
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu 
INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA 

Ve dnech 8.–9. 3. 2019 se v Kongresovém centru 
Aldis v Hradci Králové uskuteční jubilejní 20. ročník 
tradičního mezinárodního veletrhu cestovního 
ruchu INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA. Návštěvníci 
najdou opět inspiraci na dovolenou nejen 
v Čechách, ale své turistické nabídky představí 
i zahraniční vystavovatelé. Kromě nabídky 
řady cestovních kanceláří, lázeňských resortů, 
zástupců turistických center, měst a krajů čeká 
na návštěvníky též nabídka cykloturistických 
možností. Již tradičně bude připraven odborný 
program pro profesionály v cestovním ruchu 
a bohatý doprovodný program pro veřejnost 
s losováním zajímavých cen. 

Projekt „ČESKO-POLSKÁ  
HŘEBENOVKA – VÝCHODNÍ ČÁST“

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového 
přeshraničního produktu cestovního ruchu 
„Česko-polská Hřebenovka“. Dojde k obnovení 
a novému přeshraničnímu propojení 
této významné historické pěší trasy spolu 
s vybudováním nových souvisejících investic 
v podobě rozhleden a informačních center. 
Projekt bude doprovázet marketingová 
a propagační kampaň s využitím tradičních, ale 
i moderních metod a informačních technologií 
přesně zacílenými na potenciální návštěvníky.

Aktivity, které projekt zahrnuje, aneb na co se 
můžete těšit:

•  Proznačení hřebenové trasy – dojde k novému 
speciálnímu proznačení trasy s názvem 
Hřebenovka

•  Rozhledny – v rámci projektu bude vystaveno 
11 rozhleden, z toho 8 bude obnovením 
zaniklých historických rozhleden / vyhlídek 
nebo využitím jiného historického dědictví

•  Infocentra – další turistickou infrastrukturou 
je vybudování dvou infocenter, která 
vzniknou v Novém Hrádku na kopci Šibeník 
v bezprostřední blízkosti plánované rozhledny 
a v Neratově v bezprostřední blízkosti 
budovaného mostu propojujícího česko- 
-polskou hranici

•  Parkoviště – v lokalitě výstavby rozhledny 
a TIC v Novém Hrádku bude vybudováno nové 
parkoviště

•  Obnova mostu v Neratově – most bude 
vybudován na hraničním toku Divoké Orlice 
a bude přímo spojovat Českou a Polskou 
republiku, je proto považován za symbol 
duchovního i fyzického spojení Čechů i Poláků

•  Marketingová kampaň – obsahuje vytvoření 
společného loga Hřebenovky, rozšíření 
webového portálu www.hrebenovka.cz  
s využitím panoramatických pohledů, 
presentace na sociálních sítích, vydání 
tištěných materiálů, trhací mapy, presentace 
produktu formou kalendáře, vytvoření 
videospotů, inzerce v regionálním i celostátním 
tisku a rádiu, Press trip, pořádání konferencí. 

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Vedoucí partner: Euroregion Pomezí Čech, Moravy 
a Kladska – Euroregion Glacensis

Partneři: Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, 
Olomoucký kraj, Liberecký kraj, Sdružení Neratov, z. s., 
Obec Deštné v Orlických horách, Obec Olešnice 
v Orlických horách, Městys Nový Hrádek, Obec Vysoká 
Srbská, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkej, Powiat 
Kłodzki, Gmina Międzylesie, Gmina Bystrzyca Kłodzka, 
Gmina Duszniki-Zdrój, Gmina Radków, Gmina Miejska 
Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda

Rozpočet celkem 3 571 346,11 €

dotace EU z EFRR 3 035 553,00 €

dotace státního rozpočtu ČR 97 950,00 €

vlastní vklad partnerů 437 843,11 €

Doba realizace: 1. 4. 2018 – 31. 10. 2020
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Více informací

Vážení čtenáři,

po třech měsících se k vám opět 
dostává zpravodaj Královéhradeckého 
kraje s novinkami z cestovního ruchu 
a pozvánkami na zimní akce. 

Za celý náš redakční tým prosím přijměte 
přání příjemného čtení a všeho dobrého 
do následujícího roku 2019!

ÚVODNÍ SLOVO

Vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

Kontakt: Mgr. Vojtěch Kunart
E-mail: vkunart@kr-kralovehradecky.cz 
Tel.: 495 817 258 / www.hkregion.cz

Na přípravě článků se podílely  
tyto destinační společnosti

Sdružení Český ráj 
www.cesky-raj.info

DM Hradecko  
www.hradecko.eu 

Branka o.p.s.  
www.kladskepomezi.cz 

Krkonoše – svazek měst a obcí 
www.krkonose.eu

DS Orlické hory a Podorlicko 
www.mojeorlickehory.cz 

Spolek Podzvičinsko 
www.podkrkonosi.eu

Svazek obcí Východní Krkonoše 
www.vychodnikrkonose.cz

Společnost pro destinační management  
Broumovska
www.broumovsko.cz
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Oslavme společně  
SPOLEČNÉ STOLETÍ
Královéhradecký kraj se připojil 
k celorepublikovému projektu Společné 
století u příležitosti 100. výročí založení 
samostatného Československa a dalších 
zásadních tuzemských událostí uplynulého 
století. Ve všech regionech České 
republiky se uskuteční desítky kulturních 
a sportovních akcí.

V průběhu celého roku se v regionech 
České republiky konají akce, které 
oslovují širokou veřejnost. Připomínají 
československou historii, hlavně významná 
jubilea, zajímavá místa a osobnosti 
této doby i založení samostatné České 
republiky. V programovém katalogu 
na webu www.spolecnestoleti.cz najdete 
seznam oficiálních oslav významných 
výročí a podle vašeho zájmu můžete akce 
v jednotlivých krajích navštívit.

Na webových stránkách kraje vám nabí-
zíme přehledné informace všech oslav 
významných výročí v Královéhradeckém 
kraji.

TVÁŘE PRVNÍ REPUBLIKY
Výstava je vytvořena z portrétů osobností 
Královéhradeckého kraje, mezi nimiž 
jsou vynikající umělci, ale také voják, 
vizionářský starosta a politik, obětavý 
lékař, geniální vynálezce, podnikatel 
i všestranný sportovec. Tyto osobnosti 
ztvárnila výtvarnice Jana Bačová 
Kroftová. Autorkou celého projektu je 
publicistka Lenka Jaklová.

Více informací

Více informací

subjekt termín konání
Muzeum Náchodska 26. 11.  – 7. 12. 2018

Muzeum Orlických hor – 
Vamberk

10. 12.  – 4. 1.2019

Obec Nepolisy 18. 2.  – 28. 2. 2019

Zámek Kvasiny 2. 3.  – 17. 3. 2019

Rentzovo muzeum Kuks 15. 4.  – 26. 4. 2019

Zámek Kostelec n. O. 1. 5.  – 31. 5. 2019

http://infotourhk.cz/
https://www.facebook.com/hkregion.cz
https://www.instagram.com/hkregion/
https://www.youtube.com/channel/UC65Wh1Cmma1tL41NDmxCexQ
www.spolecnestoleti.cz
https://www.euro-glacensis.cz/hrebenovka.html


ADVENT V JIČÍNĚ

Místní obyvatelé i turisté se mohou těšit na řadu 
koncertů, divadelních představení a dalších 
akcí, které budou pořádat jednotlivé spolky 
a sdružení. Novinkou je komorní pojetí celého 
období, a to je velmi viditelnou změnou. 

Hlavní program se odehraje první prosincový 
víkend, tedy v sobotu 1. a neděli 2. prosince. 
Ještě předtím se můžete v pátek zúčastnit 
adventní dílny, která se uskuteční v K-klubu 
(Smiřických 2)

NEJLEPŠÍ ÍČKO? Najdete ho v Jičíně!!!

Nejen z hlediska opětovně velké návštěvnosti, 
ale i díky několika oceněním. Pravděpodobně 
tím nejobjektivnějším měřítkem kvality 
poskytovaných služeb je takzvaný Mystery 
shopping. Do češtiny přeloženo, tajemný nákup. 
Což v praxi znamená, že služby zařízení jsou 
zkontrolovány dopředu nenahlášenou kontrolou, 
která se vžije do role klasického turisty. Nakupuje 
suvenýry, ptá se na turistické tipy a prakticky 
může mít jakýkoliv další dotaz. Mimo to je 
zkoumáno i mnoho dalších aspektů od čistoty 
zařízení, přes doplněnost propagačních materiálů 
až třeba po profesionalitu pracovníků. 

Do Českého ráje v zimě? PROČ NE?

I v zimním období přináší region Český ráj 
návštěvníkům řadu možností ke sportování 
a zábavě. Ať už jde o zimní procházky spící 
přírodou a skalními městy, lyžařské sporty či 
návštěvu turistických cílů, každý si tu určitě přijde 
na své.

Za dobrých sněhových podmínek jsou zde pro 
sjezdaře dostupné lyžařské vleky v Nové Pace. Pro 
vyznavače bílé stopy jsou tamtéž při vhodném 
počasí k dispozici také upravené běžecké stopy. 

Bruslit se dá např. na krytém zimním stadionu 
v Jičíně, ale i na některých rybnících.

