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Milovníci léta a tepla musí na chvíli opustit sluncem vy-
hřáté rybníky a zahradní grilování. Mráz maluje kouzelné 
obrázky na okna, země se přikryla bílou dekou a zdá se, 
že všude, kam se člověk podívá, vidí jenom sníh. Nicméně 
i taková zima umí člověka zahřát. Když ne po těle, ales-
poň tam někde uvnitř, na duši.

Co v zimě zahřívá vás? Mě napadá rozpálený krb 
v horské chatě po celodenním lyžování a nezaměnitelná 
vůně „svařáku“ linoucí se z kuchyně. Někoho může hřát 
skvělý pocit z prvního svahu bez pádu, který právě sjel 
na snowboardu.

Nenapravitelní romantici vychutnávají genius loci 
při pohledu na zasněžené vrcholky hor. A děti? Ty se ve 
svých snech a představách setkávají s Rampušákem, – 
vládcem Orlických hor, který hlídá a střeží království 
princezny Kačenky, zatímco přes zimu odpočívá.

Pro mnohé jsou to potom Vánoce, které hřejí svou at-
mosférou a láskou, jež si lidé v tomto období dávají na-
jevo více než kdy jindy. Vánoce a Nový rok, opředené 
tradicemi a obyčeji, uchovávanými ve velké míře právě 
v horských částech naší republiky. Žili zde lidé skromní 
a pracovití, zruční řemeslníci, skláři a krajkářky, kteří 

své duše při dlouhých zimních večerech zahřívali vy-
právěním příběhů. Peněz moc neměli, jen velká srdce 
a tajná přání. I my pro vás jedno máme – ať jsou vám 
tyto noviny průvodcem nadcházející zimní sezonou 
a ať vám pomohou najít zábavu, která vám udělá radost 
a připraví nezapomenutelné zážitky.

U plotny, na svahu, v bazénu či u vánočního stromku, 
ale vždy s chutí zkoušet něco nového a na nových mís-
tech – třeba v Orlických horách a Podorlicku. 

Příjemné prožití vánočních svátků a spoustu nezapo-
menutelných zážitků v novém roce přeje turistům za zá-
stupce regionu...

Petra Šutová, 
ředitelka destinační společnosti 

Orlické hory a Podorlicko
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Regionální tiskoviny

Regionální tiskoviny

ORLICKÉ HORY A PODORLICKO, ZIMA 2010/2011
Speciálně v edici spolu s turistickými novinami vychází i speciální bro-
žurka, která představuje zimní areály a střediska Orlických hor a Podor-
licka. Pro běžkaře nechybí několik vytipovaných běžeckých tratí.

NA BĚŽKÁCH ÚDOLÍM DIVOKÉ ORLICE
Obec Bartošovice v Orlických horách vydává skládačku s mapkou 
popisující nově upravovanou běžeckou trasu údolím divoké Orlice s její 
největší atraktivitou – nově otevřenou pašeráckou lávkou. Skládačky bu-
dou dostupné na informačních centrech Orlických hor a Podorlicka. Více 
informací na www.bartosovice.eu.

RAMPUŠÁKOVY LISTY
Rampušákovy a Kačenčiny listy patří již mezi stálice, které každý 
půlrok, před letní a zimní sezonou upozorňují na turistické atraktivity 
a volnočasové aktivity hlavně v hřebenové části Orlických hor. Kačenka 
a Rampušák, oblíbení vládci Orlických hor, vždy přidají něco navíc. 

MAPA BĚŽECKÝCH TRAS ORLICKÝCH HOR
Již tradiční, běžkařům známá mapa, která představuje upravované bě-
žecké tratě v Orlických horách a polském příhraničí, bude dostupná na 
informačních centrech i letošní zimu. Kromě tratí nechybí rady, upozor-
nění a tipy na výlety.
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Lyžování

Co je nového 
v lyžařských areálech

Orlické hory, místy i Podorlicko, jsou regionem jako dě-
laným pro zimní dovolenou. Téměř v každé menší obci 
najdete nabídku ubytování nejrůznějších kategorií. Vel-
mi oblíbené se stává ubytování v soukromí, rodiny si 
často pronajímají celé horské chalupy, nechybí však ani 
penziony a hotely. Velmi dobře jsou vybaveny především 
největší areály – Čenkovice, Říčky v Orlických 
horách a Deštné v Orlických horách. 

Každoročně se sem sjíždějí milovníci sněhu a dobré 
kvality sjezdovek. Rodiny s menšími dětmi či sjezdaře- 
začátečníky potěší ale také nabídka menších lyžařských 
středisek, kterých je v regionu Orlických hor a Podorlic-
ka jako hub po dešti. Orlické hory často začínají svou se-
zonu na přelomu listopadu a prosince, jak sněhové pod-
mínky dovolí, a vleky jsou v provozu často až do období 
Velikonoc. V letošním roce milovníkům poprvé otvírá své 
sjezdovky SKIPARK Červená Voda, který se stává 
součástí SKIREGIONU Buková hora. Tento rozsáhlý 
skiregion bude návštěvníkům poskytovat zázemí evrop-
ské úrovně. V areálu vznikla nejdelší sjezdová trať Orlic-
kých hor „Mlýnice – červená“ s unikátní délkou více než 
2 100 metrů. Díky své šířce, členitosti a zajímavým přecho-
dům  nabídne lyžařům výjimečný lyžařský zážitek. 

Dále Skiregion Buková hora nabízí síť sjezdových tra-
tí o délce 6,2 km s možností 100% zasněžení technickým 
sněhem. Všechny tratě jsou denně upravovány. Terén je 
vhodný jak pro začátečníky, tak i pokročilé lyžaře a na 
své si přijdou i snowboardoví nadšenci. Terény na obou 
stranách hory nabízí velké možnosti sportovního vyžití 
a obě údolí mají svá kouzla. 

Ani další zimní areály v Orlických horách neusnuly na 
vavřínech a připravily další novinky pro zimu 2010/2011. 
Skiareál České Petrovice spouští do provozu nový 
vlek s nově upravenou sjezdovou tratí, pro zpříjemnění 

prostředí jsou vybudována nová sociální zařízení a rozší-
řeno umělé zasněžování. 
Skicentrum SPORTprofi  Deštné v Orlických ho-
rách nabízí nově dvou, tří a čtyřhodinové jízdenky. Te-
rén pro návštěvníky upravuje nová rolba Käsbohrer PB 

400 Park. Na svou nultou sezonu se těší funpark pro 
malé ratolesti, který letos poprvé vyroste v areálu Mar-
ta II. Lyžařský areál Na Špičáku Deštné v Orlic-
kých horách prodloužil a rozšířil sáňkařské a bobové 
dráhy pro děti, připravil další překážku na snowboarding 
a zpevnil úpravu plochy parkoviště. Deštné v Orlických 
horách na svahu pod Masarykovou chatou nabízí  
nový vlek, který vede ke zvýšení kapacity a nově otevřený 
areál i v sobotu, což jistě ocení všichni víkendoví sjezdaři.

Vlek pod Masarykovou chatou 
Deštné v Orl. h. – www.skiklub.cz
Skiareál Čenkovice – www.skicenkovice.cz
Skicentrum Říčky v Orl. h. – www.skiricky.cz
Deštné v Orlických horách – www.sportprofi .cz
České Petrovice – www.ceskepetrovice.com
Skipark Červená Voda – www.skiparkcervenavoda.cz

      Buková hora      

      Deštné v Orlických horách      

      Ski centrum Říčky      
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Lyžování

I letos vás na kopce  
vyvezou skibusy

V roce 2010 bylo na Červenovodském sedle otevřeno nově vybudované in-
formační a sociální zázemí sloužící návštěvníkům lyžařské běžecké oblasti 
Buková hora – Suchý vrch. 

Tato lyžařská běžecká oblast s kvalitními strojově upravovanými stopami, 
láká každoročně tisíce sportovců díky svým výborným službám i pro svou 
polohu v krásné a zachovalé krajině Bukové hory a Suchého vrchu. 

Doposud zde bylo návštěvníkům k dispozici kapacitně dimenzova-
né parkoviště a on-line webová kamera, informující o aktuálním sta-
vu počasí na místě. Výstavbou poloroubeného objektu informačního 
a sociálního zázemí dostal tento areál pro návštěvníky zcela novou 
dimenzi poskytovaných služeb v zimním i letním období. Zcela no-
vou dimenzi služeb však tento areál návštěvníkům poskytne od le-
tošní sezony, a to díky výstavbě poloroubeného objektu informačního 
a sociálního zázemí. Více na www.orlicko.cz.

Návštěvníkům bude poskytovat především následující služby:
– bezplatné příjemně vytopené převlékárny pro lyžaře včetně sociálního zařízení
– informační centrum, včetně přístupu na internet
– prostory pro odpočinek vytápěné krbovými kamny
– k dispozici teplé nápoje, doplňkové občerstvení 
   a nejnutnější výbavy pro lyžaře

INFORMAČNÍ A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ LYŽAŘSKÉ 
BĚŽECKÉ OBLASTI BUKOVÁ HORA – SUCHÝ VRCH

Trasy vybraných autobusových linek
do Orlických hor

Jízdní řády – www.audis.cz
Skibusy v provozu od 17. 12. 2010 do 27. 3. 2011
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Muzea

Muzeum řemesel Letohrad

MUZEUM ŘEMESEL LETOHRAD
Muzeum řemesel je umístěno v památkově chráněném 
areálu Nového dvora z roku 1750 v Letohradě. Plochou 
1650 m2 je největším svého druhu v České republice. 

Muzeum je unikátním a rozsáhlým skanzenem, který 
je navštěvován nejen turisty z celé České republiky, ale 
i z celého světa, a je tak jedním z hlavních turistických 
cílů Pardubického kraje. Zahrnuje více než 50 ucelených 

ex pozic řemesel a živností převážně z let 1840–1930 a po-
dává obraz o způsobu života v Čechách v tomto období. 
Kromě relativně známých profesí, jako je truhlář či řez-
bář, prezentuje i práci kovotlačitele, paramentáře, puška-
ře, koláře, bednáře, šindeláře a mnoha dalších. 

