodců a odborníků. V chráněných územích jsou také zajišťováni průvodci z řad pracovníků ochrany přírody.

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ
Květen
Svitavské letní slavnosti | květen–září 2011, Svitavy 
Pestrá nabídka divadelních představení, koncertů 
a fi lmových projekcí pořádaných na různých místech 
ve městě pod širým nebem po celou turistickou 
sezonu. Aktuální přehled na www.svitavy.cz.

Hrajeme si v Litomyšli | květen–září 2011, Litomyšl
Po celé léto bude v Litomyšli probíhat série akcí 
a výstav určených zejména pro rodiny s dětmi. 
Aktuálně na www.litomysl.cz.

Martinů Fest | 13.–22. květen 2011, Polička
Nejen hudba Bohuslava Martinů rozezní Poličku 
každý rok v květnu během festivalu konaného na 
počest místního světoznámého rodáka.

Poličské rockoupání | 27.–28. květen 2011, Polička
Jeden z největších open-air festivalů v Pardubickém 
kraji, který se koná v areálu poličského koupaliště, je 
zaměřen na současnou populární hudbu i na okrajové 
hudební žánry.

Červen
Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl
10. červen–4. červenec 2011, Litomyšl
Jedinečný zážitek z poslechu věhlasných i méně 
známých děl v podání špičkových interpretů 
v kouzelném prostředí renesančního zámku v Litomyšli.

Author Cyklo Maštale | 11. červen 2011, Proseč
Tradiční závod horských kol, kterého se v oblasti 
Toulovcových maštalí každoročně účastní několik 
stovek jezdců.

Sodomkovo Vysoké Mýto | 11. červen 2011, Vysoké Mýto
Krásné automobily, koncerty swingové hudby 
nebo dobové výstavy přináší festival věnovaný 
geniálnímu automobilovému designérovi a karosáři 
Josefu Sodomkovi.

Červenec
Toulovcovy prázdninové pátky
1. červenec–26. srpen 2011, Litomyšl
Každý pátek o prázdninách je na litomyšlském 
Toulovcově náměstí připraveno pohádkové představení 
nejen pro děti a koncert nejen pro dospělé.

Historické slavnosti na hradě Svojanov
2.–3. červenec 2011, hrad Svojanov
V rámci tradičních hradních slavností se budou konat 
představení kouzelníka, kejklíře, ukázky historických 
tanců a šermu. Po oba dny budou probíhat soutěže 
a hry pro děti.

Moravskotřebovský bramborák
23. červenec 2011, Moravská Třebová
Festival, jehož program se soustředí na oblíbené 
domácí interprety folkové a country hudby, probíhá 
v polovině prázdnin na nádvoří zámku.

Srpen
Týden hudby | 1.–5. srpen 2011, Vysoké Mýto 
Multižánrový festival zaměřený nejen na alternativní 
hudební styly rozezní náměstí Přemysla Otakara II.

Historická bitva Mladějov – Blosdorf
13. srpen 2011, Mladějov na Moravě
Milovníci vojenské historie si jistě nenechají ujít 
každoroční vzpomínkovou akci, jejíž součástí je 
rekonstrukce bitvy z první světové války nebo noční 
jízda vlaku s parní lokomotivou.

Polička 555 | 19.–21. srpen 2011, Polička
Prázdninový multižánrový festival přivádí každý rok 
v srpnu do centra Poličky hudbu mnoha stylů, ale 
i divadlo nebo ohňostrojná představení.

Třicetiletá válka na Svojanově
20.–21. srpen 2011, hrad Svojanov
První akce na Svojanově, která se věnuje období 
Třicetileté války – vystoupení různých skupin, 
dobývání hradu, hromadná bitva. Víkendovou akcí 
ožije celý areál hradu.

Kejkle a kratochvíle | 27. srpen 2011, Moravská Třebová
Oblíbený středověký festival plný lidového veselí, 
dobových řemesel, kejklířů, šermířů a trubadúrů zve 
k návštěvě poslední srpnovou sobotu.

Září
Svitavská pouť | 2.–4. září 2011, Svitavy
Svitavské letní slavnosti již tradičně vyvrcholí 
první zářijový víkend. Koncerty, divadla, přehlídky 
mažoretkových skupin a dechových hudeb, řezbářský 
memoriál. Vše uzavře pouť ke sv. Jiljí v neděli 4. září.