JIČÍN LÁKÁ K NÁVŠTĚVĚ i v zimě

V létě Jičín doslova praská ve švech pod náporem 
turistů. Ale i v zimě je toho hodně k vidění. 
A Valdická brána zachumlaná ve sněhové čepičce? 
K nezapomenutí. Přijeďte se podívat.

 I takhle v zimě je toho v Jičíně a blízkém okolí 
spoustu k vidění. Ne nadarmo se říká, že je jedním 
nejkrásnějších měst v České republice. A co zde 
můžete všechno vidět? Zasněžené Valdštejnovo 
náměstí, Regionální muzeum a galerii v Jičíně 
– muzeum hry, podívat se můžete do kostelů, 
k návštěvě lákají i útulné kavárničky. A pokud 
máte rádi procházky, doporučujeme výlet 
Lipovou alejí do Valdštejnské lodžie – kulturního 
imaginária, která měla být letním sídlem Václava 
Eusebia Albrechta z Valdštejna. A aby bylo 
cestování příjemnější, můžete si dát něco dobrého 
v Café Loggie. 

VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ

Projekt realizovaný Fondem dalšího vzdělávání, 
jehož hlavním cílem je zkvalitnit a zpopularizovat 
další vzdělávání a tím zvýšit konkurenceschopnost 
znevýhodněných osob, se nově rozbíhá 
i v Městském informačním centru Jičín. Jak 
napovídá název, jedná se o vzdělávání v reálném 
firemním prostředí. Získání praxe a příležitost 
naučit se nové věci od zkušených odborníků jsou 
hlavní výhody, které lákají. Účast v projektu je 
bezplatná a po úspěšném absolvování obdrží 
účastníci certifikát, jakožto potvrzení nově získané 
praxe.

VZHŮRU DO NOVOPACKÉ MÁCHOVKY!

Znáte Máchovku? Tento ski areál se nachází 
v bezprostřední blízkosti zimního stadionu 
v Nové Pace. Co tady na vás čeká? Můžete tu 
otestovat běžeckou trať pro bruslení i klasiku. Co 
je hlavní devízou této tratě, jejíž celková délka činí 
přibližně 400 metrů? Je nová, uměle zasněžovaná, 
osvětlená a denně upravovaná. 

A pozor! Umělé osvětlení nechybí ani zdejším 
sjezdovkám, které jsou navíc vybaveny měřicím 
zařízením pro případné závody. Co dalšího 
najdete ve zmodernizovaném areálu? Mimo jiné 
také snowpark, skicrossovou trať či dětský park 
s lyžařským pásem. Tak vzhůru do novopacké 
Máchovky!

ČESKÝ RÁJ

VÝSTAVA BETLÉMŮ Více

23. 11. 2018 – 12. 1. 2019
Tradiční výstava s vánoční tematikou, 
která Vás příjemně naladí. Výstava se koná 
v Suchardově domě v Nové Pace. 

VÁNOCE NA HRADĚ Více

24. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Ochutnejte atmosféru vánoční pohádkové 
prohlídky na Hradu a zámku Staré Hrady, 
kterou vás provede živá čarodějnice, 
princezna, čertice nebo hradní čaroděj.

VÁNOCE NA BRÁNĚ Více

1.–2. 12. 2018
Tradiční setkání na dominantě města 
Jičína – Valdické bráně. Nebude chybět 
hudba, divadlo, věštírna, dětská dílna, 
řemeslníci, štrúdly, perníky, hubník, horké 
nápoje a mnohé další. To vše na vánočně 
vyzdobené věži.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO  
STROMU Více

2. 12. 2018
Rozsvícení vánočního stromu 
s doprovodným programem 
na Valdštejnově náměstí v Jičíně.

DIVOVÁNOCE Více

8. 12. 2018
Netradiční adventní akce pro celou rodinu 
s vánočními dílnami, divadly, koncerty 
a neobvyklým živým betlémem. Vystoupí 
Majerovy brzdné tabulky, Trio bavlna, Jiří 
Wehle a další. Akce se koná ve Valdštejnské 
lodžii v Jičíně.

VÁNOČNÍ KONCERT  
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE Více

13. 12. 2018
Václav Hybš se svým orchestrem a hosty 
pořádá v letošním roce opět vánoční turné 
po celé republice. Hlavním hostem je 
první dáma naší operetní scény, držitelka 
dvou cen Thálie – Pavla Břínková. Její 
vystoupení doplní zcela noví zpěváci Adina 
Sivoková, Eliška Průšová, Patrik Možíš 
a Jan Doskočil. Novou osobností souboru 
je druhý dirigent – Václav Marek. Koncert 
se koná v Masarykově divadle v Jičíně.

GOSPEL LIMITED Více

15. 12. 2018
Nevšední předvánoční zážitek ze 
sborového zpěvu. Koncert gospelového 
souboru Gospel Limited. 

Mezinárodní sbor Gospel Limited oslavil 
v roce 2017 deset let svého působení. 
Dvacet zpěváků z Česka, USA i Venezuely 
společně vystupuje od roku 2007 pod 
vedením sbormistra Václava Třísky a má 
za sebou vydání alba s názvem No Other 
Choice, které pokřtila zpěvačka Tonya 
Graves. Koncert se koná v kostele sv. 
Jakuba v Jičíně.

TICHO HVĚZD Více

22. 12. 2018
Doslova nebeský vánoční koncert v podání 
Jitky Břízové (housle), Davida Kříže 
(zpěv) a Lucie Kubátové (klavír). Zazní 
české i zahraniční evergreeny s vánoční 
tematikou a na závěr štědrovečerní koledy. 
Koncert se koná v porotním sále jičínského 
zámku. 

RADŮZA  Více

23. 1. 2019
Tentokrát nám představí se svou kapelou 
průřez dosavadní tvorbou. Zazní nejen 
písně z nového alba Muž s bílým psem 
(říjen 2018), ale i písničky z prvních desek. 
Radůza se zvládne doprovodit na několik 
hudebních nástrojů, její zpěv hřmí, ale 
i jemně vypráví dojemné příběhy. Koncert 
se koná v Masarykově divadle v Jičíně.

INDIÁNI AMAZONIE A NÁŠ SVĚT Více

25. 2. 2019
Jaroslav Dušek se svými spirituálními 
znalostmi z kultur celého světa komentuje 
s jeho typickým humorem a nadsázkou 
osobní zkušenosti Mnislava Zeleného 
Atapany z jeho spolužití s amazonskými 
indiány. Beseda se koná v Masarykově 
divadle v Jičíně.

KALENDÁŘ  
AKCÍ

Více informací

Více informací

Více informací

Více informací

Více informací
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http://muzeum.cz/muzeum/sucharduv-dum/
https://www.starehrady.cz/
https://www.rumcajsovasevcovna.cz/jicinska-brana
http://www.kzmj.cz/slavnostni-rozsviceni-vanocniho-stromu/
http://valdstejnskalodzie.cz/news/650/132/so-8-12-14-00-DIVOVaNOCE
http://www.kzmj.cz/vanocni-koncert-orchestru-vaclava-hybse/
https://www.pohadka.cz/gospel-limited-v-jicine
http://www.kzmj.cz/ticho-hvezd/
http://www.kzmj.cz/raduza/
http://www.kzmj.cz/indiani-amazonie-a-nas-svet/
http://www.kzmj.cz/jicinsky-advent-2018/
http://www.cesky-raj.info/dr-cs/24937-do-ceskeho-raje-v-zime-proc-ne.html
http://www.kzmj.cz/nejlepsi-icko-najdete-ho-v-jicine/
http://www.jicin.org/dr-cs/25026-jicin-laka-k-navsteve-i-v-zime.html
http://www.kzmj.cz/vzdelavani-praxi-nove-i-v-mic-jicin/
https://www.skimachovka.cz/


JAK ZABAVIT DĚTI? V LESE, PARKU, 
LABYRINTU, GALERII I OBŘÍM AKVÁRIU

Jak zabavit děti na Hradecku? Co je třeba vzít 
do zdejších lesů! Přímo těmi královéhradeckými 
vede unikátní pohádková stezka plná příběhů.  
Co skrývají? Mnoho lesních ponaučení 
a tajemství. 

AŽ UDEŘÍ ZIMA... VZHŮRU DO LESŮ! 
NA BĚŽKY!

Chystáte se na běžky? Tak vzhůru do lesů! Kam? 
Třeba do těch městských u Hradce Králové! Proč? 
Důvodů je celá řada. 

ZA BETLÉMY DO TŘEBECHOVIC

Máte rádi betlémy? Vydejte se do Třebechovic 
pod Orebem! Víte, že zdejší muzeum betlémů je 
jediným zařízením svého druhu v Evropě?

ZAŽIJTE PRAVÉ „ZÁMECKÉ“ VÁNOCE!

Jedinečnou atmosféru nejkrásnějších svátků 
v roce ještě umocní nádherné prostředí a stylově 
vyzdobené interiéry.

UŽIJTE SI ADVENT NA HRADECKU!

Chcete si užít sváteční náladu, která 
předznamenává příchod Vánoc? Tak zavítejte 
na Hradecko! Právě zde se totiž uskuteční celá 
řada zajímavých akcí!