Mezi nejzajímavější expozice patří vyřezávaný me-
chanický skanzen řemesel s 25 vyřezávanými řemeslní-
ky, kteří předvádějí 15 řemesel, mechanické dílny, pilnice 
se třemi funkčními katry, vozovna historických vozidel 
a 100 let stará školní třída s ukázkami národních krojů. 
Po prohlídce muzea můžou návštěvníci posedět ve stylo-

vé Restauraci Nový dvůr, která je umístěna v prostorách 
barokní sýpky ve stejné budově s muzeem, v létě je ote-
vřena zahradní restaurace Na terase s krásným výhle-
dem na historické centrum města se zámkem.
 V pohybu je možné vidět větší mechanismy, sou-
struhy, katry, pletení pletiva, kování koně, mlácení obilí 
a další. Současně probíhá prodej a ukázky několika de-
sítek výrobců drobných řemeslnických výrobků a je při-
praveno i bohaté občerstvení a další program. Pro děti 
jsou připraveny pracovní dílny.
Otevírací doba:
duben–říjen denně od 9 do 17 hod.
listopad–březen od pondělí do pátku od 9–16 hodin

Muzeum řemesel
Nový dvůr 143, 561 51 Letohrad
tel. muzeum: 465 622 160, tel. restaurace: 465 621 555
fax: 465 621 550
e-mail: letohrad@muzeumremesel.cz
web: www.muzeumremesel.cz

Hasičské muzeum Žamberk  603 309 331
pouze na objednání

Vlastivědné muzeum, Dobruška 494 629 668
www.mestodobruska.cz

Městské muzeum, Lanškroun 465 324 328
www.muzeumlanskroun.cz

Orlické muzeum, Choceň  465 471 624 
www.chocen-mesto.cz

Dělostřelecká tvrz Bouda, Těchonín 777 647 114 
www.boudamuseum.com

Pamětní síň J. A. Komenského,   465 544 211
Brandýs nad Orlicí
www.mesto-brandys.cz

Muzeum turistiky, řemesel    494 663 139
a zimních sportů, Deštné v Orl. h.
http://www.destne.info/

Městské muzeum, Ústí nad Orlicí 465 523 653
www.muzeum-uo.cz

Městké muzeum, Letohrad  465 622 092
www.letohrad.eu

Výstavní síň, Jablonné nad Orlicí 465 641 371
www.jablonneno.cz

Muzeum a galerie Orlických hor,  494 534 450
Rychnov nad Kněžnou 
www.muzeum-uo.cz

Muzeum krajky, Vamberk  494 541 518
www.moh.cz

Muzeum železářské výroby  494 598 144
Skuhrov nad Bělou
www.skuhrov.cz   funguje pouze po domluvě v IC nebo na úřadě

     více než 50 ucelených ex pozic řemesel      

      Muzeum řemesel Letohrad      
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ZA JEŽÍŠKEM 
DO BETLÉMA V OLEŠNICI
Přijměte naše pozvání do malebné vesničky v chráněné 
krajinné oblasti Orlické hory, do míst, kudy už v 11. sto-
letí vedla stará soumarská stezka do Klodska. 

Olešnice (původně Gießhübel) poprvé snad zmiňuje 
listina uložená na Pražském hradě z roku 1354, ale zcela 
jistě je zmiňována v urbáři kláštera na Břevnově o pat-
náct let později (1369). 

Původně jen jakási zastávka s nocležnou pro obchod-
níky putující po stezce, později už místo k přepřahání 
soumarů s nezbytnou kovárnou a konečně ves, čile se 
mající k světu. Tu povýšil roku 1607 císař Rudolf II. na 
městečko, kterému udělil také obecní znak. 

Důvodů, proč se vydat právě sem, je hned několik. 
Najdete tu několik zajímavých, nejčastěji barokních 
soch, lovecký zámeček ze 17. století nebo můžete navští-
vit kostel sv. Máří Magdalény. Je to ale především Utzův 
mechanický betlém, který sem už deset let přivádí kaž-
doročně řady zvědavých turistů domácích i ze sousední-
ho Polska. Josef Utz se narodil v Horní Olešnici 29. září 
1896 v rodině sedláka jako první z celkem sedmi dětí. 
Po ukončení povinné osmileté docházky na obecné škole 
v Olešnici pracoval na rodinném statku. Ale ještě před 
první světovou válkou se začal věnovat podnikání – tkal-

covství, které však ukončila hospodářská krize. Tehdy 
asi nejspíš začal snít svůj sen o mechanickém betlému. 
Inspirací mu byl patrně jiný mechanický betlém z oleš-
nického mlýna, který znal už jako kluk. 

Utzův 5x2 m velký, vyřezávaný, mechanický betlém je 
unikátní především dokonalostí pohybu fi gur, které po-
hybují rukama, kráčí nebo se navzájem sobě přibližují 
a vzdalují. Vrcholem jsou jesličky, kde Ježíšek střídavě 
sedá a ulehá, což sice mimina moc neumí, ale Ježíšek 
přece jen není nějaké to mimino. Osel tu stříhá ušima, 
vůl otevírá tlamu, Josef se uklání a Marie rozpíná ruce. 
Meze neznající konstrukční smělost tvůrce však byla ná-
silně přerušena tragickou nehodou v listopadu 1944, kdy 
Josef Utz umírá. 

Majetek rodiny byl po roce 1948 zabaven, a přestože se 
betlém podařilo schovat na čas u sousedů, nakonec skon-
čil v depozitáři rychnovského okresního muzea (1967), 
kde byl takřka třicet let. Po roce 1990 se povedlo Utzovu 
synovci Miloši Vlčkovi a dalším vrátit betlém tam, kam 
patří - do Olešnice. 

Zpřístupněn veřejnosti byl 30. dubna 2000 na místní 
radnici. Vidět ho můžete o víkendech - v sobotu od 9 do 
11 nebo v neděli od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin. Mimo 
uvedenou dobu se můžete na prohlídce domluvit s prů-
vodcem na tel. čísle 494 660 226 (Luděk Sládek).

Muzea

Čím je pro návštěvníky 
zajímavý Utzův betlém

      Utzův betlém      

      Olešnice      
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Relax

Rozmazlujte se v našich  
relaxačních centrech

KRYTÉ BAZÉNY

WELLNESS

      krytý bazén Rychnov nad Kněžnou      

Krytý plavecký bazén s vířivkou 
a dětským bazénkem.

Krytý bazén 
Dobruška

Mírová 890, 518 01  Dobruška
tel.: 494 629 530
e-mail: bazen@mestodobruska.cz

web: www.mestodobruska.cz/bazen

Bazén se slanou vodou, toboganem, 
vířivkami, parními kabinami, solární 
loukou a hudební vanou.

Krytý plavecký bazén 
Ústí nad Orlicí

ul. Polská 1360,
562 06 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 524 254
e-mail: kpb@tepvos.cz

web: www.tepvos.cz

Plavecký bazén o velikosti 25 m, proudový 
kanál, vodní chrlič, vířivka, tobogan, 
parní kabina, aroma pára, fi nská sauna, 
tropický déšť, dětské brouzdaliště, bazén 
pro matky s dětmi.

Krytý plavecký bazén
Rychnov nad Kněžnou

Javornická 1720, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 323 289
e-mail: info@bazenrk.cz

web: www.bazenrk.cz

Bazén o velikosti 25 m, krytý tobogán 
se světelnými efekty, vířivá vana, parní 
komory s vonnými esencemi a dětský bazén.

Krytý plavecký bazén 
Česká Třebová

U Teplárny 617, 
560 02 Česká Třebová
tel.: 465 531 060
e-mail: bazen@ekobi.cz

web: www.bazen-trebova.cz

Solárium, modeláž nehtů, pedikúra, 
lymfatické masáže, formování postavy, 
solná jeskyně pro 5 lidí.

Wellness studio Belle Senso
Rychnov nad Kněžnou

Palackého čp. 113, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 739 054 547
e-mail: jitka@bellesenso.cz

web: www.studia-spot.cz

parkoviště bezbariérový 
přístup

dětský
koutekinternet výtah restaurace ubytování

význam
ikon:

Krytý plavecký bazén, skluzavka, 
protiproud a masážní trysky, suchá sauna.

Bazén Lanškroun

Dobrovského 630, 
563 01 Lanškroun
tel.: 465 322 400
e-mail: zslado@lanskroun.cz

web: www.zslado.cz
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Relax

Krytý nerezový bazén, vířivka, masáže 
prováděné nevidomým masérem 
Bc. Rudolfem Osikovskim, sauna vybavená 
unikátním vyvíječem sněhu, zařízením 
tropického deště a kádí s ledovou vodou.

Relaxační centrum  
hotelu Panorama

Masarykova 941 – Hotel Panorama, 
Rychnov nad Kněžnou 516 01
tel.: 494 534 619, 494 532 684
e-mail: hotelpanorama@hotelpanorama.eu

web: www.hotelpanorama.eu
Saunawelt, masáže, vířivka, relaxační 
bazén = protiproud, chrlič, vodotrysk, 
vodní lehátka, hydromasážní trysky, 
Kneippův chodník, multifunkční vana – 
NeoQI, hydromasážní vana.

Wellness služby hotelu Studánka
Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou čp. 468
tel.: 494 389 200
e-mail: recepce@hotelstudanka.cz

web: www.hotelstudanka.cz

10 míst,  pro školky 14
V recepci prodej minerálů, solných lamp.

Solná jeskyně Lanškroun

Hradební 62, 563 01 Lanškroun
tel.: 608 358 106
web: www.solnajeskyne-lanskroun.cz

Masáže na míru podle vašich potíží: 
indická masáž hlavy, havajská masáž 
LOMI LOMI, Breusserova masáž, Dornova 
metoda, masáž shiatsu

Relaxační masáže
Harmonizace těla energií

Písečná 99, 
561 70 Písečná u Žamberka
tel.: 603 522 793
e-mail: bkulhava@seznam.cz

web: www.blanka-masaze.cz

Sauna, whirlpool, solárium, bowling. 

