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ÚVODNÍK

ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
Jsou přitažlivé svou tichou krásou a pohodou. Hory i podhůří jsou ideální protilátkou proti
každodennímu stresu. Autentické zážitky jsou důležité pro každého. A těch tu prožijete nespočet! Vydejte se po našem kraji, ochutnejte dobré jídlo a regionální produkty, poznejte kulturní
dědictví našeho regionu. Zpomalte, zastavte se, vnímejte krásnou přírodu. Řeky, cesty spojující
vesnice a města mezi sebou, které mají svou nezaměnitelnou atmosféru. Čas, kdy se do polí opírá
slunce a ze zrajícího obilí sálá horký vzduch. Tohle je ta pravá vůně Orlických hor a Podorlicka.
Prožijte tu čas se svými blízkými. Čekají tu na vás místa, kde je slyšet i ticho, ale naopak i zvuky
přírody, které zklidní vaši mysl i duši. Můžete k nám přicestovat vlakem či na kole, a spoustu míst
tu objevíte i pěšky. Zážitky vás zde přivedou do těsného kontaktu s přírodou. Mimo tyto dechberoucí místa tu najdete nespočet dalších tipů, které vás dobijí energií téměř na každém kroku.
Orlické hory a Podorlicko jsou ideální cíl vaší cesty ke zklidnění a odpočinku. Prožijte den i noc
pod širým nebem. Udělejte si čas na sebe i své blízké, relaxujte a užívejte si to. U nás to tak je!
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Zastav se a rozhlédni se v srdci hor i v podhůří
Hory i podhůří jsou ideálním místem nejen pro letní dovolenou, ale také pro prodloužené podzimní pobyty. Místa v Orlických horách a Podorlicku se vám ukáží opět v jiných barvách i rozměrech. Vychutnat si je budete moci nejen na kole, ale i pěšky při toulání
přírodou. Objevíte místa zapomenutá, znovuobjevená nebo nová, která ještě neznáte. Zastavte se, rozhlédněte se po našem klidném
kraji a prožijte tu nezapomenutelné okamžiky!

Rozhledna na Suchém vrchu
Jiráskova horská cesta – srdce Rozhledny a vyhlídky
Milujete-li
vyhlídky
do
kraje,
vyjeďte
si
Je
v sousedství známé Kramářovy chaty na
Orlických hor
Mírný profil Orlických hor je ideální pro cykloturistiku i pěší túry v kterémkoliv ročním
období. Není proto divu, že zde již v roce
1921 vznikla k jubilejním 70. narozeninám
Aloise Jiráska jedna z prvních hřebenových
tras Jiráskova horská cesta. Je nejdelší turistickou stezkou ve východních Čechách. Celková
délka Jiráskovy horské cesty měří dnes 170
km a značená je červenou turistickou značkou. Současná trasa Jiráskovy cesty začíná
již v Broumově, prochází celou hřebenovou
partií Orlických hor a pokračuje dále přes
Mariánskou horu u Lanškrouna a Třebovské
stěny až do České Třebové a dále do Litomyšle. Využívají ji hojně turisti i cyklisti a její nejznámější partie poutají dodnes největší zájem.
Patří mezi ně Masarykova chata na Šerlichu,
Anenská rozhledna, Kunštátská kaple, Tvrz
Hanička nebo Pevnost Bouda, Zemská brána,
ale také prales Bukačka, Jelení lázeň - vrchovištní rašeliniště s jezírky, nejvyšší vrchol Velká
Deštná nebo Suchý vrch s rozhlednou.

na kole na hřeben Orlických hor. Nejkrásnější výhledy jsou ale dozajista ráno
při východu slunce, nebo večer při jeho
západu. Otevřou se vám nekonečné výhledy a můžete tak obdivovat krásné barvy Orlických hor a dohlédnete i k sousedům do Polska.

Rozhledna Anna

Vystoupejte na rozhlednu na Anenském
vrchu, která je celoročně volně přístupná,
a rozhlédněte se. Odměnou vám bude výhled
na Říčky a Rokytnici. Rozhledna Anna nese
své jméno po sv. Anně, patronce Orlických
hor. Dostanete se k ní pěšky nebo na horském kole z několika směrů. Pohodlná lesní
stezka vede z osady Panské Pole kolem dělostřelecké tvrze Hanička. Je však dostupná
i z Mezivrší, kde se nachází křižovatka turistických tras vedoucích z Říček v Orlických
horách, z Neratova nebo z Velké Deštné.
www.info.rokytnicevoh.cz

Suchém vrchu, kde původně stála vodárenská
věž. Při krásném počasí vás čekají výhledy na
Hanušovickou vrchovinu a Hrubý Jeseník, severovýchodně na Kladskou kotlinu a Králický
Sněžník. Pohlédnete na Bystřické a Orlické
hory, Podorlickou pahorkatinu a dále do nitra
Čech. Rozhledna na Suchém vrchu je návštěvníkům přístupná celoročně a při výstupu na ni
máte možnost zhlédnout výstavu historických
fotografií. Na nich je zachycena rozhledna
i Kramářova chata již od roku 1926.
www.suchak.cz

Vyhlídka ze Studeneckých skal

Jedná se o nejvýraznější skupinu skal v Orlických horách, soustavu mrazových srubů, která
vám dopřeje krásný výhled na masiv jižní části
Orlických hor a jejich podhůří s dominantou
Suchého vrchu a Bukové hory. Skály jsou také
velmi oblíbenou lezeckou oblastí. Na vrcholu
najdete lavičku a ohniště. Určitě si tak sebou
nezapomeňte vzít špekáčky a pivko.