Hradecko – REGIONÁLNÍ PRODUKT 

Tento titulek v sobě skrývá zbrusu nový projekt 
Destinačního managementu Hradecko, který 
přichází na svět ve spolupráci s polským městem 
Świdnica. Cílem projektu je vytvoření sítě výrobců 
a producentů, kteří své výrobky realizují na území 
turistické oblasti Hradecko, tedy okresu Hradec 
Králové. Jedná se o produkty, které jsou unikátní 
a originální nebo typické pro tuto oblast. Součástí 
plánů destinační společnosti je propagace těchto 
výrobků jak v České republice, tak i v Polsku, jejich 
zviditelnění pomocí značky, tištěného katalogu, 
webu a sociálních sítí. 

OD VÁNOČNÍHO STROMU NA VĚŽ

Po slavnostním rozsvícení vánočního stromu  
2. 12. na Masarykově náměstí vyrazte 
s průvodcem na komentovanou procházku 
večerním Hradcem zakončenou výstupem 
na Bílou věž. 

VÁNOČNÍ TRHY

Tradiční vánoční trhy, které se letos konají  
7.– 16. 12. na Masarykově náměstí v Hradci 
Králové, nabízejí nemalé množství vánoční 
inspirace, a to jak v podobě různých řemeslných 
výrobků, tak v podobě perníků, svařeného vína 
a jiných dobrot. 

HRADECKO

BABIČČINY BETLÉMY Více

15. 11. 2018 – 3. 2. 2019
Výstava betlémů v Třebechovickém muzeu 
betlémů.

MALÝ ADVENT NA STATKU Více

1. 12. 2018
Vánoční zvyky a tradice, pohádka za pecí 
na Šrámkově statku v Pileticích.

VÁNOCE NA HRÁDKU  
U NECHANIC Více

1.–16. 12. 2018
Prohlídky vánočně vyzdobeného interiéru 
zámku s průvodcem, vánoční cukroví 
a punč v zámecké kuchyni. 

VÁNOCE NA ZÁMKU  Více

9. prosinec 2018
Vánočně vyzdobený interiér zámku, 
posílání dopisů Ježíškovi i tradiční 
jarmark na nádvoří zámku Karlova Koruna 
v Chlumci nad Cidlinou.

BETLÉMSKÉ TRHY  Více

15. prosinec 2018
Atmosféra staročeských vánoc, kulturní 
program, živá zvířata v Betlémě a řemeslný 
jarmark v Třebechovicích pod Orebem.

VÁNOCE VE SKANZENU Více

15.–16. 12. 2018
Rukodělné dílny, ochutnávky cukroví 
a krňovického punče, zdobení perníčků 
a výroba vánočních ozdob v Podorlickém 
skanzenu v Krňovicích.

PRVNÍ DEN SPOLU Více

1. 1. 2019
Novoroční ohňostroj se světelnými efekty 
a doprovodným programem na Velkém 
náměstí v Hradci Králové.

DANCE FLOOR ATTACK Více

20. 1. 2019
Taneční soutěž v Kongresovém centru 
Aldis v Hradci Králové. 

KALENDÁŘ  
AKCÍ
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TIPY NA AKCE  
můžete sledovat i na našem 
Facebooku či Instagramu. 

Více informací

Více informací

http://www.betlem.cz/cz/
https://www.sramkuvstatek.cz/
https://www.zamek-hradekunechanic.cz/cs
http://www.karlovakoruna-zamek.cz/
http://betlemsketrhy.cz/
https://www.krnovice.cz/
https://www.adalbertinum.cz/
http://www.t-bass.cz/
https://www.facebook.com/visithradecko/
https://www.instagram.com/visithradecko/
https://www.ic-hk.cz/2/Aktuality/95/UZIJTE_SI_ADVENT_NA_HRADECKU/
https://www.hkinfo.cz/
https://www.ic-hk.cz/2/Aktuality/58/Zazadejte_o_znaceni_Regionalni_produkt_Hradecko/
https://www.ic-hk.cz/2/Aktuality/96/Zazijte_prave_zamecke_Vanoce/
https://www.ic-hk.cz/2/Aktuality/100/Az_uderi_zima_VZHURU_DO_LESU_NA_BEZKY/
https://www.adalbertinum.cz/
https://www.ic-hk.cz/2/Aktuality/101/JAK_ZABAVIT_DETI_V_lese_parku_labyrintu_galerii_i_obrim_akvariu/
https://www.ic-hk.cz/2/Aktuality/97/ZA_BETLEMY_DO_TREBECHOVIC/


INFORMACE Z BROUMOVA o nové 
publikaci 

Na konci září byla představena nová kniha 
s názvem „Turisticky značené cesty v regionu 
Broumovsko – Noworudsko – historie, současný 
stav a perspektiva česko – polského turistického 
ruchu“. Hlavou autorského týmu, který od jara 
letošního roku knihu tvořil, byl Jiří Kopecký, člen 
klubu KČT Broumov. Polské území zdokumentoval 
Witold Telus, předseda PTTK Nowa Ruda. 
Hlavním důvodem, proč byla kniha vydána, bylo 
specifikovat možné směry budoucího rozvoje 
turistických tras a v ideálním měřítku je propojit 
s polským příhraničím.

SKALNÍ MĚSTA Broumovska 

Broumovský výběžek každoročně láká velké 
množství turistů na svoji krásnou přírodu, jejíž 
nedílnou součástí jsou skalní města. Stolová hora 
Ostaš, Bludné skály na Hejšovině a skalní města 
v Adršpachu a Teplicích v hlavní turistické sezoně 
doslova překypují návštěvníky, kteří touží spatřit 
jedinečné skalní útvary. Krásu skalních měst 
však mohou obdivovat návštěvníci nejen v hlavní 
turistické sezoně, ale i mimo ni. Jedinečné 
atmosféry nabývají tato místa s příchodem 
mrazivého počasí a sněhové nadílky. Celá krajina 
se rázem promění jako mávnutím kouzelného 
proutku v ledové království tak pohádkové, že mu 
nedokázali odolat ani tvůrci filmu Letopisy Narnie: 
Lev, čarodějnice a skříň a pohádky Tři bratři.

Broumovsko pracuje na STRATEGIÍCH

Počátkem listopadu 2018 se sešli zájemci 
o zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu 
a Strategie rozvoje geoturistiky a Národního 
geoparku Broumovsko. Tyto dvě strategie 
zpracovává Společnost pro destinační 
management Broumovska, o. p. s., prostřednictvím 
expertních firem od jara 2018. Strategie jsou 
zpracovány v doporučené struktuře pro tvorbu 
strategických dokumentů v cestovním ruchu tak, 
aby byly v souladu s metodickými postupy.  

Strategie rozvoje cestovního ruchu Broumovska 
2028 a Strategie rozvoje geoturistiky a Národního 
geoparku Broumovsko 2028 jsou zpracovány 
v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu 
a geoturistiky v regionu Středních Sudet, reg. číslo 
projektu  Z.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304.

Turistické noviny  
ZIMNÍ BROUMOVSKO 2018/2019

V turistických novinách Zimní Broumovsko 
2018/2019 se dočtete o tipech na běžky 
i lyže, o možnostech zimního vyžití v regionu 
Broumovska  (otevřené turistické památky, 
sportoviště a tradiční akce),  prozkoumáte zákoutí 
Geoparku Broumovsko nejen v hranicích CHKO 
Broumovsko, ale také na Žacléřsku a pozveme 
vás do malebné přírody Jestřebích hor. Dočtete 
se také o historii skalního lezení v regionu 
a nalákáme vás také na letní sezónu. Nechybí 
tradiční přehled nejen adventních a vánočních 
akcí nebo pozvánka do skal. 

Veletrh SPORT Life!  
a Fórum cestovního ruchu

V měsíci listopadu se Broumovsko zúčastnilo 
veletrhu SPORT Life! v Brně. Ve spolupráci 
s Královéhradeckým krajem a dalšími destinačními 
společnostmi propagovalo podzimní a zimní 
sezónu v regionu, celoročně otevřené památky. 
Dalším významnou akcí bylo Fórum cestovního 
ruchu 2018 konané tentokrát v Hradci Králové. 
Mezi přednášejícími byl také koordinátor pracovní 
skupiny pan Jan Školník, který všem účastníkům 
přednesl velmi zajímavou přednášku s názvem 
„Síla komunitní spolupráce při posilování vnitřní 
identity regionu“. Vedle Jana Školníka byl mezi 
přednášejícími např. oblíbený televizní moderátor 
Václav Moravec, Tomáš Raboch (zakladatel 
projektu industrialnicesko) nebo zástupci  
Agentury CzechTourism. 

ADVENTNÍ AKCE v regionu

Rozsvícení vánočních stromečků, adventní 
koncerty, výstavy, mikulášské nadílky a mnoho 
dalšího. Takový bude advent na Broumovsku. 
Od 24. listopadu si ve výstavních prostorách TIC 
Teplic nad Metují prohlédnete vánoční výstavu 
a vánoční výrobky i dekorace jsou k zakoupení. 
Zavítejte dne 8. 12. 2018 na tradiční čertohrátky 
do Adršpašských skal.  Dne 9. 12. se v Teplicích 
nad Metují konají adventní dílny pro děti i jejich 
rodiče. Atmosféru vánočních trhů, lahodné 
nápoje a sladké i slané dobroty ochutnáte 
např. na vánočních trzích v Polici nad Metují 
dne 8. 12. (ke kterému patří i adventní Dřevěnka) 
nebo v broumovském klášteře dne 16. 12. 2018. 
Bohatý program chystají na první adventní neděli 
na Mírovém náměstí v Broumově. Ve středu 12. 12. 
si můžete zazpívat na Masarykově náměstí v Polici 
nad Metují v rámci akce Česko zpívá koledy 2018. 
Stejně tak zde 23. 12. zažijete také předvánoční 
vytrubování. Tradičně pro vás přichystali také 
adventní a vánoční prohlídky v broumovském 
klášteře. Podrobný přehled akcí naleznete 
ve speciálně vydávaném adventním bulletinu nebo 
na stránkách www.broumovsko.cz/akce.