Hotel Filipinum
Jablonné nad Orlicí

A. Hanuše 141, 
Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 641 888, 602 694 111
e-mail: hotel@fi lipinum.cz

web: www.fi lipinum.cz

10 míst + 2 navíc

Solná jeskyně Vamberk

Husovo náměstí čp. 82, Vamberk
tel.: 494620 019, 603 569 948
e-mail: info@solnajeskyne-vamberk.cz

web: www.solnajeskyne-vamberk.cz

Max. 7 míst 

Solná jeskyně 
Ústí nad Orlicí

Mírové náměstí 22, 
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 720 278 899
e-mail: info@solnajeskyne-uo.cz

web: www.solnajeskyne-uo.cz

 Kapacita 4 osoby

Solná jeskyně Choceň

Pernerova 355, 565 01 Choceň
tel.: 731 407 216
web: www.restauracemarilyn.cz

Solná jeskyně Žamberk

Masarykovo náměstí, Žamberk
tel.: 737 864 369

SOLNÉ JESKYNĚ
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Servírujeme speciality  
z Orlických hor a Podorlicka
HOTEL HAVEL, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
www.hotelhavel.cz   Hotel Havel nemůže přehlédnout snad žádný 
návštěvník Rychnova nad Kněžnou, jeho budova ve stylu úhledné-
ho neoklasicismu je bez nadsázky perlou náměstí. Prostory hotelu 
jsou, kromě rozsáhlé ubytovací části, rozčleněny na restauraci, ka-
várnu, vinárnu a pivnici, samozřejmě s tematickou nabídkou jídel 
a nápojů v každé z nich. Proslulou se stala především historická 
hodovní síň, která už při různých příležitostech hostila mnoho vý-
znamných návštěvníků hotelu z řad herců, politiků či sportovců. 
Specialitou pivnice pak je především exkluzivní prodej sudového 
piva Kněžna a Kaštan z Městského Podorlického pivovaru. Restau-
raci lze právem považovat za chloubu celého hotelu. Kromě stálé 
nabídky jídel moderní české a světové kuchyně pořádá pravidelně 

dny národních kuchyní. Dvě tematické akce se týkají regionálních 
specialit: Z východočeského rendlíku dle p. Runštuka a Staročes-
ká kuchyně dle Magdaleny Dobromily Rettigové. České speciality 
podle Rettigové k Rychnovu neodmyslitelně patří, protože právě 
v tomto městě v roce 1825 dopsala svou proslavenou Domácí ku-
chařku. Uznejte, že nemůže být lepší příležitosti k jejich ochutnání 
než právě při návštěvě Rychnova.

PRAŽÍRNA KÁVY FROLÍK, BOROHRÁDEK
www.frolikovakava.cz   Všechna kávová zrnka, dovážená z plantá-
ží celého světa, zejména ze Střední a Jižní Ameriky, Asie a Afriky, 
zde projdou ojedinělým způsobem pražení, jež dodává Frolíkově 
kávě její typickou chuť. Příznivci vonného, temně hnědého nápoje 
jistě nesmí na svých cestách pražírnu vynechat. V prodejně je mož-
né všechny druhy přímo ochutnat a rozhodnout se, který vás osloví 
nejvíc – ale pozor, je dost možné, že si domů povezete ode všech, 

protože výběr není lehký. Pokud pořizujete kávu jako dárek anebo 
si sami chcete dopřát kromě chuti i estetický požitek, můžete vy-
bírat ze čtvrtkilových balení v plechovkách s ručně malovanými 
etiketami. 

Mezi nimi začátkem zimy jednoznačně vede Frolíkova Extra 
vánoční káva, která je připravována z nejlepší Arabiky aktuální 
sklizně. Ani na děti tu nezapomínají – připravují pro ně výbornou 

horkou čokoládu. Pro větší výpravy je možno s dvacetidenním 
předstihem objednat exkurzi přímo po prostorách pražírny.

STAROČESKÝ PIVOVÁREK DOBRUŠKA
pivovar.dobruska.info  Zavítáte-li do Dobrušky, najdete tu bezpočet 
možností, jak se dobře najíst a napít. Pátrání po regionálních speci-
alitách vás ale s velkou pravděpodobností dovede přímo do zdánli-

vě nevýrazného Bowling baru. Nedivte se, právě ten je totiž doslova 
výstavní síní zdejšího pivovarnického umu. K poklidnému posezení 
i k zábavě u bowlingové dráhy oceníte společnost místního rodáka 
–  světlého kvasnicového ležáku jménem Rampušák. 

šest lákavých zastavení nad plným talířem a sklenkou

      Hotel Havel      

      Petr Frolík       

      restaurace Dobruška      
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Charakteristický je příjemnou hořkostí, vysokým řízem a zlata-
vým tónem s lehkým zákalem, způsobeným kulturními kvasin-
kami. Pivo bylo chloubou města už odedávna, tradice je spoleh-
livě vystopovatelná do roku 1320, kdy Mutina z Dobrušky stvrdil 
listinou měšťanům mimo jiné právo várečné, tedy povolení vařit 
a prodávat pivo. Jedná se zároveň o nejstarší známý text o tomto 
městě, takže historie zdejšího piva je skoro stejně dlouhá jako his-
torie Dobrušky samotné. A jste-li zvědavi, jak Rampušák vzniká 
dnes, zamluvte včas také prohlídku pivovaru a sladovny. 

 
PRÁTOVA MEDVĚDICE, ORLICKÉ ZÁHOŘÍ
www.bedrichovka.cz    Areál Bedřichovka je jistě dobře znám kaž-
dému orlickohorskému milovníku zimních sportů. Ale lákadlem 
areálu nejsou jen sportovní aktivity, podívejme se, kde a jak se na 
Bedřichovce dá zahnat žízeň nebo hlad. Lyžaři ocení kiosek přímo 
na sjezdovce. 

Děti si zpravidla zamilují výbornou horkou čokoládu, výhrad-
ně pro dospělé je naopak určena jiná specialita: Moravská medvě-
dice, podle svého autora a majitele areálu nazývaná také Prátova 

medvědice. Na první pohled lze v základu správně vytušit svařené 
víno, ale ochutnání napoví, že není jen tak ledajaké. Další podrob-
nosti nebudu prozrazovat předem, tuhle specialitu oceníte až na 
místě, když vám po pár hodinách na lyžích začne za bundu zalézat 
zima. Pan Prát sice Medvědici, jakožto alkoholický nápoj, nerad 
příliš aktivně propaguje, ale její kladné působení na promrzlé ly-
žaře má už bohatě odzkoušené – samozřejmě při pití v rozumném 
množství. Ale to snad sportovcům ani není nutné zdůrazňovat, že?

MINIPIVOVAR A LIKÉRKA KANEC, 
ŽAMBERK
www.pivovarzamberk.wz.cz   Že „malý“ neznamená „bezvýznam-
ný“ a „nový“ není totéž co „nezajímavý“, vám dokážou Žamberečtí, 
necháte-li se přesvědčit k návštěvě zdejšího pivovaru, založeného 
teprve před patnácti lety. A že mají silné argumenty! Hlavním 
lákadlem je – jak jinak – pivo. Pod značkou Žamberecký Kanec 
jich tu vyrábí celou řadu. Aktuální nabídka bývá různorodá. Jak 
říká sládek a ředitel pan Kalous: Podle objednávek, počasí, nálady 
a citu. Na letošní Vánoce bude pro zákazníky připraveno dokon-
ce hned šest druhů piva, většina je ale již dopředu zarezervována.  
Pivem ovšem sortiment zdaleka nekončí, ve zdejší pivnici můžete 

ochutnat také několik druhů lihovin a likérů, jejichž společným 
jmenovatelem je právě pivo, respektive chmel: chmelové lihoviny 
38% Pivka a Pivodečka, chmelové likéry 18% Lupulka a 13,5% Ro-
zárčin sen nebo opravdu originální nápoj Chrum - tedy tuzemák 
s přídavkem chmelu. Váháte-li, zda je pivovar vhodným cílem pro 
velkou skupinu výletníků, zavolejte též a objednejte si různorodý 
program, který je všechny zabaví.

RESTAURACE JORDÁNEK, OPOČNO
www.jordanek.cz   Jordánek byl kdysi založen jako výletní restau-
race za městem poblíž stejnojmenného rybníčku. Okolní krajinu 
přerostly domy města Opočna, ale její kouzlo zůstalo. Ptáte se kde? 
Odpověď je nečekaná: přímo v restauraci. Výzdoba interiéru ve 
stylu divoké přírody vás jistě okouzlí na první pohled. Dopřejete si 
posezení pod starými stromy, šumění vodopádu, rozeklané skály 
a barevný třpyt rybek v obrovském akváriu uprostřed místnosti. 
Malé návštěvníky, ale nejen je, pak pobaví želvičky pod vodopá-
dem a dovádění ochočené fretky Boříka. Výhodou je, že v tomhle 
lese určitě o hladu nezůstanete ani nezabloudíte. Jedině snad 
v jídelním lístku, protože výběr je vskutku bohatý. Kromě jídel, 

která se tu sešla snad ze všech koutů světa, se dočkáte i osvědčené 
české klasiky a navrch několika opravdových specialit šéfkuchaře. 
Inspiraci regionální kuchyně prozrazují názvy jako: „opočenské 
medailonky s hermelínem“ nebo Kuřecí kapsa Colloredo-Mansfeld, 
to podle původních majitelů opočenského zámku. 

      pivovar Žamberk      

      areál Bedřichovka      

        restaurace Jordánek        



ČESKÁ TŘEBOVÁ
Informační centrum
adresa: Staré nám. 78, Česká Třebová
tel.: 465 500 211, fax: 465 500 211
e-mail: ic@ceska-trebova.cz

DEŠTNÉ V ORL. H.
Informační centrum
adresa: Pod sjezdovkami 164,
Deštné v Orlických horách
tel.: 494 663 289, fax: 494 663 289
e-mail: info@destne.info
www.destne.info

DOBRUŠKA
Informační centrum
adresa: nám. F. L. Věka 32, Dobruška
tel.: 494 629 581, 724 965 051
e-mail: ic@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz/ic