Slavnosti lovu | 24.–25. září 2011, hrad Svojanov
Šerm, trubači, sokolníci, lovčí se psy, ohnivé večerní 
představení. Nová akce s loveckou tematikou 
připomene oblíbenou tradici majitelů hradu 
nejen v 19. století.

Říjen
Biskupické kaléšek | 1. říjen 2011, Biskupice
Festival slivovice je doplněn závodem historických 
velocipedů a bohatým kulturním programem.

CHRUDIMSKO-HLINECKO
Květen
Cesta na Báru | 21. květen 2011
Akce pořádaná TJ Sokol Slatiňany spojená 
s procházkou kolem zámku a hřebčína ve Slatiňanech, 
Kočičího hrádku a dalších míst, Slatiňany.

Velká cena Nasavrk | 22. květen 2011
Tradiční jarní běh v Nasavrkách na Chrudimsku.

Slatiňanské pozastavení | 22. květen 2011
Jarmark spojený s kulturním programem ve Slatiňanech.

Červen
Hudební léto v Heřmanově Městci
12. červen–21. srpen
Oblíbený cyklus koncertů nejen klasické a duchovní 
hudby, Kostel svatého Bartoloměje, Heřmanův Městec.

Tradice Železnohorského regionu | 25. červen 2011
Každoroční akce pořádané Místní akční skupinou 
Železnohorský region.

Červenec
Loutkářská Chrudim | 1.–6. červenec 2011
Celostátní přehlídka amatérského loutkářství, jejíž 
součástí jsou semináře a workshopy pro loutkáře 
i veřejnost, doprovodný kulturní program v Chrudimi.

Veselokopecký jarmark | 16.–17. červenec 2011
Prodej výrobků lidových řemeslníků spojený 
s kulturním programem, Soubor lidových staveb 
Vysočina – skanzen na Veselém Kopci.

Keltský festival Lughnasad | 30. červenec 2011
Tradiční oslava keltského svátku léta plná kulturního 
vyžití a zábavy pro všechny věkové skupiny, Nasavrky.

Srpen
Salvátorská pouť v Chrudimi | 5.–7. srpen
Pouťové atrakce a ještě mnohem více v centru Chrudimi.

Rallye Železné hory | 13. srpen 2011
Automobilový závod krajem Železných hor.

Adámkovy folklorní slavnosti | 26.–28. srpen 2011
Tradiční folklorní festival s účastí dětských 
a dospělých souborů z České republiky i ze 
zahraničí v Hlinsku.

Září
Babí léto na Železných horách
23.–24. září 2011
Prodejní výstava výrobků a výpěstků podnikatelů 
regionu v Autokempingu Konopáč u Heřmanova Městce.

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
Květen
Cyklo Glacensis 2011 | 20.–21. květen 2011 
Mezinárodní setkání milovníků cyklistiky, 
10. ročník – Cyklo Glacensis s délkou cyklotrasy 
70 až 100 km. Opět se pojede česko-polským 
příhraničím. Jedna z tras startuje také v Králíkách.

Setkání turistů na Křížové hoře | 21. květen 2011 
Setkání turistů na Křížové hoře pořádá „Klub čilých 
babiček“ (KČB) z Červené Vody. 

Společný víkend muzeí v KPO | 28.–29. květen 2011 
Provozovatelé všech muzeí v Králické pevnostní oblasti 
(KPO) prodlouží obvyklou otevírací dobu jednotlivých 
objektů a připraví pro návštěvníky řadu atrakcí.

Červen
Muzejní noc na pěchotním srubu KS 14 u Cihelny
18. červen 2011
Prohlídka vojenského opevnění s kulturním programem.

Festival příhraničí: Králíky–Miedzylesie 2011
18. červen 2011 
Sportovně společenské odpoledne – setkání občanů 
partnerských měst Králíky – Miedzylesie. Možnost 
zasoutěžit si v nenáročných soutěžích.

Putování za písničkou na Křížovou horu
25. červen 2011
Folkový festival a jarmark tradičních výrobců v areálu 
rozhledny na Křížové hoře v Červené Vodě.

Červenec
Králický pařez | 2. červenec 2011
Tradiční turnaj v minikopané v Dolní Moravě ve 
sportovním Areálu snů.

Běh do vrchu Mladkov – Suchý vrch | 9. červenec 2011 
29. ročník závodu v běhu do vrchu zařazen do 
Českého poháru v běhu do vrchu a poháru ISCAREX 
CUP 2011. Vypsané kategorie: junioři-juniorky, muži-
ženy, veteráni-veteránky.