Vyšly ZIMNÍ TURISTICKÉ NOVINY 
Kladského pomezí 

Osmičková výročí se nevyhnula ani novému 
vydání turistických novin Kladského pomezí. 
Uvnitř čísla se dočtete také o nových atraktivitách 
našeho kraje, regionálních publikacích, 
osobnostech a nechybí ani tradiční tipy kam 
na výlet. 

Letos si redaktoři se zimními novinami Kladského 
pomezí opravdu pospíšili. V regionu si totiž 
připomínáme několik osmičkových výročí 
a proběhly taktéž akce s nimi spojené. Polická 
radnice již 300 let zdobí náměstí, Spící lev 
střeží místo krvavé bitvy u České Skalice 150 let 
a Jiráskovo divadlo v Hronově nabízí 90. sezónu 
svým divákům kulturní a společenské zážitky.

SLOVENŠTÍ NOVINÁŘI POZNÁVALI  
místa sourozenců Čapkových 

V sobotu 13. října 2018 navštívili slovenští  
novináři Malé Svatoňovice a Úpici s cílem poznání 
míst spojených se sourozenci Čapkovými.  
V rámci presstripu pořádaného Královéhradeckým 
krajem a agenturou Czechtourism navštívila 
skupina novinářů Muzeum bratří Čapků v Malých 
Svatoňovicích a expozici věnovanou rodině 
Čapkových v Městském muzeu v Úpici. Následně 
vedly jejich kroky k domu, kde rodina od roku 
1890 žila. Věříme, že jejich pozitivní dojmy 
povedou k propagaci cestování s čapkovskou 
tematikou i u našich slovenských  
sousedů.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ ankety  
STROM ROKU 2018 

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 se delegace města Rtyně v 
Podkrkonoší ve složení místostarosta  
Ing. Jiří Hanuš, radní Bc. Stanislav Řezníček, DiS., 
vedoucí finančního odboru Iva Nocarová 
a tajemník úřadu Bc. Pavel Semerák zúčastnila 
slavnostního vyhlášení ankety Strom roku 
2018 v Brně. Slavnostnímu večeru předcházelo 
několik seminářů na témata spojená s anketou 
(čerpání dotačních prostředků od Nadace 
Partnerství, výměna zkušeností finalistů soutěže, 
správná výsadba stromů včetně následné péče). 
Vyvrcholením odpoledního bloku bylo vysazení 
Lípy svobody v Otevřených zahradách v centru 
Brna za účasti pozvaných hostů a společný zpěv 
československé hymny.

BÍLÝ MOST U RATIBOŘIC je 
po rekonstrukci 

Bílý most mezi Žernovem a Ratibořicemi 
v turisticky navštěvované lokalitě 
v Královéhradeckém kraji opravily Lesy České 
republiky. Rekonstrukce začala koncem 
listopadu 2016, letos v říjnu se stavba 
zkolaudovala. Podnik investoval 11 milionů 
korun. Most nyní unese i kamiony naplněné 
dřevem. „Původně jsme plánovali jen 
opravu nosné konstrukce, ale při obnažení 
původních opěr se zjistilo, že nejsou v dobrém 
stavu. Bylo tedy třeba stavbu rozšířit,“ uvedl 
Daniel Vlkanova, krajský ředitel podniku 
Lesy ČR z Chocně. Kamenné opěry nahradily 
železobetonové obložené pískovcem. Kamenné 
jsou i římsy. Nosnou konstrukci mostu tvoří 
železobetonové předpjaté nosníky se spřaženou 
železobetonovou deskou. Místo dřevěné 
mostovky je železobetonová deska s asfaltovou 
vozovkou. Most lemuje smrkové zábradlí 
a po shodě s památkáři je bílé podle názvu 
stavby. 

FESTIVAL ZÁŽITKŮ bude pokračovat 
i v roce 2019 

První ročník Festivalu zážitků na téma Osobnosti, 
který proběhl v červenci a srpnu 2018, se setkal 
s velkým zájmem turistů i fanoušků jedinečných 
aktivit. V roce 2019 se můžou návštěvníci 
i obyvatelé Kladského pomezí těšit ve stejnou 
dobu na zbrusu nové zážitky na české i polské 
straně. Společným tématem budou Vojenské 
památky. 

Kladské pomezí bývalo podle Kosmovy kroniky 
„bránou strážnou, kudy se chodí do Polska“. 
Ve středověku bývali hlavním nebezpečím rytíři 
cizích armád, ale nešlo podceňovat ani loupeživé 
šlechtice. Jaké bylo bránit se za pomocí luků 
a střelných zbraní si účastníci festivalu vyzkouší 
na zámku Kapitonowo nedaleko Radkówa, 
o budování opevnění se dozví ve středověkém 
městě Świdnica a na zámku Adršpach je v boji 
potrénuje samotný Jan Žižka.

Letní soutěž TOULAVÉHO BAŤOHU zná 
již své vítěze 

Letošní změna v pravidlech soutěžě přinesla 
zvýšený zájem o Toulavý baťoh. Samolepky 
vystřídaly razítka, které si soutěžící otiskávali 
nejen do mapy, ale i do svých cestovních deníčků. 
Jako tradičně jich pět stačilo na drobnou výhru 
v podobě svinovacího metru a pláštěnky. Kdo 
poskytl na sebe kontaktní údaje, byl zařazen 
do velkého slosování o hlavní ceny.

XVI. ČESKÝ ZIMNÍ SRAZ TURISTŮ 
v Polici nad Metují

Toto setkání turistů v zimním období v atmosféře 
majestátního království sněhu má svou tradici, 
význam pro zdraví, utužení stávajících a navázání 
nových přátelství. Účastníci poznají také krásy 
a turistické zajímavosti v místě srazu a jeho okolí. 
Letos se uskuteční 14.–17. 2. 2019.

BETLÉMY STARÉ I NOVÉ Více

24. 11. 2018 – 13. 1. 2019
Betlémy z dílny Lubomíra Zemana (řezba) 
a Milana Jíchy (polychromie) a historické 
betlémy z Náchodska budou k vidění v ná-
chodském Broučkově domě a výstavní síní.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
JIRÁSKOVA DIVADLA  
V HRONOVĚ Více

každý pátek v 10 a 14 hod.
Příležitost pro 
všechny zvídavé. 
Chcete vědět kdo, 
jak, s kým, proč? 
Přijďte prozkoumat 
divadlo U nás. 

BETLÉMY A VÁNOCE V MUZEU Více

1. 12. 2018 – 1. 2. 2019
Tematická výstava spojená s vánočními 
tradicemi v Městském muzeu Nové Město 
nad Metují.

ADVENT V RATIBOŘICÍCH Více

6.–9. 12. 2018
Během prohlídky adventně a vánočně 
vyzdobených interiérů zámku vás 
přijme paní kněžna. Zámečtí úředníci 
a služebnictvo vás seznámí s adventními 
a vánočními zvyky, které se dodržovaly 
na panském sídle v první polovině 
19. století. Ve vstupní hale bude pro vás 
připraveno tradiční posezení se svařeným 
vínem, kávou, čajem a s bohatým 
sortimentem občerstvení. V Rudrově mlýně 
v Babiččině údolí vás obdobím adventu 
a Vánoc na českém venkově provedou 
členové folklorního souboru Barunka. 

SNĚHÁNKY S OLAFEM Více

7. 12. 2018
Zábavné odpoledne plné tance, soutěží 
a her s vánočními trhy na Masarykově 
náměstí v Náchodě.

HEJ ČLOVĚČE BOŽÍ Více

18. 12. 2018
Lidová sousedská vánoční divadelní hra 
se zpěvy, vůněmi a chutí… Divadelní 
soubor Jiráskova divadla Hronov pod 
vedením Rostislava Hejcmana vás všechny 
srdečně zve v tomto předvánočním 
čase do divadla. Hronovští ochotníci 
oživují tradice divadelních představení 
s biblickým příběhem narození Ježíše.

VÁNOČNÍ KONCERT HANKY 
KŘÍŽKOVÉ A KAMILY NÝVLTOVÉ  Více

21. 12. 2018
Dvě muzikálové osobnosti zpívají písně 
známé, sváteční a vánoční. Pořádá Město 
Rtyně v Podkrkonoší v kině na Rychtě, 
mediální partner Náchodský Swing.

VÝCHODOČESKÁ PŘEHLÍDKA 
AMATÉRSKÉHO DIVADLA Více

21.–25. 2. 2019
V Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci 
se můžete těšit na opravdu obrovskou 
porci divadelních představení. Součástí 
přehlídky jsou i zajímavé rozborové 
semináře jednotlivých představení, 
večery strávené s kytarou a perfektním 
občerstvením, které každoročně připravuje 
domácí divadelní soubor NA TAHU.