CHOCEŇ
Informační centrum města 
adresa: Jungmannova 301, Choceň
tel.: 465 461 948, 465 461 949
e-mail: ic@chocen-mesto.cz
www.chocen-mesto.cz

JABLONNÉ N. ORL.
Kulturní a informační centrum 
adresa: Náměstí 5. května 30,
Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 641 371, fax: 465 641 508
e-mail: infojab@orlicko.cz

KOSTELEC NAD ORLICÍ
Regionální turistické
a informační centrum
adresa: I. J. Pešiny 39, Kostelec nad Orlicí
tel.: 494 337 261, fax: 494 337 262
e-mail: rtic@kostelecno.cz
www.rtic.kostelecno.cz

LANŠKROUN
Infocentrum 
adresa: B. Němcové 124, Lanškroun
tel.: 465 320 007, fax: 465 320 007
e-mail: info.lanskroun@seznam.cz
 www.lanskroun.eu

LETOHRAD
Městské inf. a kulturní centrum
adresa: Václavské náměstí 77, Letohrad
tel.: 465 622 092, fax: 465 622 092
e-mail: info@letohrad.eu

OPOČNO
Informační centrum
adresa: Kupkovo nám. 247, Opočno
tel.: 494 668 111, fax: 494 667 848
e-mail: infocentrum@opocno.cz
www.opocno.cz

0  1  2  3  4  5km



ORLICKÉ ZÁHOŘÍ
Turistické informační centrum 
adresa: Orlické Záhoří 34 , 517 64
tel.: 494 542 033; 725 081 136
fax: 494 542 033
e-mail: tic@orlickezahori.eu
www.orlickezahori.eu

ROKYTNICE V ORL. H.
Turistické informační středisko 
adresa: Nám. T. G. Masaryka 4,
Rokytnice v Orlických horách
tel.: 494 595 326, fax: 494 595 326
e-mail: info-service@rokytnice.cz
www.info.rokytnice.cz

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Rychnovské informační centrum
adresa: Svatohavelská 105,
Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 539 027
e-mail: mic@rychnov-city.cz
www.rychnovsko.cz

SKUHROV NAD BĚLOU
Informační centrum
adresa: Skuhrov nad Bělou
tel.: 494 598 248

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Informační centrum
adresa: Sychrova 16, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 514 271, fax: 465 514 338
e-mail: ic@muuo.cz

VAMBERK
Informační centrum
adresa: Voříškova 84, Vamberk
tel.: 494 320 171
e-mail: infocentrum@vamberk-city.cz

ŽAMBERK
Informační středisko
adresa: Kostelní 446, Žamberk
tel.: 465 612 946, fax: 465 612 946
e-mail: info@orlicko.cz
www.zamberk.cz

BYSTRZYCA KLODZKA
Informacja turystyczna
Ul. Maly Rynek 2/1, 57-500 Bystrzyca 
Klodzka
tel.: +48 74 811 37 31
fax: +48 74 811 37 07
e-mail: it-bystrzycaklodska@wp.pl
www.bystrzycaklodzka.pl

DUSZNIKI ZDROJ
Biuro Informacji Turystycznej
Rynek 9, 57-340 Duszniki Zdrój
tel.: +48 74 866 94 13
e-mail: informacja@duszniki.pl
www.duszniki.pl
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Průvodce kulturními akcemi
RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ Letohrad, Dům kultury 26. 11. 2010

Koncert – zahájení adventu, 
Canzoneta Letohrad a 
pěvecké sbory z Litomyšle

www.letohrad.eu, tel.: 465 622 092

ADVENT MEZI HORAMI Orlické Záhoří, Mostowice, 
Bartošovice v Orl. h., Neratov 

27. 11., 4. 12., 
11. 12.,
19. 12. 2010 

Cyklus adventních koncertů 
na česko-polské hranici

www.orlickezahori.eu
www.bartosovice.eu
www.neratov.cz

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU

Václavské náměstí, Letohrad 28. 11. 2010 Kulturní program, vystoupí 
Jablkoň

www.letohrad.eu 
tel.: 465 622 092

VÁNOČNÍ
ULIČKA

Kostelec nad Orlicí 28. 11. 2010 Vánoční jarmark s příjezdem 
čertů a Mikuláše

www.kostelecno.cz, sslezakova@muko.cz
tel.: 494 337 284

ÚSTECKÉ VÁNOCE Ústí nad Orlicí 28. 11.  až
26. 12. 2010

Vánoční trhy a bohatý 
kulturní program www.ustinadorlici.cz

VÝSTAVA „ADVENT“ Vlastivědné muzeum Dobruška 1. 12. až 
19. 12. 2010

Scenerie lidových zvyků 
a obyčejů v průběhu 
celého kalendářního roku 
z kukuřičného šustí

www.mestodobruska.cz/muzeum
tel.: 494 629 668

ČESKÝ A MORAVSKÝ QUILT synagoga Dobruška 3. 12. až
5. 12

Deky a nástěnné 
patchworské dekorace

www.mestodobruska.cz/muzeum
tel.: 494 629 668

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA Letohrad 4. 12. 2010

Jízda mimořádného 
vlaku s parní lokomotivou 
z Letohradu do Lichkova
a zpět s Mikulášem a čerty

Letohradský železniční klub, ČD Cargo, a. s.; 
ČD, a. s.; více na www.mikulas.letohrad.cz

MIKULÁŠ Kupkovo náměstí v Opočně 4. 12. 2010

Sjíždění čertů z radnice 
doprovázeno efekty, 
rozsvěcení vánočního 
stromu, ohňostroj, 
občerstvení zajištěno

www.opocno.cz/ic

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK Pelclovo divadlo,
Rychnov nad Kněžnou 4. 12. 2010

Prodejní výstava řemeslné 
dovednosti a pohádky pro 
nejmenší.

tel.: 494 535 329
www.kulturark.cz
www.rychnov-city.cz

VELKÉ ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ Poláčkovo náměstí,
Rychnov nad Kněžnou 5. 12. 2010

Tradiční akce pro děti 
s nadílkou od Mikuláše pro 
odvážné děti

tel.: 494 535 680, www.deckoviny.cz

MIKULÁŠSKÝ JARMARK Tyršovo náměstí, Choceň 5. 12. 2010
Kulturní zařízení města Choceň
tel.: 465 461 949, e-mail: ic@chocen-mesto.cz, 
www.chocen-mesto.cz

XI. VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
V MUZEU V ŽAMBERKU

Žamberk 5. až 19. 12. 2010 Výstava www.zamberk.cz 

VERNISÁŽ VÝSTAVY BETLÉMŮ Rychnov nad Kněžnou 10. až 27. 12. 2010 tel.: 494 539 027

VÁNOČNÍ JARMARK 
NA KOPEČKU

Bartošovice v Orl. h.
chráněné dílny 11. 12. 2010

Vánoční jarmark –
výrobky Orlické hory 
originální produkt

www.kopecek.neratov.cz

VÁNOČNÍ JARMARK v prostorách školní jídelny 
SODEXHO v Dobrušce  12. 12. 2010

Ukázka řemeslných 
výrobků a dovedností, které 
souvisí s vánočními svátky 
+ doprovodný kulturní 
program

pořádá vlastivědné muzeum ve spolupráci se 
ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce
tel.: 494 629 668, 494 629 667

VÁNOČNÍ KONCERT SBORU VIOLA kostel sv. Václava 16. 12. 2010 Koncert www.zamberk.cz 

VÁNOČNÍ KONCERT CORALE 
A HRADIŠŤAN

Divišovo divadlo Žamberk 17. 12. 2010 Koncert www.zamberk.cz, tel.: 465 614 583

VÁNOČNÍ TRHY Letohrad, Václavské náměstí 19. 12. 2010 Trhy www.letohrad.eu, tel.: 465 622 092

VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA 
HYBŠE A HOSTŮ

společenský dům Solnice 22. 12. 2010 od 
18.00 hod. Vánoční koncert tel.: 494 596 151, www.solnice.cz

ZPÍVÁNÍ KOLED
POD VÁNOČNÍM STROMEM

Tyršovo náměstí, Choceň 23. 12. 2010
Kulturní zařízení města Choceň ve 
spolupráci se ZUŠ Choceň
www.chocen-mesto.cz

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ Jablonné nad Orlicí 25. 12. 2010
Koncert a živý betlém, místní 
pěvecké sbory – PDPS, 
Jabloňka a Chrámový sbor

www.jablonneno.cz
tel.: 465 641 371

VÁNOČNÍ KONCERT kaple sv. Antonína Helvíkovice 26. 12. 2010 Koncert www.helvikovice.cz 
tel.: 737 717 897

Název akce Místo konání Datum konání Popis Kontakt na pořadatele + web



ZIMA 
2010 & 2011 

15www.orlickehory-cz.info

ORLICKÉ HORY
A PODORLICKO

Kultura

SILVESTROVSKÁ DOPOLEDNÍ 
VESELICE

Tyršovo náměstí, Choceň 31. 12. 2010
Kulturní zařízení města Choceň
tel.: 465 461 949, e-mail: ic@chocen-mesto.cz, 
www.chocen-mesto.cz

SILVESTŘÍK PRO DĚTI náměstí F. L. Věka 
v Dobrušce 31. 12. 2010 Hry a soutěže pro děti,

na závěr velký ohňostroj
pořádá město Dobruška
tel.: 603 373 752

NOVOROČNÍ KONCERT CORALE Husitský kostel v Žamberku 2. 1. 2011 Koncert www.zamberk.cz

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 
V JÍZDĚ NA „JASANKÁCH“

lyžařský areál Chata Juráška 
Olešnice v Orl. h. 21. 1. 2011

Otevřené mistrovství 
republiky s mezinárodní 
účastí

e-mail: juraska@email.cz
www.sjezdovka-olesnice.cz

ŠEDIVÁČKŮV LONG Deštné v Orl. h. 25. až 29. 1. 2011 Mezinárodní závod psích 
spřežení

tel.: 602 109 583, 
e-mail: mueller.kucera@web.de

SKIINTERKRITERIUM Říčky v Orl. h. 28. až 29. 1. 2011 Mezinárodní závod žactva 
v alpském lyžování www.skiricky.cz, tel.: 494 595 559