Hudební festival Artex Králíky | 16.–17. červenec 2011
Tradiční hudební a výtvarný festival na Velkém 
náměstí v Králíkách.

Jeřáb 1003 – III. ročník závodu horských kol
23. červenec 2011
Cyklistický závod na horských kolech, který se stal 
součástí Šumperského poháru MTB.

Glacensis Bikechallenge Králíky | 24.–29. červenec 2011 
Mezinárodní etapový závod na horských kolech (7. 
ročník). Dříve pod názvem Bikechallenge. Město 
Králíky je cílem (25. 7. 2011) a zároveň následující den 
(26. 7. 2011) místem startu etapy. Součástí akce je 
kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách. 

Srpen
Králický triatlon – 24. ročník | 13. srpen 2011
Veřejný závod: běh 5 km, plavání 400 m, cyklistika 20 km.

Hlavní církevní pouť | 14. srpen 2011
Hora Matky Boží je po staletí cílem mnoha poutníků, 
Klášter na Hedeči u Králík.

Akce Cihelna | 19.–20. srpen 2011
Vzpomínková akce s ukázkami boje o československé 
opevnění, konaná s podporou armády, spojená 
s ukázkami vojenské techniky a rekonstrukcí vojenské 
operace z 2. světové války, Králíky.

Cena ISCAREX – běh do vrchu na Králický Sněžník
20. srpen 2011
Tradiční běh na Králický Sněžník.

ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
Květen
Přes tři hrady | 7. květen 2011
38. ročník pochodu Přes tři hrady a 26. ročník 
cyklojízdy Přes tři hrady na kole, Potštejn – Litice – 
Žampach.

Cyklo Glacensis | 20.–21. květen 2011
10. ročník mezinárodní cyklistické akce, start z 10 
českých a z 10 polských měst.

Putování za Třebovským kohoutem 
21.–22. květen 
Dálkový turistický pochod včetně cyklotras je akcí 
dvoudenní, ale je možná účast i na libovolný den, 
Česká Třebová.

Červen
Soutěžní klání měst | 4. červen 2011
Soutěžní klání vybraných měst regionu 
zakončené tanečním večerem, zámecký park Choceň.

Mezinárodní hudební festival | 4.–12. červen 2011
22. ročník tradičního hudebního festivalu, Letohrad.

JamRock | 9.–11. červen 2011 
Jeden z největších hudebních festivalů v České 
republice, Žamberk. 

Jablonský Medvídek | 10.–11. červen 2011
17. ročník folk a country festivalu, Jablonné nad 
Orlicí.

Svátky dřeva | 24.–26. červen 2011
Tyto svátky řemesel dávají prostor všem současným 
mistrům z řad amatérů i profesionálů, aby 
prezentovali výsledky své práce se dřevem, 
letos na téma Dřevo a zbraně, Žamberk.

Červenec
Litické šermování | 2.–6. červenec 2011
Dobová šermířská a divadelní představení 
doprovázená ukázkami historických řemesel, hrad 
Litice.

Řemeslnická sobota | 9. červenec 2011
Mimořádně v provozu historické stroje 
a předvádění řemesel v expozicích i v areálu 
muzea, stánky s řemeslnickými výrobky, Muzeum 
řemesel Letohrad.

Rieter Pirell Cup 2011 | 4.–8. červenec 2011
Tenisové kurty ve všesportovním areálu Ústí nad 
Orlicí.

Orlická brána | 20.–23. červenec 2011
Letní kulturní festival hudby, fi lmu, tance, divadelních 
vystoupení pro děti a dospělé, okolí Tyršovy 
rozhledny, Divišovo divadlo Žamberk.

Srpen
Pastvinská nota | 6. srpen 2011
Zašlé, ale i nové melodie písní countryových, 
bluegrassových a folkových zasazené do krásné 
přírody, areál lyžařského vleku Pastviny.

Pelinyfest a Pivní slavnosti | 19.–20. srpen 2011
Festival regionálních kapel a tradiční letní akce pro 
všechny, přírodní park Peliny Choceň.

Září
Lanškrounská kopa | 10. září 2011
Tradiční dálkový pochod, při kterém můžete poznat 
zblízka náš region. Vystoupení předních kapel, 
náměstí J. M. Marků Lanškroun.

PARDUBICKO
Květen
Bum bum Pardubice bum | 7. květen 2011
Největší sraz bubeníků z ČR i ze zahraničí, velká hala 
ČEZ Areny v Pardubicích.