JOSEFOVSKÝ MASOPUST Více

23. 2. 2019
Již třetí ročník Masopustu v pevnostním 
městě Josefově. Hudba, tanec, masopustní 
scénky, zabíjačkové speciality a další 
dobroty, dobový jarmark a řemesla, 
průvod a jedinečná postava Masopusta – 
to vše vás čeká v sobotu v Josefově.

KALENDÁŘ  
AKCÍ

KLADSKÉ POMEZÍ
A BROUMOVSKO
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Kladské pomezí

ČESKÝ ŘEMESLNÝ POHYBLIVÝ 
BETLÉM ZDEŇKA FARSKÉHO  Více

7. 12. 2018 – 13. 1. 2019
Monumentální nový mechanický betlém, 
čtyři metry dlouhý a dva metry vysoký. 
Betlém se nachází v Police nad Metují, 
ve staré škole Dřevěnce.

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD  Více

6. 1. 2019 
Mírové náměstí v Broumově se zahalí do 
tmy. Záhy se rozsvítí světélko, trubači 
rozezní náměstí a před zraky návštěvníků 
se začne odehrávat onen známý biblický 
příběh o 3 mudrcích, kteří navštívili Ježíše 
krátce po jeho narození a dali mu zlato, 
kadidlo a myrhu. Tradiční tříkrálový 
průvod, při kterém nebude chybět poutník, 
Josef s Marií, 3 králové, andělé, pastýři, 
děvečky, živá zvířata bude možné vidět od 
17 hodin. Společná pouť bude zakončena 
tříkrálovým koncertem v kostele sv. Petra 
a Pavla, kde bude vystaven historický 
betlém. 

VINNÁ BRÁNA – OCHUTNÁVKA 
MORAVSKÝCH VÍN  Více

26. 1. 2019 a 23. 2. 2019
Poslední sobota v měsíci se nezadržitelně 
blíží, s ní se opět v Salonu Walzel otevírá 
Vinná brána. Vinná brána se koná pod 
záštitou doc. Ing. Miloše Michlovského, 
DrSc., legendy mezi vinaři. Nenechte si 
ujít tuto příležitost a přijďte také ochutnat 
desítky vín, která pro Vás pečlivě vybíráme 
v moravských a českých vinařstvích. 
K vínům vyzkoušejte speciality místních 
dodavatelů.

ADVENTNÍ JARMARK SE SOUTĚŽÍ 
„O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ 
PERNÍČEK“  Více

9. 12. 2018
Město Meziměstí 
pořádá Adventní 
jarmark se soutěží 
„O nejkrásnější 
vánoční perníček“. 
Adventní jarmark 
nabídne na 20 stánků 
nejrozmanitějšího 
sortimentu zaměřeného především 
na zboží s vánoční tématikou. Jarmark se 
koná ve víceúčelovém sále Centra Walzel 
v Meziměstí.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA  
A ADVENTNÍ DÍLNY  Více

24. 11. 2018 – 4. 1. 2019
Zveme vás do informačního centra 
v Teplicích nad Metují na tradiční 
vánoční výstavu a adventní dílny. Ukázky 
práce dětí místní ZŠ a MŠ, práce klientů 
Domova Dolní zámek. Dekorace z různých 
materiálů, vánoční perníky, tkané 
koberečky, keramika, košíky z pedigu, vlny 
a mnohé další.

ADVENTNÍ PROHLÍDKY 
BROUMOVSKÉHO KLÁŠTERA  Více

2. 12., 9. 12., 16. 12. a 23. 12. 2018 
Přijďte si do broumovského kláštera 
vychutnat adventní atmosféru 
a odpočinout od předvánočního shonu. 
Při adventních prohlídkách se pokocháte 
vánočně vyzdobeným klášterem, 
prohlídnete si nejkrásnější historické 
interéry a dozvíte se více o vánočních 
zvycích a tradicích.

Více informací

Více informací

Více informací

Více informací

Více informací

Více informací
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Broumovsko

KALENDÁŘ  
AKCÍ

Letošní zimní noviny se vám do ruky dostávají  
v předstihu. Důvodem je výročí sta let od vzniku 
Československa, které si připomínáme také u nás  
v regionu.

Osmičkové roky jsou pro naši zemi doslova osudové. 
Letos jsme si připomněli komunistický převrat z únoru 
1948, sovětskou okupaci ze srpna 1968, mnichovskou 
dohodu podepsanou v září 1938 a v následujících 
říjnových dnech oslavíme sto let od vzniku 
Československé republiky. Řada událostí se 
v osmičkových letech odehrála také v regionu Kladské 
pomezí a část z nich si připomeneme na následujících 
řádcích i v samostatných článcích.

Spící lev střežící sto padesát let místo krvavé 
tragédie
Symbolem české státnosti je již odpradávna lev. Pokud se 
vydáme do přírodní rezervace Dubno, nalezneme tam 
sochu spícího lva. Jedná se o největší pomník padlým 
v prusko-rakouské válce r. 1866, který byl na tomto místě 
odhalen přesně před sto padesáti lety, aby připomínal 
nechvalně proslulou bitvu u České Skalice, jeden 
z nejkratších, ale také nejkrvavějších konfliktů v celé válce. 
Výročí se stalo vhodnou příležitostí pro opravu pomníku, 
na němž se od roku 1868 výrazně podepsal zub času.
Rekonstrukci provedla restaurátorka a sochařka Pavla 
Szabová pod odborným dohledem technického 
referenta pro bojiště u České Skalice Tomáše Vondrysky. 
Na opravu finančně přispělo město Česká Skalice, obec 
Provodov-Šonov, Královéhradecký kraj, Komitét pro 

udržování památek z války roku 1866 a další firmy 
a organizace.  Opravený pomník byl veřejnosti 
představen 23. června 2018 při příležitosti vzpomínkové 
akce na bitvu u České Skalice. Slavnostního odhalení 
spojeného s pietním aktem a znovuvysvěcením pomníku 
se zúčastnilo mnoho vážených hostů.

Devadesát let Jiráskova divadla
Jaká budova vás napadne jako první ve spojení 
s městem Hronov? Řada z vás zajisté odpoví Jiráskovo 
divadlo, které je svým vzhledem i funkcí dominantou 
náměstí. Nápad postavit kulturní svatostánek nesoucí 
spisovatelovo a dramatikovo jméno se zrodil při 
oslavách sedmdesátých narozenin Aloise Jiráska v roce 
1921. Hronovští ochotníci toto rozhodnutí vzhledem 
k neexistující stálé scéně uvítali. 18. května 1925 bylo 
ustanoveno Družstvo pro postavení Jiráskova divadla 
v Hronově, které si dalo za cíl sehnat finanční prostředky 
na výstavbu budovy. Ochotnický spolek vybral mezi 
svými členy 15 000 Kč, které tvořily základ sbírky, 
a průběžně navyšoval svůj příspěvek o výnosy 
z představení. Mezi další donátory patřili jak jednotlivci, 
tak kluby i spolky (Klub československých turistů, 
Dramatický odbor D. T. J., Studentský spolek, Zpěvácký 
spolek Dalibor apod.). Sbírka probíhala i v rámci 
družstvem pořádaných kulturních akcí a formou loterie. 
Při každé ze svých návštěv Hronova přispěl i samotný 
Alois Jirásek.
Klíčovým příspěvkem bylo 220 000 Kč od města, které 
plánovalo budovu použít i pro další účely, z nichž jeden 
(muzeum) byl vyplněn, zatímco druhý (knihovna 
s čítárnou) zůstal nerealizován. 
26. srpna 1928 byl za přítomnosti Aloise Jiráska položen 
základní kámen divadla. Spisovatel pronesl výrok, jejž si 
dodnes mohou přečíst návštěvníci Jiráskova divadla hned 
u jeho vstupu: „A dílo to budiž požehnané…“
1. června 1929 začaly stavební práce. Projekt divadla 
vypracoval hronovský rodák a architekt Jindřich Freiwald. 
Navzdory tomu, že na stavbu bylo nakonec vyčleněno 
štědrých 1  800 000 korun, odmítl honorář. Se stavbou 
se pospíchalo, protože Jirásek byl v té době již vážně 
nemocný. 28. září 1930 bylo Jiráskovo divadlo slavnostně 
otevřeno a jeho provoz byl zahájen představením 

Jiráskovy Lucerny v provedení místního Spolku 
divadelních ochotníků. Této události se spisovatel již 
bohužel nedožil.
Každoročně se tato budova stává také centrem dění 
největší české divadelní přehlídky amatérského divadla 
Jiráskův Hronov, a to již 88 let. Akce patří tradičně mezi 
největší události léta v Kladském pomezí.