NOC V OBOROHU Kostelec nad Orlicí 28. 1. 2011 Nejen folk, rockový festival  www.kostelecno.cz

O KRYŠTUFA
A KRYŠTŮFKA

společenské centrum,
Rychnov nad Kněžnou 29. 1. 2011 Taneční soutěž ve 

společenském tanci
tel.: 494 535 680
www.deckoviny.cz

KALIBR CUP 2011
sportovní hala Střední odborné 
školy a Středního odborného 
učiliště v Lanškrouně (Střelnice)

10. 2. 2011

Mezinárodní soutěž 
studentů středních škol 
v kosmetické a kadeřnické 
tvorbě na téma „PUNK 
ještě žije“

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Lanškroun, Kollárova 445, 563 01 
Lanškroun, tel.: 465 321 081; 
info@spslan.cz, www.spslan.cz

FREERIDE.CZ KARNEVAL Olešnice v Orl. h. 26. 2. 2011 Karnevalový rej na svahu
s večerním programem www.freeride.cz, www.snowpunx.cz

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
A VESELICE

průvod městem Lanškroun. 
hlavní program na náměstí 
J. M. Marků

26. 2. 2011                                

Městské muzeum Lanškroun, 
nám. Al. Jiráska 1, 563 01 Lanškroun; 
tel.: 465 324 328
e-mail: muzeum@muzeumlanskroun.cz
www.muzeumlanskroun.cz

ORLICKÝ MARATON Deštné v Orl. h. únor Dálkový běh na lyžích volnou 
a klasickou technikou www.ski-skuhrov.cz, tel.: 602 742 493

VILY PARDUBICKÉHO KRAJE 
A LANŠKROUNSKA

Městské muzeum Lanškroun 5. 2. až 3. 4. 2011 Výstava

Městské muzeum Lanškroun; nám. Al. Jiráska 
1; 563 01 Lanškroun; tel.: 465 324 328
muzeum@muzeumlanskroun.cz
www.muzeumlanskroun.cz

PLES KOSTELECKA Kostelec nad Orlicí 11. 3. 2011 Ples  www.kostelecno.cz

O ’ NEILL SOLDIERS Deštné v Orl. h. 12. 3. 2011
Mezinárodní tematický 
závod ve freeski na velkém 
skoku v rámci Gravity parku 

www.sportprofi .cz, tel.: 492 601 601

XI. VODÁCKÝ DEN Choceň 12. 3. 2011 

www.vodaci.cz 
e-mail: produkce@vodackyden.cz
www.vodackyden.cz
tel.: 602 608 491 – Petr Jílek 

AUDIMAFOR Kostelec nad Orlicí březen Oblastní přehlídka divadel 
malých forem www.kostelecno.cz

RAMPUŠÁK 
LOUČENÍ SE ZIMOU

Deštné v Orl. h. březen Zimní slavnost 
se známými osobnostmi www.destne.info

VÍTÁNÍ JARA rychnovský pivovar,
Rychnov nad Kněžnou březen

Vítání jara pro malé
i velké příznivce zábavy 
a dobrého jídla a pití.

tel.: 494 535 329, 494 533 069
www.rychnov-city.cz

ŽAMBERSKÉ 
JARNÍ SLAVNOSTI

Divišovo divadlo Žamberk 23. 3. až 
27. 4. 2011

Přehlídka divadelních 
souborů www.zamberk.cz, tel.: 465 614 583

KAČENČINA SKI lyžařský areál Chata Juráška, 
Olešnice v Orl. h. 26. 3. 2011 Závody na „jasankách“ 

loučení se zimní sezonou
e-mail: juraska@email.cz
www.sjezdovka-olesnice.cz

BAFUŇÁŘSKÉ ZÁVODY Říčky v Orl. h. 2. 4. 2011 Maškarní loučení se zimou www.skiricky.cz, tel.: 494 595 559

VELIKONOČNÍ JARMARK 
NA KOPEČKU

Bartošovice v Orl. h.
chráněné dílny 16. 4. 2011

Velikonoční jarmark, 
výrobky Orlické hory – 
originální produkt

www.kopecek.neratov.cz

OTEVÍRÁNÍ CYKLOSEZONY Kostelec nad Orlicí duben Cyklistický výlet www.rtic.kostelecno.cz, tel.: 494 337 261

ŠLITROVO JARO Pelclovo divadlo,
Rychnov nad Kněžnou duben

Setkání přátel a příznivců 
Jiřího Šlitra a Semaforu 
spojené s koncertním 
vystoupením swingových 
orchestrů a hostováním 
divadla Semafor

PhDr. Jan Tydlitát 
tel.: 494 531 432
mob.: 603 810 775
www.kulturark.cz

LANŠKROUNŠTÍ 
SBĚRATELÉ

Městské muzeum Lanškroun 9. 4. až 
12. 6. 2011 Výstavy

Městské muzeum Lanškroun,
nám. Al. Jiráska 1, 563 01 Lanškroun,
tel.: 465 324 328
muzeum@muzeumlanskroun.cz,
www.muzeumlanskroun.cz
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Pověsti

Báchorky a pověsti
POTŠTEJN TROCHU JINAK
„Ale ty, milý Potštejne, neboj se nepřízně a zapo-
mnění, kdo jde kolem tebe, nemůže tě nevšíma-
vě pominouti a musí se uváben do tebe zadívati... 
Ať dlouho ještě vydržíš, starý milý Potštejne.“

            Alois Jirásek 

Co dodat? Snad jen to, že když pan Jirásek psal 
tyto řádky, možná ani sám netušil, jak velkou 
má pravdu. Když se řekne konec 13. století a kolonizace 
Podorlicka, potom nesmíme zapomenout zmínit potštejn-
ský hrad a rod Drslaviců. Zdejší hrad, nad levým břehem 
Divoké Orlice, nechal postavit jistý Půta z Potštejna před 
rokem 1287. Další zmínka o hradu je z roku 1311, když byl 

ve sporech pánů s pražskými měšťany zabit Procek z Pot-
štejna a jeho syn Mikuláš ze msty pak zavraždil bohatého 
a vlivného měšťana Peregrina Puše. 

To ale Mikuláši nestačilo a mstil se dál za domnělou 
křivdu, napadal statky králových stoupenců a přepadal 
německé kupecké karavany. Proto také proti němu vy-
táhl roku 1338 sám Karel IV., dobyl hrad Choceň a řadu 
dalších Mikulášových tvrzí. Odbojník se sice královské 
moci pokořil, ale jakmile vojsko odtáhlo, své výboje 
obnovil. Nová výprava Karla IV. roku 1339 po devítine-
dělním obléhání potštejnský hrad dobyla, pobořila a Mi-
kuláš zahynul pod troskami podkopané věže. 

Vzhledem ke strategickému významu hradu pro obra-
nu země nechal Karel hrad v letech 1355–1359 obnovit. 
Z té doby také pochází první zmínka o městečku 
Potštejně, tehdy ještě zvaném Potštejnek. Majitelé hradu se 
v průběhu staletí střídali, ale zmínit je potřeba rok 1746 
a Alžbětu Zárubovou, která hrad prodala Janu Ludvíkovi 
Harbuvalovi-Chamaré, který zřídil v Potštejně plátenickou 
manufakturu a tkalcovskou školu. Po jeho smrti mladší syn 
Jan Antonín, vstoupil do českých dějin jako hledač pokladu 

tehdy již bájného Mikuláše z Potštejna, což mělo za následek 
celkovou devastaci hradu. Jeho „řádění“ popsal ve své nove-
le Poklad Alois Jirásek. Dnes je hrad přístupný veřejnosti.

CHYTRÁ STAŘENKA
Z LANŠKROUNA
V třicetileté válce táhli Švédové od Králík a Šilperka na 
Lanškroun a chtěli jej obsadit. Když se dostali na poslední 
vršek šilperské silnice, viděli v údolí město Lanškroun, bylo 
obehnané zdmi a příkopy. V tom k nim přistoupila jedna 
stařenka. Šla z Kořenného – později z něho vznikla osada 
Laudon. „V Lanškrouně je mor!“ volala na Švédy.

Švédové se zalekli, zůstali stát a už nešli dále. Položili 
se na té výšině a opevnili se. Valy a příkopy tam po nich 
zůstaly, říká se jim Švédské šance. Tak stařenka třemi slovy 
zachránila Lanškroun. Taková babka a věděla si rady!

Použitá literatura: Živá voda – lidové pověsti z Čech, Mora-
vy a Slezska; autoři: Oldřich Sirovátka, Marta Šrámková

O PEČENÉM NÁBOJI
Kdysi, už dávno, byl Lanškroun obležen. Měšťanům do-
šly náboje, olovo. Co dělat? Nepřátelé na zdi doráželi stále 
víc a víc. V této tíživé situaci a bezradnosti napadlo jed-

noho pekaře něco prazvláštního. Zapéci do chleba kame-
ny a jako kulemi z děl do nepřátel střílet. Tak taky učinili, 
a světe div se, nepřátele nejenže odrazili, dokonce porazili.
Velitel posádky pak z vděčnosti vyznamenal pekaře vy-
sokým řádem, který později uchovávali na radnici jako 
velkou vzácnost. Při požáru města se však ztratil. 

Použitá literatura: Na besedě; autor: Václav Zdeněk 
Hackenschmied; upravil a doplnil: Radim Dušek

Více pověstí o Lanškrouně a okolí naleznete na:
www.lanskroun.eu/cz/mesto/historie/povesti

      Hrad Potštejn     

     Lanškroun v roce 1830     
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Soutěž

Soutěže pro dospělé i děti

SOUTĚŽ NAŠE ZÁŽITKY 
Z ORLICKÝCH HOR A PODORLICKA
Zašlete nám do 31. března fotografi i společně 
s popisem zážitků, které jste prožili v Orlických 
horách a Podorlicku, a vyhrajte víkendový pobyt 
pro dvě osoby!