Národní abilympiáda | 27.–28. květen 2011
Soutěž schopností a dovedností osob se zdravotním 
postižením, ČEZ Arena v Pardubicích.

Červen
Pernštýnská noc | 3. červen 2011
Staročeský jarmark spojený s hudební produkcí, 
Pernštýnské náměstí, zámek, historické jádro města 
Pardubic.

Dětský super den | 4. červen 2011
Největší dětský den v regionu, Dostihové závodiště 
Pardubice.

Aviatická pouť | 4. a 5. červen 2011
Tradiční velkolepá akce zaměřená na létání a vše, 
co s tím souvisí, letiště Pardubice.

Mistrovství světa v IN LINE hokeji
19.–25. červen 2011
ČEZ Arena, Pardubice.

Červenec
CZECH OPEN 
14. –31. červenec 2011
Mezinárodní festival šachu, bridže a her, IDEON, 
ČEZ Arena Pardubice.

Srpen
Pardubická juniorka
7.–12. srpen 2011
Tenisové mistrovství České republiky juniorů, tenisové 
kurty pod zámkem Pardubice.

Pardubický festival vína | 26.–27. srpen 2011
Vinařská výstava, ochutnávky, cimbál, prezentace 
vinařů, Zámek Pardubice.

Září
Koně v akci | 2.–4. září 2011
13. mezinárodní výstava o koních a lidech, 
Dostihové závodiště Pardubice.

Pardubické dožínky | 10. září 2011
Tradiční řemeslné a zemědělské slavnosti, 
Zámek Pardubice.

Koncert Věry Špinarové | 13. září 2011
Nové koncertní vystoupení dámy s nezaměnitelným 
hlasem za doprovodu kapely Adama Pavlíka, 
Kulturní dům Hronovická Pardubice.

Zlatá přilba | 30. září–2. říjen 2011
Motocyklové plochodrážní závody, plochodrážní 
stadion Svítkov.

Říjen
Podzimní městské slavnosti s ohňostrojem
6.–9. říjen 2011
Festival pardubických umělců, divadelní 
představení, srazy historických vozidel, ochutnávky 
medu, hudební multižánrová produkce, velký 
ohňostroj, Zámek Pardubice, historické jádro města, 
břeh Labe.

Velká pardubická | 9. říjen 2011
121. ročník nejtěžšího kontinentálního překážkového 
dostihu, Dostihové závodiště Pardubice.

Kompletní kalendář akcí se bude průběžně aktualizovat 
na stránkách ofi ciálního turistického portálu 
Pardubického kraje – www.vychodnicechy.info. 

■  TIC Březová nad Svitavou
tel: 461 521 331, email: knihovna@brezova.net
Moravské náměstí 65, 569 02, Březová nad Svitavou

■  TIC Bystré  
tel: 461 742 333, email: infocentrum@bystre.cz
nám. Na podkově 68, 569 92, Bystré

■  TIC Červenovodské sedlo
tel: 602 410 714, email: redea@orlicko.cz
Červenovodské sedlo u Červené vody, 561 55, Orličky

■  TIC Česká Třebová  
tel: 465 500 211, email: info@ceska-trebova.cz
Staré náměstí 78, 560 02, Česká Třebová

■  TIC Dolní Morava  
tel: 464 620 730, 602 378 150
email: info@skisneznik.cz, 
infocentrum.morava@tiscali.cz
Dolní Morava 35, 561 69, Králíky

■  TIC Heřmanův Městec
tel: 469 625 147, email: infocentrum@mesto-hm.cz
Nám. Míru 288, 538 03, Heřmanův Městec

■  TIC Hlinsko  
tel: 469 312 349, email: ic@hlinsko.cz 
Husova 41, 539 01, Hlinsko

■  TIC Holice
tel: 466 920 476, email: infokd@holice.cz
Holubova 768, 534 01, Holice

■  TIC Choceň  
tel: 465 461 949, email: ic@chocen-mesto.cz
Tyršovo náměstí 301, 565 15, Choceň

■  TIC Chrudim  
tel: 469 645 821, email: info@chrudim-city.cz
Resselovo nám. 1, 537 01, Chrudim

■  TIC Jablonné nad Orlicí  
tel: 465 641 371, email: infojab@orlicko.cz
nám. 5. května 30, 561 64, Jablonné nad Orlicí

■  TIC  Jevíčko – Zámeček  
tel: 736 752 611, 461 542 812
email: Infojevicko@seznam.cz, 
U zámečku 451, 569 43, Jevíčko