Tři sta let polické radnice
Symbolem Police nad Metují je již po tři století krásná 
budova staré radnice s nepřehlédnutelnou osmibokou 
věží ve stylu tudorské gotiky. Původním majitelem domu 
byl František Antonín Hradecký, který si jej nechal v roce 
1718 vystavět jako své soukromé sídlo. Radnice v té době 
ještě sídlila uprostřed náměstí v blízkosti pivovaru a do 
domu čp. 98 se vedení města slavnostně přestěhovalo 
v roce 1740. 
Samotný přesun měl až obřadní charakter. Procesí se 
nejprve vydalo do kostela, kde proběhla mše svatá. 
Následně se všichni za bubnování a troubení vrátili před 
budovu staré radnice, kde došlo k slavnostnímu předání 
klíčů a stěhování do radnice nové. Slavnost se neobešla 
bez sudu piva pro všechny sousedy. Ani přesídlení 
v r. 1740 však nebylo trvalé. Od r. 1850 sídlila městská 
samospráva v čp. 18 a poté v čp. 75, v budově hostince 
„U zeleného stromu“. Městská správa se v dnešní budově 
radnice čp. 98 znovu usídlila až v r. 1919 a zůstala tam 
dodnes.
Přesto byl tento dům po celých tři sta let využíván 

i k jiným účelům – kvasilo se zde pivo, do roku 1842 
v něm byl šenk, mezi lety 1850 a 1915 zde sídlil okresní 
soud s berním úřadem a v průběhu první světové války se 
zde skladovalo rekviziční obilí. Také jeho vnější podoba se 
dosti lišila od té dnešní. Původně šlo o dům s věží 
čtvercového půdorysu, hodinami a bání – to vše 
v barokním duchu. Při požáru roku 1842 budova 
vyhořela a následně čekala čtvrtstoletí na opravu, při níž 
dostala svou současnou podobu. S výjimkou fasády, která 
se barevné úpravy dočkala nejprve v devadesátých letech 
minulého století (šedo-bílá, následně zeleno-bílá fasáda) 
a posléze v roce 2012, kdy dostala současnou červeno-
bílou vizáž.

O řadě dalších výročí se dočtete i na následujících 
stránkách, případně v regionálních zpravodajích. 
Nejdůležitější ovšem je, že pomník Spící lev, Jiráskovo 
divadlo v Hronově i radnici v Polici nad Metují můžeme 
navzdory jejich stáří dodnes obdivovat. Mějme proto 
úctu k lidem, kteří stojí za jejich vznikem i revitalizací. 
I v dnešním globalizovaném světě je totiž lokální 
patriotství něco, bez čeho se neobejdeme. Doufáme, 
že k němu přispějeme i těmito zimními novinami.

Pěkné počtení a krásný půlrok plný zážitků!

Autor: Jiří Švanda, Radka Jansová, Markéta 
Machová, Nikola Plná
Foto: Martin Schirlo, archiv IC Česká Skalice
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Před sto lety si všechen lid naší země oddechl, neboť 
se nenáviděná monarchie rozpadla a vznikl – byť 
za cenu velkých ztrát – samostatný československý 
stát. 

Válka, v níž Náchod přišel o desítky svých synů, kteří 
padli na frontách, definitivně skončila. V době, kdy 
se připravovalo vyhlášení samostatného státu, však 
navíc udeřila epidemie španělské chřipky, která si 
v našem městě vyžádala několik desítek mladých 
životů. Poté přišel 28. říjen. Náchoďanům byly zvěsti o 
vyhlášení Československa oficiálně potvrzeny v sedm 

hodin večer z balkonového okna Hotelu U Beránka 
starostou Josefem Čížkem: „Lide český, hodina tvého 
osvobození udeřila, rakouské říše více není. Po 
třísetletém útisku splňují se prorocká slova velkého 
Amose a vláda věcí tvých k tobě se zas vrací! Buďme 
poslušni národního výboru v Praze i výboru 
okresního, poté i oběma filosofům-státníkům 
Wilsonovi a Masarykovi provoláme hřímavé ,sláva‘, 
rovněž hrdinům a mučedníkům z legií.“ 

Oslavy československé státní samostatnosti se 
v Náchodě konaly 29. října 1918 od časného rána. 
Před šestou hodinou rozváželi studenti na kolech 
po celém okrese slavnostní vydání Náchodských 
listů s červeně vytištěným textem prvního zákona, 
který začínal slovy: „Samostatný stát československý 
vstoupil v život“. Ještě dopoledne se konal obrovský 

tábor lidu na náměstí. Večer uspořádali studenti 
lampiónový průvod, který skončil na náchodském 
zámku. Tehdy na zámku zřejmě poprvé zazněla i česká 
národní hymna Kde domov můj. Podobné oslavy 
se tehdy konaly ve všech městech, obcích a vsích 
Kladského pomezí. 

„Zažít“ tyto nelehké i šťastné chvíle roku 1918 budete 
moci i vy, a to v sobotu 21. října 2018 od 14 hodin na 
Masarykově náměstí v Náchodě, kde pro vás bude 
připravena rekonstrukce historických událostí, které 
navždy poznamenaly osudy nejen náchodských 
obyvatel. 

Autor: Bc. Richard Švanda, Lucie Dostálová 
Foto: archiv města Náchod

28. říjen 1918 
v Náchodě a okolí

Náměstí v Polici nad Metují s tři sta let starou radnicí

Vyhlášení vzniku ČSR 
z balkonu Hotelu U Beránka r. 1918
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REKORDNÍ POČET PŘEPRAVENÝCH 
cestujících v krkonošských 
CYKLOBUSECH

Na šesti trasách cyklobusů, včetně páteřní linky 
z Harrachova, přes Jilemnici, Vrchlabí, Janské 
Lázně, Svobodu nad Úpou, Pec pod Sněžkou, 
Horní Malou Úpu (Pomezní boudy) a zpět, 
bylo přepraveno rekordních 40 266 cestujících 
a 3 917 kol.

7+3 tipy KAM SE VYDAT v Krkonoších

Rádi byste v Krkonoších navštívili místo, kde 
nepotkáte davy lidí, o kterém se nepíše v každé 
brožurce či publikaci, a které je stejně krásné 
a jedinečné například jako Sněžka nebo 
Pančavský vodopád? Pak právě pro vás je tento 
článek, který sepsala bloggerka „byterezen“ 
ve spolupráci se Správou KRNAP.

PROTIATOMOVÝ BUNKR  
ve Špindlerově Mlýně

Výstavba protiatomového krytu byla zahájena 
v socialistickém Československu v roce 1984. 
Spolu s ubytovacím zařízením nad zemí sloužil 
pro potřeby užívání Generálního štábu tehdejší 
Československé lidové armády. Nikoho by ani 
v divokém snu nenapadlo, že se stane veřejně 
přístupným muzeem.

NOVÉ NÁMĚSTÍ MÍRU VE VRCHLABÍ

Náměstí Míru ve Vrchlabí má „nový kabát“. 
Po proběhlé rekonstrukci náměstí nabízí místním 
občanům a návštěvníkům města prostor 
k odpočinku i k pořádání kulturních akcí. Obnova 
náměstí přibližuje lidem jeho historický vzhled, 
který je doladěn a sklouben s prvky dnešní doby. 
Přesvědčte se na vlastní oči, jak se rekonstrukce 
povedla.

Horská SLAVNOST TŘÍKRÁLOVÁ 

Jako mágové z dalekých krajin putovali za hvězdou, 
až došli k narozenému Spasiteli světa – tato událost 
bude připomenuta i na horách nad Špindlerovým 
Mlýnem. Dne 6. ledna 2019 se uskuteční v Resortu 
Sv. Františka u Erlebachovy boudy ve Špindlerově 
Mlýně pátá Horská slavnost Tříkrálová. Proběhne 
lucerničkový průvod doprovázející tři krále jedoucí 
na koních k Josefově boudě, budou požehnány 
křídy a následně na nadpraží dveří napsáno K+M+B 
2019 s vysvětlením, co ve skutečnosti písmena 
znamenají – „KRISTUS+MANSIONEM+BENEDICAT.“ 
– „Kristus tento příbytek požehnej.“ Program 
vyvrcholí mší svatou. 

HISTORIE MUSHINGU v Čechách 
začínala v Krkonoších

Jízda se psím spřežením, anglicky „mushing“, je 
dnes sportovní obor, který se rozvinul z původně 
životně nezbytné činnosti obyvatel dalekého 
severu na Aljašce, Sibiři nebo v Kanadě. Psí zápřah 
byl v těchto končinách důležitou součástí běžného 
života a velmi často bylo nemyslitelné bez něj 
přežít. Naproti tomu v Evropě se mushing rozvinul 
jako koníček a nemá kořeny v dávné historii. 

První závody psích spřežení se v ČR konaly 
v Krkonoších v roce 1985. Později vznikla celá řada 
dalších závodů psích spřežení, ale jejich tradice 
dříve či později opět zanikla. Z této doby se u nás 
dochoval pouze jeden závod a tím je „Ledová 
jízda“ v Krkonoších. Poprvé se jel v roce 1986 a byl 
organizován jako Memoriál Dr. Václava Vojtěcha. 
Závod měl v minulosti i jiná místa, konal se také 
ve Strážném, Rudníku nebo na vrchlabském letišti. 

KRKONOŠE

SKI OPENING 2018 Více

8.–9. 12. 2018
Zahájení zimní sezóny 
ve Skiareálu Špindlerův 
Mlýn. Čeká na vás 
bohatý doprovodný 
program, večerní 
koncert na sněhu, 
unikátní tanec roleb 
– Käsbohrer show 
a hlavně příjemná atmosféra spojená 
s příchodem nové sezóny.