Soutěže se může účastnit každý, kdo již někdy navštívil 
nějaké z míst v regionu Orlických hor a Podorlicka. 

S přáteli, s rodinou, ale i sami. Při sportu, odpočinku 
či nevšedních aktivitách. Fotografi i společně s popisem 
toho, co jste v našem regionu prožili, zasílejte buď 
v elektronické, nebo tištěné podobě na níže uve-
dené kontakty. Pod popis uvádějte své jméno, adresu, 
telefon, popř., email.

Po vyhodnocení výsledků budeme všechny zúčastněné 
kontaktovat a výsledky soutěže zveřejníme v letním čísle 
těchto turistických novin.

Hlavní cena: víkendový pobyt pro dvě osoby 
v apartmánech U JANA v Rokytnici v Orlických 
horách ve vybraném termínu.

SOUTĚŽ PRO DĚTI 
O NEJKRÁSNĚJŠÍ MALBU RAMPUŠÁKA
Každé malé dítě ví, že Rampušák je vládcem Orlických 
hor a všechnu krásu, kterou nabízejí, ochraňuje hlavně 
v zimě, kdy princezna Kačenka odpočívá. 

Rampušákova podoba je však opředena mýty, podobu 
na sebe může brát jakoukoliv. Vyhlašujeme proto soutěž 
o jeho nejlepší kresbu a hlavní cenu v hodnotě 1000,– Kč.
Kategorie: 0–6 let, 6–12 let, 12–18 let 

Hlavní ceny: nástěnná plastická mapa Orlic-
kých hor, permanentka do Sportareálu České 
Petrovice, celodenní vstupné a poukaz na služby 
v aquaparku Ústí nad Orlicí. Kresby společně se 
jménem autora, adresou, telefonním číslem 
(e-mailem) a věkem zasílejte na níže uvedené kontak-
ty do 31. března. 

Po vyhodnocení výsledků budeme všechny zúčastně-
né kontaktovat a výsledky soutěže zveřejníme v letním 
čísle těchto turistických novin.

kontakt: Orlické hory a Podorlicko
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 322 052, e-mail: sutova@dsohp.cz

      Neváhejte se zúčastnit!      
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Mohlo by se hodit

Praktické informace

BANKOMATY V HORÁCH 
Deštné v Orl. h. – proti obecnímu úřadu a poště 
Rokytnice v Orl. h. – nám. T. G. Masaryka u ČS, a. s. 

SMĚNÁRNY
Česká spořitelna, a. s., 
pobočka Rokytnice v Orl. h., nám T. G. Masaryka 4, 517 61 
Rokytnice v Orl. h.,  tel.: +420 494 595 116

Sportprofi 
Deštné v Orl. h. – směnárna  pouze EUR, PLN
tel.: +420 492 601 601

HRANIČNÍ PŘECHODY
ORLICKÉ ZÁHOŘÍ – MOSTOWICE 
na silnici č. III/3113 přechod pro motorová vozidla bez omezení

BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH – NIEMOJÓW
na místní komunikaci

DOLNÍ LIPKA – BOBOSZÓW
na silnici č. I/43 přechod pro všechny druhy dopravy  

OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH – KOCIOL
na silnici č. II/310 přechod pro motorová vozidla do 3,5 tuny   

NÁCHOD-KUDOWA ZDRÓJ
na silnici E 67   přechod pro všechny druhy dopravy

Informaci o hraničních přechodech do Polska doplňujeme 
o další možnosti, pokud se vydáte automobilem poznávat polské 
příhraničí.

KLADSKÉ SEDLO
přechod Staré Město–Nowa Morava
pro motorová vozidla do 3,5 tuny

TRAVNÁ – LUTYNIA
pro motorová vozidla

BOWLING
Bowling Dobruška Dobruška 737 130 963, 494 620 175

Bowling Tropic Lanškroun  464 601 055

Sportcentrum LA - bowling Lanškroun  605 422 832, www.sportcentrumla.cz

Penzion – Chata Rampušák Bartošovice v Orl. h.  494 593 175, rampusak@chatarampusak.com

Srub Karolina Deštné v Orl. h.  731 109 590, 731 109 595, www.srub-karolina.cz

Sportcentrum Radava Ústí nad Orlicí  465 529 477–9, radava@radava.cz, www.radava.cz

Národní dům  Česká Třebová  461 100 656, www.drumel.cz/narodnidum

Sportcentrum VÚB  Ústí nad Orlicí 465 552 200, www.sportcentrumvub.cz

Bowling Karolína   Žamberk  777 728 443, 608 311 247, www.bowling-karolina.cz

Grand Canyon  Hluboká, Žamberk 601 240 727, grand-canyon@seznam.cz

GAPA centrum  Rychnov nad Kněž. 777 589 101, www.gapacentrum.cz

Bowling club  Rychnov nad Kněž.  494 534 487, 776 096 480

Bowling bar na Hradě  Vamberk  608 929 979

Sport hotel Weldis  Dlouhá Ves 494 535 151, www.sporthotelweldis.cz

TJ START – kuželna  Rychnov nad Kněž.  731 053 408, tjstart@tiscali.cz

Sportovní klub Solnice  Solnice 498 771 064, 605 927 089, www.solnice.cz

Bowling bar Choceň 775 162 053

FITCENTRA A CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST
Fitness – New Start Dobruška 728 207 775, 724 549 215

Spinning centrum Eva Lanškroun  604 917 256, www.spinningeva.cz 

MD Fitness s.r.o.  Lanškroun  774 409 585, www.mdfi tness.cz

 Fitness centrum, solárium Lanškroun 728 327 459

Fitcentrum PRO FIT Kostelec nad Orlicí  773 630400, www.profi t-fi tness.cz

Centrum RIO Ústí nad Orlicí  777 673 359, spinning@tepvos.cz, www.tepvos.cz

PRO – FIT Česká Třebová 465 534 211, www.sportporadna.com

3D Fitness Žamberk Žamberk  733 191  772, 737 924 463, www.3dfi tness.cz   

Fitcentrum Dlouhoňovice 465 614 952, 604 653 233

Relaxační zóna Letohrad  www.alberon.cz/fi tcentrum, www.vtspinning.cz

FIT club  Rychnov nad Kněž. 494 532 766

Sportovní zařízení Vamberk  Vamberk 494 541 549, 777 129 788

Fitcentrum   Solnice  777 144 421, www.solnice.cz

4 zones fi tness Žamberk 733 735 753, www.autocamping.cz

BRUSLENÍ
Hala B. Modrého Lanškroun  465 320 418, zs@tslan.cz, www.tslan.cz/hala  
Zimní stadion Opočno Opočno www.hokej.opocno.cz

Zimní stadion Česká Třebová Česká Třebová 465 320 266, zs@ekobi.cz, www.zimak-trebova.cz

Zimní stadion Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí 608 553 305, zs@tepvos.cz, www.tepvos.cz

Skiareál Dlouhoňovice Dlouhoňovice 737 377 361, www.dlouhonovice.cz

Obec Lukavice  Lukavice 465 618 355, 723 901 850

 Zimní stadion  Rychnov nad Kněž.  777 181 448 

Venkovní kluziště TJ Sokol  Lično 494 509 302

Zimní stadion Choceň Choceň 465 473 702

KRYTÁ SPORTOVIŠTĚ
Squash – MD Fitness s. r. o.  Lanškroun 774 409 585, www.mdfi tness.cz

Horolezecká stěna Lanškroun Lanškroun  737 348 374, www.stena-lanskroun.cz 

Víceúčelová hala v ZŠ Rokytnice v Orl. h.  603 879 344, www.zs.rokytnice.cz 
BR Sport centrum Rychnov nad Kněž.  494 620 249, www.brsportcentrum.cz

3athlon Spinning Centrum Rychnov nad Kněž.  604 706 605, www.3athlon.com,/spinning

Klub ŠIN – KYO Rychnov nad Kněž. 777 567 500, sin-kyo@seznam.cz

Víceúčelové sportoviště Kostelec nad Orlicí 605 551 722, richardneugebauer@iol.cz
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Zimní areály

Výlety za hranice – Polsko
ZIMNÍ AREÁLY 
Zieleniec
Zieleniec je největším lyžařským střediskem v Kladské 
kotlině a leží ve výšce cca 950 m n. m. v pásmu Orlic-
kých hor. Panuje zde velmi specifi cké mikroklima, které 
se nevyskytuje nikde jinde v Polsku a je velmi podobné 
alpskému klimatu. 

Co to znamená? Toto mikroklima vybuzuje lidský orga-
nismus ke zvýšení tvorby červených krvinek, což v dů-
sledku značně zlepšuje náladu všem, kteří v Zielenieci 
tráví nějaký ten čas. Severní svahy Zieleńca, perfektní 
lyžařské terény a velké množství srážek v zimním obdo-
bí způsobuje, že sníh se zde drží téměř 150 dní v roce.  
V nabídce je celkem 28 vleků a 10 osvětlených svahů 
pro večerní lyžování. Na své si přijde opravdu každý, jak 
lyžař-začátečník, tak již zkušený sjezdař. Ani na stále 
více oblíbený snowboard Zieleniec nezapomíná, nabízí 
snowpark a plnorozměrovou rampu (halfpipe).

Czarna Góra
Czarna Góra je moderní lyžařské středisko otevřené 
v roce 1996. Od okamžiku založení se mnoho změnilo, 
každoroční nové investice zapříčinily, že tento zimní 
areál patří k těm nejlépe vybaveným v celém Polsku. 
Czarna Góra nabízí všem milovníkům zimních sportů 
moderní sjezdovky s velmi rychlým odbavením – vleků 
je na výběr opravdu velké množství. Umělé zasněžování 
je téměř samozřejmostí.