■  TIC Králíky – Městské muzeum
tel: 465 631 117, email: info@muzeumkraliky.cz
Velké nám. 365, 561 69, Králíky

■  TIC Králíky – Evropský dům
tel: 465 323 150, email: evropskydum@email.cz
Dlouhá 353, 561 69, Králíky

■  TIC Králíky – Vojenské muzeum 
tel: 465 632 466, 604 407 901
email: muzeum@armyfort.com
Prostřední Lipka 1, 561 69, Králíky

■  TIC Lanškroun  
tel: 465 320 007, email: informa@centrum.cz
ulice Boženy Němcové 124, 563 01, Lanškroun

■  TIC Lázně Bohdaneč  
tel: 466 924 221, 774 444 234
email: infocentrum@lazne.bohdanec.cz
Pernštýnská 117, 533 41, Lázně Bohdaneč

■  TIC Letohrad  
tel: 465 622 092, email: info@letohrad.eu
Václavské nám. 77, 561 51, Letohrad

■  TIC Lichkov  
tel: 465 635 531, email: info@lichkov.cz
561 68, Lichkov 203

■  TIC Litomyšl  
tel: 461 612 161, email: ic@litomysl.cz
Smetanovo náměstí 72, 570 01, Litomyšl

■  TIC Litomyšl – na zámku
tel: 461 611 066, email: iczamek@litomysl.cz
Jiráskova 188, 570 01, Litomyšl

■  TIC Luže  
tel: 469 671 223, email: knihovna.luze@worldonline.cz
Komenského 87, 538 54, Luže

■  TIC Maštale  
tel: 469 321 137, 468 000 265
email: mastale@mastale.cz
539 44, Proseč u Skutče 61

■  TIC Moravská Třebová
tel: 461 313 502, email: icentrum@mtrebova.cz
nám. T. G. Masaryka 33, 571 01, Moravská Třebová

■  TIC Nasavrky  
tel: 469 677 566, 469 677 555
email: ic-nasavrky@ckmacek.cz
Náměstí 1, 538 25, Nasavrky

■  TIC Pardubice
tel: 466 768 390, email: region@ipardubice.cz
nám. Republiky 1, 530 02, Pardubice

■  TIC Pastviny
tel: 465 637 496, email: pastviny@pastviny.cz, 
infopastviny@orlicko.cz
Pastviny 32, 564 01, Žamberk

■  TIC Polička  
tel: 461 723 800, email: info@ic.policka.org
Palackého nám. 160, 572 01, Polička

■  TIC Poříčí u Litomyšle 
tel: 461 616 991, 731 183 315, email: info.porici@tiscali.cz
Poříčí 13, 570 01, Litomyšl

■  TIC Seč  
tel: 469 676 900, email: info@mestosec.cz
Chrudimská 94, 538 07, Seč

■  TIC Skuteč
tel: 469 350 131, email: tic@skutec.cz
Rybičkova 364, 539 73, Skuteč

■  TIC Slatiňany  
tel: 469 660 239, email: infocentrum@slatinany.cz, 
knihovna@slatinany.cz
T. G. Masaryka 36, 538 21, Slatiňany

■  TIC Svitavy  
tel: 461 534 300, 461 550 350, email: info@svitavy.cz
nám. Míru 48, 568 02, Svitavy

■  TIC Svojanov  
tel: 461 744 130, 605 471 759
email: obec.svojanov@quick.cz
Svojanov 25, 569 73, Svojanov 

■  TIC Třemošnice  
tel: 469 611 135, email: ic@tremosnice.cz, 
knihovna@tremosnice.cz
1. máje 56, 538 43, Třemošnice

■  TIC Ústí nad Orlicí
tel: 465 514 111, 465 514 271, email: ic@muuo.cz
Sychrova 16, 562 24, Ústí nad Orlicí 
■  TIC Vysoké Mýto  
tel: 465 466 112, 465 466 113
email: infocentrum@vysoke-myto.cz 
B. Smetany 92, 566 32, Vysoké Mýto

■  TIC Zdechovice  
tel: 466 936 101, email: obec@zdechovice.cz
Zdechovice 96, 533 11, Zdechovice

■  TIC Žamberk  
tel: 465 612 946, email: info@orlicko.cz
Kostelní 446, 564 01, Žamberk

■  TIC Žampach Domov pod hradem  
tel: 465 618 184, 604 846 410, email: info@uspza.cz
č. 1, 564 01, Žampach
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