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU 
V DOLNÍM DVOŘE Více

15. 12. 2018
Zpívání koled u vánočního stromu 
se skupinou NAVÁHUTĚ v malebném 
prostředí dolnodvorského náměstíčka. 
Nedílnou součástí je i pestrý jarmark a také 
rozdávání betlémského světla z rukou 
místních skautů. 

VÁNOČNÍ STAN  
V ČERNÉM DOLE Více

25.–31. 12. 2018
Vánoční koledy, koncerty, dětské 
odpoledne, hry, soutěže, taneční zábava 
a silvestrovská diskotéka v Černém Dole.

NOC TULENÍCH PÁSŮ Více

19. 1. 2019
Skialpový závod v Peci pod Sněžkou.

JAZZINEC Více

Únor–duben 2019
Mezinárodní hudební festival konaný 
v Trutnově každoročně od února 
do dubna. Jedna z nejprestižnějších 
kulturních aktivit v celém regionu. 
Kreativní dramaturgie vkládá každému 
ročníku festivalu do vínku jiné motto 
a zprostředkovává svému náročnému 
publiku stále hlubší umělecké zážitky.

LEDOVÁ JÍZDA – MEMORIÁL 
DR. VÁCLAVA VOJTĚCHA  Více

9.–11. 2. 2019
Nejstarší a nejtěžší závod psích spřežení 
v České republice, pořádaný na památku 
tragicky zesnulého českého polárníka 
Dr. Václava Vojtěcha, který jako první 
Čech stanul v r. 1929 na území Antarktidy, 
je startován z Dolního Dvora. Závod je 
inspirován dlouhými traily arktickými 
pustinami, při nichž si musher veze vše 
potřebné s sebou. Psi musí během čtyř 
dnů zvládnout trasu dlouhou kolem 
160 km.

KRAKONOŠŮV MAŠKARNÍ REJ Více

2.3.2019
Zábavné odpoledne v lyžařském areálu 
Černý Důl. Čeká vás sjezd na čemkoliv, 
hod polenem a válečkem, skok s kufrem. 
A určitě nás navštíví pán hor Krakonoš, 
přijďte posílit jeho družinu.
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ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE navazuje 
na historii 

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko 
navazuje na historii a dále rozvíjí spolupráci 
s polskými partnery – Sdružením obcí Kladské 
země a Powiatem Klodzkim, aktuálně při realizaci 
projektu ŽIJEME SPOLU. Projekt upevňuje 
spolupráci na území regionu Orlicko – Kladsko, 
který má mnohaletou společnou historii, neboť 
až do roku 1779 bylo Kladské hrabství součástí 
Českého království.

EDIČNÍ NOVINKY v Orlických horách 
a Podorlicku 

I v letošním roce před zimní sezónou vydává 
tradičně destinační společnost Orlické hory 
a Podorlicko Turistické noviny zima 2018/
jaro 2019. Ty budou k dispozici v informačních 
centrech začátkem prosince. Noviny jsou 
vyhledávané jako zdroj inspirace nejen pro rodiny 
s dětmi. Představena budou krásná místa regionu, 
vánoční tématika, chybět nebudou tradiční akce, 
tipy na dovolenou a spoustu dalších zajímavých 
informací. 

Do konce roku 2018 pro vás připravují také novou 
IMAGE brožuru, která bude k dispozici nejen 
v českém, ale i polském jazyce. 

ORLICKOHORSKÁ MAGISTRÁLA 
Běžkařský evergreen

Orlické hory jsou svým profilem přímo ideální 
pro milovníky běžek. Co tu na vás čeká? Více než 
200 kilometrů tras s různou náročností. Vyrazit 
můžete na mírné kopce s příjemným profilem, 
ale i na trasy vedoucí po hřebenech hor přes řadu 
zajímavých míst, jako je například Kunštátská 
kaple, Anenská rozhledna, Zemská brána nebo 
celá škála řopíků a pevností.

Vraťte se DO ČASŮ LYŽNÍKŮ!

Kam sahá historie lyžování v českých zemích? Až 
do 19. století, kdy se objevují první zmínky o lyžích 
a jejich využití především v lesním hospodářství. 
V Orlických horách byly lyže během dlouhých zim 
praktickým dopravním prostředkem. Proč? Pohyb 
po horách se díky nim stal mnohem rychlejším 
a pohodlnějším. Používali je správci lesů a hajní, 
později většina horských obyvatel včetně dětí, pro 
které bylo lyžování velkou zábavou.

KDE SI ZARUČENĚ POCHUTNÁTE?

Na čerstvém vzduchu, při sportu nebo poznávání 
Orlických hor i podhůří jistě každému brzy 
vytráví. K dobrému jídlu pak ocení i výborné 
pivko z regionálních pivovarů. V Orlických horách 
a Podorlicku vám kuchařské týmy naservírují 
kvalitní pokrmy ze sezonních regionálních surovin 
od místních farmářů. Natrefíte tu na výborné 
venkovské i městské restaurace nabízející 
regionální pokrmy, stylové pivovary i zajímavé 
gastronomické akce. Přijměte od nás pozvání 
na pár míst, kde si opravdu pochutnáte. 

ZA POZNÁNÍM, ale i vánoční 
atmosférou 

Vezměte děti nebo vnoučata a pojďte za vánoční 
atmosférou do míst, která poučí i pobaví! Betlémy 
i dnes dotváří atmosféru těch nejkrásnějších 
svátků v roce. Věříme, že mnohé z vás překvapí, 
jaká pestrá škála na vás právě v tomto kraji čeká! 
Orlické hory spolu s Králickem patří k nejstarším 
oblastem lidového umění v českých zemích. 
A platí to i pro betlémářskou tradici, která zde 
zaznamenala vskutku nevídaný rozkvět. Králičtí 
dřevosochaři působili kromě tradiční oblasti mezi 
Králíky a Červenou Vodou také mezi Mladkovem, 
Rokytnicí, Olešnicí a Dobruškou. 

ORLICKÉ HORY A PODORLICKO

ADVENT MEZI HORAMI  Více

1.–22. 12. 2018
Zavítejte na 12. ročník cyklu tradičních 
adventních koncertů v Orlickém Záhoří, 
Bartošovicích v Orlických horách, Neratově 
a polské Lasówce.

BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH  Více

1.–22. 12. 2018
Netradiční prohlídky o adventních 
sobotách na zámku Potštejn. Děti provede 
tajemným příběhem Vánoc a vánočních 
zvyků anděl Ariel. 

VÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK Více

15. 12. 2018
Navštivte chráněné dílny Kopeček 
v Bartošovicích v Orlických horách 
o řemeslném jarmarku, který nabídne 
vánoční ozdoby, šperky, občerstvení 
i bohatý doprovodný program. 

VÁNOCE NA ZÁMKU Více

16. 12. 2018
Přeneste se do dávných časů na zámku 
Doudleby nad Orlicí a prožijte netradiční 
zámecké Vánoce s Břéťou a jeho kamarády. 

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTY 
S CARMINOU Více

22.–23. 12. 2018
Tradiční předvánoční koncerty v Novém 
zámku v Kostelci nad Orlicí se sborem 
Carmina, letošní s názvem Rychnovské 
soukenické jesličky. 

RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ Více

26. 12. 2018
Ojedinělá mše vánoční v kostele 
Nejsvětější Trojice v Opočně za doprovodu 
Polyfonního sdružení Nové Město nad 
Metují.

PUNČOVÝ KONCERT Více

28. 12. 2018
Punčový koncert na zámku Kvasiny s Guitar 
Arte Trio J. Kaulferse, který si můžete vychut-
nat v krásném prostředí Loveckého sálu. 

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR 
V HISTORICKÉM LYŽOVÁNÍ Více

19. 1. 2019
Ojedinělé mistrovství ČR v jízdě na 
historických lyžích – jasankách. Přijeďte 
povzbudit závodníky a užít si krásný den. 
Akce se koná v Olešnici v Orlických horách.

ŠEDIVÁČKŮV LONG  Více

22.-26. 1. 2019
23. ročník unikátního a nejtěžšího závodu 
psích spřežení. Součástí závodu je tradiční 
noční bivak, během kterého musheři a 
jejich čtyřnozí parťáci nocují pod širým 
nebem. Závod se koná v Deštném v 
Orlických horách.

SKIINTERKRITERIUM  Více

24.–25. 1. 2019
Dvoudenní mezinárodní závod žákovských 
kategorií ve slalomu a obřím slalomu 
na černé sjezdovce v Říčkách v Orlických 
horách. 

ORLICKÝ MARATON Více

2. – 3. 2. 2019
35. ročník tradičního maratonu, kdy si 
každý běžkař může vybrat tu svoji trasu, 
ať již klasicky či volně. Maraton se koná 
v Deštném v Orlických horách.
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MĚSTSKÉ MUZEUM ve Dvoře Králové 
nad Labem zve k návštěvě 

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 
vás zve na putovní výstavu Mendelova muzea 
Masarykovy univerzity v Brně. Výstava je 
věnovaná vědeckým metodám v kriminalistice. 
Na návštěvníky čeká fiktivní kriminální případ, 
který budou moci sami vyřešit a odhalit 
pachatele.