Nejdůležitější přednosti:

– sjezdovky všeho druhu – od lehkých po náročné
– více než 10 km dokonale udržovaných běžeckých tras
– výkonný systém vleků s jednou z největších kapacit 
    v Polsku 10 000 os./h 
– moderní systém zasněžování
– pružný systém vstupenek za atraktivní ceny
– jedna magnetická karta na všechny vleky
– bezplatná parkoviště pro více než 1 500 automobilů
– bohatá okolní gastronomická a ubytovací základna
– noční lyžování při umělém osvětlení
– mnoho rekreačních akcí a sportovních závodů

MUZEA A GALERIE
Muzeum papírnictví 
ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki Zdrój, 
tel.: 074 866 92 48, tel./fax: 074 866 90 20

V provozu celoročně, v zimě od listopadu do dubna, od 
úterý do neděle v době 9–15 hod. 

Kaple lebek 
ul. Kościuszki, 57-350 Kudowa-Zdrój, tel.: 074 866 17 54

Kaple nacházející se vedle kostela sv. Bartoloměje byla po-
stavená v roce 1776 jako hřbitovní kaple. Nyní v ní najdete 
výstavu lebek a pištělí lidí, kteří padli v období třicetileté 
války, a během slezských válek a také na mor. Obsahuje 
21 000 koster. Kaple je v provozu každodenně, v zimní se-
zoně v době 10:00 do 16:00 hod.  
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Muzeum lidové kultury
ul. Pstrążna 14, 57-350 Kudowa Zdrój, 
tel./fax: 074 866 28 43

V provozu každodenně kromě pondělků v zimní sezoně 
od 15. října do konce dubna v době 10:00 do 16:00 hod.  

Muzeum se nachází ve vesnické čtvrti Kudowa Zdrój, 
v obci Pstrążna, a funguje jako skanzen od roku 1948. 
Tento, jediný skanzen na Dolním Slezsku vznikl podle 
předloh starých domů v obci Pstrążna a nabízí sbírku 
památkových objektů dřevěného stavitelství z celého Su-
deckého pohoří, tj. z Kladského regionu.

Stezka mizejících profesí
ul. Chrobrego 43a, 57-350 Kudowa Zdrój, 
tel.: 074 865 55 12, www.kudowa.zdroj.pl/wiatrak 
v provozu: každodenně 10.00–18.00 hod. 

Hospodářství sestávající z několika dřevěných vesnic-
kých chalup, větrného mlýnu, hrnčířské dílny a ptačí-
ho mini zoo se pštrosem emu (rád zobe z ruky). V jedné 
z chalup se konají ukázky pečení chleba tradiční me-
todou na zákvasu v chlebové peci. Chuti takového kra-
jíčku chleba namazaného sádlem těžko odolat... Každý 
z návštěvníků má možnost vyzkoušet si točení hliněných 
nádob na hrnčířském kruhu. V obrovské dřevěné chatrči 
lze besedovat u táboráku dokonce i při dešti. Při hezkém 
teplém počasí můžeme obdivovat větroně vznášející se 
nad vrcholky na české straně.

Pohyblivý betlém
ul. Kościuszki 101, 57-350 Kudowa-Zdroj,
tel.: 074 866 37 17, v provozu: každodenně 

Pohyblivý betlém v obci Czermna je dílem tvůrce sa-
mouka Františka Štěpána, který začal sochat své dílo ve 
věku pouhých 15 let, kapesním nožem v lípového dře-
vu. Po dvaceti létech úmorné práce vzniklo 250 fi gurek, 
které se v betlému ručně pohybovaly. Figurky z betléma 
představují scény ze života pastevců, měšťanů a naroze-
ní Ježíše Krista. 

Žabí muzeum
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa-Zdrój, 
tel. 074 866 14 36, v provozu: po–pá 9.00–17.00 hod., 
so–ne 9.00–13.00 hod. 

První muzeum v Polsku věnované žábám ve všech po-
dobách. Muzeum se nachází v budově vedle ředitelství 
národního parku Stolových hor. Začátky pochází ze sbí-
rek předaných z Berlína od sdružení Kudowa & Kultur. 
Dnes můžeme obdivovat exponáty od hraček po prepa-
ráty různých velikostí.  

Muzeum hraček
ul. Zdrojowa 46b, 57-350 Kudowa-Zdrój
Ojedinělá expozice sbírky hraček z 19. a 20. století. 

Najdeme zde krásné panenky, nábytek, miniatury za-
řízení a předmětů denní potřeby, autíčka, kostky, po-
kladničky, lodě a spoustu jiných hraček z různých států 
a kontinentů. Pozornost zasluhují krásné staré fotogra-
fi e, které svým zněním mohou okouzlit každého.

Huť uměleckého skla BARBARA
al. Wojska Polskiego 58a, 57-320 Polanica-Zdrój
tel.: 074 868 15 52, fax: 074 868 10 50
Prohlídky hutě od pondělí do pátku v době 7–15 hod., 
v sobotu v době 7–12 hod.

Muzeum Kladského regionu
ul. Łukasiewicza 4, 57-300 Kłodzko, 
tel.: 074 867 35 70, V provozu celoročně v zimní sezoně od 
listopadu do dubna: po–pá 10–16 hod., so–ne 11–17 hod.

Pohyblivý betlém
ul. Objazdowa 6, 57-411 Wambierzyce, tel.: 074 871 91 97
v provozu každodenně kromě pondělí v době 10–15.45 
hod. (X-IV) s přestávkou v době 13–14 hod.

Skanzen zemědělských nástrojů a mini zoo
ul. Wiejska 52, 57-41 Wambierzyce, tel.: 074 871 91 84
v provozu každodenně v době 9.00–20.00 hod.

ROZMAZLUJTE SE V NAŠICH 
RELAXAČNÍCH CENTRECH
Duszniki-Zdrój
www.duszniki.pl, tel./fax: (48 74) 413 86 69, 
e-mail: informacja@duszniki.pl

Krásné lázeňské městečko Duszniki-Zdrój je jedno z 5 lá-
zeňských městeček v Kladské Kotlině. Kladsko je oblastí 
s největším výskytem minerálních a léčivých pramenů 
u našich severních sousedů. 

Vzhledem k tomu, že se Duszniki-Zdrój nachází ne-
daleko zmiňovaného zimního areálu Zieleniec, můžeme 
opět hovořit o výjimečném horském klimatu, které spo-
lečně s výskytem léčivých minerálních pramenů tvoří 
velkou devizu těmto lázním, jež jsou dnes samozřejmě 
vyhledávány i pro moderní wellness turistiku. Léčí se 
zde hlavně problémy trávicího traktu, nemoci dýchacích 
cest a pohybový aparát.

Za vidění stojí lázeňské objekty, které se nacházejí 
v udržovaném parku se zpívající fontánou, park je spojen 
s centrem města cca 1 km dlouhou Chopinovou alejí. Láz-
ně Duszniki-Zdrój si oblíbil hudební skladatel F. Chopin, 
který se zde léčil i koncertoval. 
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Další zajímavosti: Muzeum papírnictví, Chopinův dvůr 
(od roku 1948 známý Mezinárodní Chopinův festival), 
kostel sv. Petra a Pavla, kostel Panny Marie a historické 
náměstí s renesanční radnicí, barokními domy a praný-
řem.

Vital & Spa Resort Szarotka, 
Zieleniec 72, 57-340 Duszniki-Zdrój, www.szarotka.eu

Hotel SPA 
Piastów Gród, ul. Zdrojowa 32, Duszniki-Zdrój, 
www.piastowgrod.pl

Ośrodek SKI & SPA
Zieleniec 69, 57-340 Duszniki-Zdrój, www.zieleniec-ski.pl

Kudowa-Zdrój
www.kudowa.pl, tel./fax: (48 74) 387 86 61, 866 35 68, 
e-mail: turystyka@kudowa.pl
Kudowa-Zdrój jsou jedny z nejstarších lázní v Polsku 
a léčí se zde hlavně nemoci srdce a krevní oběh. Nachází 
se v jihozápadní části země, a to v Dolnoslezském voj-
vodství – pod Stolovými horami – u hranice s Českou 

republikou. Kudowa-Zdrój láká návštěvníky nejen na lé-
čivé procedury, ale také na krásné a zajímavé okolí, lázně 
totiž leží v krásném a upraveném lázeňském městečku. 
Velmi vyhledávaný je zdejší lázeňský park (Park Zdro-
jowy Kudowa), který zaujímá rozlohu 17 hektarů. 
V jeho jihovýchodním cípu se nachází vřídlo s několi-
ka místními vodami. Pokud byste si chtěli zpestřit své 
procedury, můžete navštívit zdejší solné jeskyně Galos, 
které disponují umělou mořskou solí. Další zajímavos-
ti: Kaple lebek, aquapark, Skanzen Kudowa-Zdrój, Žabí 
muzeum.

Hotel Verde Montana
Spa & Wellness, 1 Maja 25a,  57-350 Kudowa-Zdrój, 
www.verdemontana.pl

Hotel Kudowa
Biznes & SPA, ul. Buczka 16, 57-350 Kudowa-Zdrój, 
www.hotelkudowa.pl

Hotel Uzdrowiskowy St. George
Klinika zdrowia SPA Kościuszki 180, 57-350 
Kudowa-Zdrój , www.st-george.pl 

Willa SPA SCALIANO
ul. Sikorskiego 6, 57-350 Kudowa-Zdrój,
www.scaliano.kudowa.com.pl

Willa Brygida – SPA
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 16, 57-350 
Kudowa-Zdrój, www.willabrygida.pl

Pensjonat Alga
ul. Pierwszego Maja 20, Kudowa Zdrój, 
www.alga2.republika.pl

Pensjonat ADAM & SPA
ul. Lubelska 1A, 57-350 Kudowa-Zdrój, www.adamspa.pl

Aquapark
ul. Moniuszki 2a, 57-350 Kudowa-Zdrój, 
tel.: 074 866 45 02, v provozu: každodenně 
v době: po–pá 9.00–21.00 hod., sobota, neděle a svátky 
10.00–21.00 hod., www.basen.kudowa.pl

Moderní plavecký komplex skládající se z plaveckého 
bazénu (6 drah), rekreačního bazénu s umělým říčním 
proudem a dětské brouzdaliště. Atrakcemi jsou: vodní 
skluzavka (92 m), sauny, solárium, jacuzzi, gejzíry, po-
silovna, aerobik, fi tness klub, restaurace, bowling. Na 
místě také bowling a pizzerie.

Lądek-Zdroj
www.ladek.pl, náměstí 1,  tel.: 074 814 64 82, 
e-mail: galeriamuzealna@ladek.pl

Ladek-zdroj jsou jedny z nejstarších lázní v Evropě, za-
loženy byly roku 1680. Nachází se v jihozápadní části 
Polska (okres Kladsko) v okolí Zlatých hor nedaleko čes-
ko-polských hranic. Centrem lázeňského dění je Přírod-
ně léčebný ústav Wojciech, který byl postaven koncem 
18. století podle vzoru tureckých lázní. V prvním po-
schodí se nachází pitná hala. V boční časti objektu 
můžete zhlédnout trvalou výstavu věnovanou historii 
lądeckého lázeňského místa. Lázeňské procedury jsou 
přístupné během celého roku v rámci lázeňské kúry. Od 
května do října, a to každou sobotu a neděli, se pořádají 
tzv. „otevřené víkendy“, kdy je bazén přístupný pro širokou 
veřejnost.

      Kudowa Zdrój       
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Nedaleko lázeňského parku se nachází arboretum, které 
bylo založeno v letech 1972–1974. Arboretum je zřízené 
v podobě lesního parku a na ploše 2,03 ha se nachází 
více než 250 druhů exotických stromů a keřů. Další zají-
mavosti: koňské hřebčince.

Hotel Zamek na Skale
Centrum SPA – Trzebieszowice 151, 57-540 Lądek-Zdrój 
www.zameknaskale.com.pl

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój,
www.uzdrowisko-ladek.pl

ProHarmonia Rezydencja Wellness
ul. Leśna 4, 57-540 Lądek-Zdrój  www.proharmonia.pl

Polanica-Zdrój
www.polanica.pl, tel.: (48 74) 868 24 44, 
fax: (074) 868 13 01, e-mail: info@polanica.pl  
       
Lázně Polanica-Zdrój, nazývané perlou dolnoslezských 
lázní, jsou nejmladší v celém Kladsku a leží na úpatí 

Bystřických a Stolových hor. Její kouzlo nespočívá jen 
v překrásné poloze, ale i v architektuře, která je z pře-

vážné části tvořena vilovou zástavbou. K vycházkám 
láká známá polanická kolonáda, rozkládající se na obou 
březích řeky Bystrzyca Dusznicka, i překrásný lázeňský 
park,. Pro lázeňské hosty je připravena bohatá nabídka 
kulturních akcí.

V posledních letech se Polanica stala moderními láz-
němi, které vytvářejí nový standard – lázně pro aktivní 
život (Kurort dla aktywnych). Zvláštní úlohu zde hraje 
Sdružení kladských lázní (Zespół Uzdrowisk Kłod-
zkich). Navazuje na kontinuitu lázeňské tradice a záro-
veň vychází vstříc stále rostoucím požadavkům lázeňské 
a zdravotní turistiky. Kromě lázeňských služeb poskytu-
je také tzv. pobytové balíčky. Ty jsou určeny především 
pro rekondiční pobyty – pro ty, kdo se chtějí během krát-
kého pobytu zregenerovat a nabýt nových sil do práce 
(tzv. manažerský balíček). Hosté zde mají k dispozici 
moderní posilovnu, saunou, krytý bazén, který slouží 
nejen k relaxaci, ale také k rehabilitaci.

SPA Wielka Pieniawa
ul. Parkowa 4, 57-320 Polanica-Zdrój,
www.wielka.pieniawa.pl

UVAŘTE SI DOMA
POLSKÉ SPECIALITY
Staropolský bigos
pro 6 osob: 1,8 kg kyselého zelí, 450 g hovězího předního 
masa na kostky, 450 g roštěnce, 450 g uzeného kolena, 
450 g vepřového žebírka, 450 g uzené klobásky, 110 g 
slaniny, 1 šálek nasekaných velkých rajčat, 2 šálky vody, 
1,8 kg hlávkového zelí, ½ šálku nasekané cibule, 28 g 
sušených hub, 2 lžíce mouky

Budeme potřebovat tři hrnce či pánve. Nejprve v při-
měřeně velkém hrnci osmahneme maso hovězí, vepřové 
a žebírka. Do druhého hrnce vložíme osmahnuté maso 
a uzené koleno, přilijeme 1 šálek vody, zakryjeme poklič-
kou a dusíme, až je maso měkké. Vepřové potřebuje asi 
½ hodiny, koleno asi 1 hodinu a hovězí 1½ – 2 hodiny. 
Odlijeme veškerý tuk z prvního velkého hrnce a vložíme 
do něj kyselé zelí s jedním šálkem vody. Hlávkové zelí 
jemně nakrájíme a přidáme do hrnce ke kyselému zelí. 
Zakryjeme poklicí a vaříme, až zelí změkne, tj. asi 30 mi-
nut. Odstraníme pokličku a necháme ještě zvolna vařit 
na velmi mírném ohni. 

Ve třetí menší pánvi osmahneme slaninu dokřupa-
va a přidáme ji do zelí. Z pánve odlijeme většinu tuku 
a na zbytku osmahneme cibulku s moukou dohněda. 
Připravenou zásmažku vmícháme do zelí k jeho zahuš-
tění. Měkké maso dušené v druhém hrnci zbavíme tuku 
a pokrájíme na malé kousky, které přidáme do zelí. Ze 
šťávy po masu sebereme tuk a šťávu přidáme do zelí také. 
Z klobásky odstraníme kůžičku, nakrájíme je na kolečka 

      pramen Sklodowska Curie       

      lázně Polanica-Zdrój       
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a přidáme do zelí současně s rajčaty. Směs uvedeme do 
varu a dusíme asi 5 minut – poté podáváme.

Rybí guláš
pro 4 osoby: 3 druhy ryb – kapr, pstruh, candát; petržel, 
mrkev, 1 kg cibule, 3 papriky, 3 rajčata, rajský protlak, pa-
priková pasta, sůl, pepř, kari, nové koření, bobkový list

Očištěné ryby dáme do hrnce a zalijeme vodou, přidá-
me koření jako do vývaru – bobkový list a nové koření. 
Vaříme na mírném ohni doměkka, poté ryby vytáhne-
me, hrnec odstavíme a necháme vystydnout. Do vývaru 
dáme cibuli, papriku a rajčata a uvaříme je doměkka. 
Poté zeleninu propasírujeme nebo rozmixujeme, přidá-
me koření a rajský protlak. Nakonec přidáme vykostěné 
ryby, vše přivedeme k varu a dochutíme.

TRADIČNÍ AKCE
Adventní jarmark v Kłodzku    
6. 12.–23. 12. 2010

Otevřené bruslení na náměstí v Kłodzku  
6. 12.–31. 3. 2011

Mezinárodní běh na lyžích 
jm. Franciszka Pabla v Karlově
únor 2011

PRAKTICKÉ INFORMACE A DALŠÍ 
ZAJÍMAVOSTI
Okres Kłodzko
Informace a odkazy na zajímavosti v regionu naleznete 
na adrese: www.powiat.klodzko.pl

Panorama Kladsko 
Akce na každý měsíc získáte na regionální adrese 
www.panoramazk.pl/index.php

Bardo – www.bardo.pl
Útočiště v Bardo s románskou bazilikou Panny Marie, 
muzeum sakrálního umění a jesličky, zřícenina hradu 
Harrow, renesanční kamenný most...

Kłodzka Bystrica – www.bystrzycaklodzka.pl
Dochované středověké městské uspořádání Byst-
rica Kłodzka s obrannými věžemi, zdmi a branami
Zahrada příběhů v Międzygórze, vodopád v Międzygórze 
Wilczki, Svatyně Panny Marie v Mount Snow Igliczna...

Kladsko – www.klodzko.pl
Pevnost Kladsko, podzemní turistická trasa, Muzeum 
Kladska, gotický most a kostel Zjevení Panny Marie...

Lewin – www.lewin-klodzki.pl
viadukt, zřícenina hradu homole, rezervace Łężyckie 
Rocks...

Międzylesie – www.miedzylesie.pl
Hrad – zámek v Międzylesie s gotickou Temnou věží, 
tkalcovské domy v międzylesie , Nick hradní zřícenina 
v Gniewoszowie, dřevěný kostel v Kamienczyk, kostel 
v Nowa Wies, Trójmorski Peak – povodí tří moří: Balt-
ského, Severního a Černého...

Nowa Ruda – www.gminanowaruda.pl
Palácový komplex idolů, rozhledna na Velké sově, 
Soví hory...

Radków – www.radkowklodzki.pl
Rezervace Grand Szczeliniec, Pohyblivý betlem v Wam-
bierzyce, památné museum etnografi e, Mini ZOO ve 
Wambierzyce...

Party Śląskie – www.stronie.pl
Medvědí jeskyně v Kletně, křišťálové sklo Factory Vio-
letta v Stronie, podzemí uranového dolu v Kletně, galerie 
„vápno – půvabný kámen“ ve Staré Morawě...

Szczytno – www.szczytna.pl
Hrad „les“ na Szczytniku, rezervace Velká bažina Bato-
rowskie, golfové hřiště, sklárna „Sudety“...

Zloty Stok – www.zlotystok.pl
Zlatý důl – podzemní turistické trasy - pouze v Polsku, 
podzemní vodopád, lesní dobrodružný Park SKALISKO, 
Žáby mohou být rády – naučná stezka...

      Adventní jarmark       
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Důležitá telefonní čísla:
Horská služba Deštné v Orl. h. +420 606 725 102–103
Horská služba Říčky v Orl. h. +420 606 725 100
Horská služba Čenkovice  +420 606 725 101
GOPR Kłodzko      985 – alarmowy, +48 748 423 414 – kontaktowy
GORP Bystřické hory     985 – alarmowy, +48 601 100 300 – kontaktowy
Společná propagace Kladské země, Orlických hor a Podorlicka, reg.čís. PL.3.22/2.2.00/09.01579
Tento projekt byl podpořen z OPPS ČR-PR 2007–2013
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