Stálá expozice muzea je věnována tradici 
výroby vánočních ozdob. Expozice seznamuje 
návštěvníky s tradicí výroby vánočních ozdob 
na Královédvorsku. První část je věnovaná 
perlařství a vlastní výrobě vánočních ozdob. 
Výrobu perel demonstruje kout představující 
perlařskou dílničku. Instalace navozuje dojem, 
že jsme u perlaře v dílně a podílíme se na výrobě 
perel. Zbytek prostoru je pak věnován vlastní 
výrobě foukaných vánočních ozdob. Jsou zde 
zastoupeny všechny části výroby – foukání, 
smáčení, zdobení, záponkování a balení 
do krabic. Druhá část expozice představuje 
jakousi „vzorkovnu“ výrobků, které se v regionu 
vyrobily. Je zde k vidění výběr vánočních ozdob 
od 30. let 20. století do současnosti.

ŽIVÝ BETLÉM v Hotelu Pod Zvičinou

Spolu s Vánoci přichází opět po roce také tradiční 
událost „Živý betlém“ odehrávající se ve dnech 
26.–27. 12. 2018 v kapličce Panny Marie, která je 
součástí Hotelu Pod Zvičinou (dříve znám pod 
názvem Lázně pod Zvičinou). Hotelový areál je 
situován na svahu nejvyššího vrcholu Podkrkonoší 
– Zvičiny (671 m n. m.). Díky této jedinečné lokaci 
se všem návštěvníkům a hostům nabízí překrásný 
výhled na hřebeny Krkonoš a podkrkonošská 
údolí.

VĚTRNÝ MLÝN Z BOROVNICE

Kopie větrného mlýna, který byl odstraněn v roce 
1968, se díky spolku Větrák, obci Borovnice 
a Královéhradeckému kraji vrací na své původní 
místo. Větrné mlýny patřily k této oblasti 
od pradávna, v obci Borovnice jich stávalo 
dokonce pět, několik mlýnů bylo postaveno také 
v okolních obcích. O obnovu či návrat větrného 
mlýna usiluje již od roku 2003 spolek Větrák 
společně s obcí Borovnice. Mlýn se stane novou 
turistickou atrakcí obce i celé oblasti, sloužit 
bude i jako rozhledna.

VÁNOČNÍ ZOO

Vánoce v zoo začínají už 15. prosince! A co vás 
až do 6. ledna 2019 čeká? Sváteční procházku 
po zahradě vám zpestří desítky svítících dekorací 
ve tvaru zvířat, několik originálních vánočních 
stromků, s jejichž zdobením pomáhaly nejenom 
dvorské, ale i přespolní školy a školky, mohutný 
vánoční baobab, který se rozzáří každý den 
už před setměním, a samozřejmě zvířata. 
Za příznivého počasí potkáte venku gepardy, 
slony, nosorožce nebo některé antilopy. 
Samozřejmostí jsou otevřené pavilony, a to 
každý den od 9 hodin (kromě Vodního světa, 
který se otvírá v 10 hodin). Vánoční zoo nabídne 
rovněž prodlouženou otevírací dobu pokladen 
do 19 hodin a zvýhodněné vstupné. Na Štědrý 
den a Silvestra jsou pokladny otevřeny pouze 
do 14 hodin.

DRUHÉ NEJLEPŠÍ turistické informační 
centrum v kraji mají v Hořicích!

Městské informační centrum Hořice si převzalo 
ocenění za 2. místo v Královéhradeckém kraji 
v soutěži O nejlepší informační centrum roku 
2018. Vyhlášení vítězů proběhlo během Členského 
fóra Asociace turistických informačních center 
v Kutné Hoře. Informační centrum děkuje všem 
za zaslané hlasy, které jsou pro nás motivací 
do dalších let.

KOSTELNÍ CESTA z Horní Brusnice 
na Zvičinu

V sobotu 13. 10. 2018 byla v Horní Brusnici 
slavnostně otevřena nová turistická trasa Kostelní 
cesta. Trasa vede od kostela sv. Mikuláše v Horní 
Brusnici kolem obnovené kapličky a končí 
u kostela sv. Jana Nepomuckého na Zvičině. 
Cesta je vyznačena směrovými ukazateli 
a informačními tabulemi, odpočnout si můžete 
na turistickém odpočívadle na přírodním hřišti 
vybudovaném pod kulturním domem v obci. 
Za pozornost stojí obnovená kaplička či návštěva 
kostela sv. Jana Nepomuckého.

PODKRKONOŠÍ

ADVENTNÍ KONCERT 2018 Více

2. 12. 2018
Vánoční koncert v podání spolku pěvců 
a muzikantů z Hustířan. Koncert se koná 
v kostele sv. Josefa v Dubenci.

SVAŘÁČEK POD VÁNOČNÍ  
JABLONÍ NA PŘEHRADĚ  
LES KRÁLOVSTVÍ Více

8. 12. 2018
Přijďte na svařáček do vánočně „ustrojené“ 
Štěrbovy vily a užijte si tak adventní 
atmosféru na přehradě Les Království. 
Po celý den a za tmy pod okouzlující 
Vánoční jabloní vás čeká domácí svařáček 
na zahřátí, domácí gulášek a klobásky, 
ručně vyráběné staročeské zboží, teplá 
medovina z včelí farmy a jiné výrobky 
spojené s adventním časem Vánoc. Pojďte 
si povídat a objevovat Les Království v čase 
klidu a pohody.

Z BETLÉMA SE OZÝVÁ Více

8. 12. 2018
Vystoupení ženského flétnového 
souboru Pifferaios a mužského sboru 
Toni dei signori pod vedením Ivany 
Václavů. Vystoupení se koná v kostele sv. 
Bartoloměje v Holovousích.

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ  
V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍ  
TROJICE HOSPITÁLU KUKS Více

15. 12. 2018
Na tradičním předvánočním koncertu zazní 
koledy a v závěru program vyvrcholí tou 
nejznámější vánoční koledou od Jakuba 
Jana Ryby: Missa pastoralis bohemica 
neboli Česká mše vánoční.

TRADIČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ Více

23. 11. – 23. 12. 2018
Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas 
návštěvou výstavy betlémů do Památníku 
K. V. Raise v Lázních Bělohrad.

MISTROVSTVÍ PECKY V BĚHU  
NA HISTORICKÝCH LYŽÍCH Více

Akce se koná každoročně z kraje roku 
na přelomu ledna a února. Trať závodu je 
propletena areálem kempu Pecka a závod 
je zpestřen různými překážkami. 

ZIMNÍ PŘECHOD ZVIČINY Více

5. 1. 2019
Zimní přechod či přejezd pravidelně 
pořádá Klub českých turistů Hořice. Můžete 
vyrazit pešky, na lyžích nebo třeba na kole. 
Od pátku 4. ledna až do neděle 6. ledna 2019 
je navíc možné se na vrchu Zvičina utábořit.

VEPŘOVÉ HODY  
V HOTELU POD ZVIČINOU Více

25.–27. 1. 2019
Poslední lednový víkend buďte zváni 
na vepřové hody do Hotelu Pod Zvičinou. 
Samotné hody budou doplněny o zajímavý 
program pro děti (dílničky apod.), pro které 
je zde k dispozici také vnitřní dětské hřiště.

DNY R. A. DVORSKÉHO: ONDŘEJ 
HAVELKA A MELODY MAKERS Více

26. 2. 2019
Swingový a jazzový festival pořádá 
každoročně Městské kulturní středisko 
Hankův dům na počest královédvorského 
rodáka R. A. Dvorského, který si své 
jméno zvolil podle svého rodného města. 
Do povědomí se zapsal jako skvělý zpěvák, 
skladatel, nakladatel, herec a hlavně jako 
kapelník souboru Melody Boys.

MASOPUST  
NA HOŘICKÉM ZÁMKU Více

Únor 2019
Zámecký masopust, který pořádá Strozzi 
- spolek přátel hořického zámku, odkazuje 
na tradice masopustních zvyků, které 
z tohoto podkrkonošského města vymizely 
ve druhé polovině 19. století.

KALENDÁŘ  
AKCÍ

Více informací
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Více informací

Více informací

Více informací
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Více informací

http://www.dubenec.cz/
www.facebook.com/events/2202663499948161/
http://www.holovousy.cz/
https://www.hospital-kuks.cz/cs/akce/9010-ceska-mse-vanocni-v-kostele-nejsvetejsi-trojice-hospitalu-kuks
http://www.lazne-belohrad.cz/kultura/pamatnik-k-v-raise/
http://www.kemppecka.cz/
http://kct-horice.sweb.cz/
http://www.hotelpodzvicinou.cz/
http://www.hankuv-dum.cz/
https://www.zamek-horice.cz/
http://www.podkrkonosi.eu/redakce/index.php?xuser=804970414235407565&lanG=cs
http://www.podkrkonosi.eu/redakce/index.php?xuser=804970414235407565&lanG=cs
http://www.podkrkonosi.eu/redakce/index.php?clanek=60594&lanG=cs&xuser=804970414235407565&slozka=57781&xsekce=57783
http://www.podkrkonosi.eu/cs/turistika-a-sport/pesi-turistika/naucne-stezky/kostelni-cesta-z-horni-brusnice-na-zvicinu.html
http://www.vetrak.borovnice.cz/
http://www.horice.org/druhe-nejlepsi-informacni-centrum-v-kraji-je-to-horicke/d-12005