Vyhlídka ze Studeneckých skal
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Kozlovský kopec

Na vysílací věž vysokou 55 metrů a zároveň
rozhlednu s vyhlídkovou plošinou ve výšce 33
metrů narazíte nedaleko města Česká Třebová. Užijete si tu výhledy na Krkonoše, Jeseníky
i Žďárské vrchy. Vašemu pohledu jistě neunikne turistická chata Maxe Švabinského z roku
1933, nabízející občerstvení. Tato lokalita je
velice oblíbeným výletním místem nejen turistů, ale i místních obyvatel.

Rozhledna Osičina

Nejvyšší bod nad zalesněným údolím Dřízná,
najdete 1 km od vsi Vojenice na trojmezí katastrálních území Vojenic, Záhornice a Přepych,
a to rozhlednu Osičinu. Stala se telekomunikačním stožárem pro mobilní sítě a v období
od dubna do konce října vítá své návštěvníky
o sobotách, nedělích a státních svátcích, o letních prázdninách rovněž ve všední dny. Místo
je součástí okruhu Dřízenským údolím, který
měří 4 km a je velice vyhledávaný rodinami
s dětmi, cyklisty i pěšími. Unikátem této rozhledny je to, že se u její paty nachází pohřebiště z doby bronzové.
www.osicina.cz

Rozhledna na Vrbici

Rozhledna nad obcí Vrbice je v provozu již od
roku 2006. Stojí ve stejné lokalitě jako v letech
1937–1946 stávala rozhledna vybudovaná
armádou, která sloužila jako triangulační bod
pro základní orientaci v neznámé krajině. Současná rozhledna je dřevěnou stavbou s ocelovým točitým schodištěm o 118 schodech, dosahuje výšky 30 m a má 2 vyhlídkové plošiny
ve výškách 11m a 25,5 m. Poskytuje krásné
výhledy na část Českomoravské vrchoviny,
Pardubicka, Královéhradecka, Krkonoše, Orlické hory a při přívětivém počasí můžete pohlédnout i na část Jeseníků. V průběhu hlavní
turistické sezóny je otevřena denně, mimo sezónu jen o víkendech.
www.vrbice.info

chu na západním okraji města již 85 let. Lidé
ji říkají Rozálka nebo Rozárka. Zaujme svým
tvarem připomínajícím husitskou hlásku. Její
přízemí má tvar protáhlého šestiúhelníku se
čtyřmi okny a vchodem. Z hlavního ochozu lze
spatřit Orlické hory, Králický Sněžník, Bukovou horu, Suchý vrch, vrch Czarna Góra v Polsku a za příznivých podmínek i hřeben Krkonoš. Svůj provoz zahajuje v květnu a navštívit ji
můžete až do konce října. V galerii najdete fotografie a obrázky rozhledny a nejbližšího okolí
nebo příležitostné výstavy. V průběhu otevírací
doby rozhledny můžete také nahlédnout přes
mříž do kaple sv. Rozálie, která stojí nedaleko.
V blízkosti rozhledny se každý rok koná několik tradičních akcí - závod Běh na Rozálku, hudební festival Jamrock anebo kulturní festival
Orlická brána. Tyršova rozhledna je součástí
výletního okruhu městem, jenž vás provede
i dalšími zajímavými místy Žamberka.
www.zamberk.cz

Stříbrná krasavice

Na Andrlově chlumu poblíž Ústí nad Orlicí,
v místě, kde nyní stojí tato železná stavba, stály
v minulosti dokonce dvě dřevěné rozhledny.
Na ochoz této stříbrné krasavice, jak se jí říká,
se dostanete po 183 schodech a vystoupáte do
výšky 34,6 metrů. Při dobré viditelnosti vám
bude odměnou výhled na hřeben Orlických
hor, Králický Sněžník, Praděd, Českomoravskou vrchovinu, Železné hory s televizní věží
Krásný a Kunětickou horu. Za velmi dobrých
podmínek lze spatřit dokonce Sněžku a Prahu.
Pokud nemrzne, je zpřístupněna i o víkendech

v zimních období. V sezóně po jejím schodišti
můžete vystoupat každý den mimo pondělí.
Lze k ní dojet autem, na kole nebo dojít pěšky.
www.ustinadorlici.cz

Lanovkou za výhledy,
adrenalinem, příběhem i na piknik

Každoročně jsou přes letní sezónu v Orlických horách v provozu také lanovky.
Těmi se můžete vydat za krásnými výhledy, adrenalinovými zážitky, příběhem
i na piknik. Už jen při jízdě lanovkou nahoru lze obdivovat krásnou scenérii Orlických hor. A což teprve, když vyjedete
na horu? Čeká tu na vás krásná a klidná
příroda a nespočet zážitků.
Ve SKIRESORTU BUKOVÁ HORA vás
v měsíci srpnu o víkendech vyvezou lanovkou
a vy tak můžete podniknout výšlap po vyznačených turistických trasách. Pro milovníky
cykla tu čeká sjezd, pro rodiny s dětmi vyhlídkový okruh dlouhý 1,5 km, který vás zavede na
obě strany Bukovky. A jestli máte tajné přání,
tak nezapomeňte po vystoupení z lanovky
usednout na Rampušákův trůn. Víte, co se traduje? Kdo na trůn usedne se zavřenýma očima
a přáním, splní se mu do roka.
www.skibukovka.cz
SPORTAREÁL ČESKÉ PETROVICE kromě letních aktivit, které tu jsou pro všechny
milovníky adrenalinu k dispozici do konce
září, vás jistě potěší nabídkou pro děti. Užít si
tu mohou vodní narážedla, trampolínu, jízdu

Rozhledna na Vrbici

Rozálka

Město Žamberk se pyšní touto 20 m vysokou
Tyršovou rozhlednou stojící na Kapelském vrwww.mojeorlickehory.cz

Skiresort Buková Hora
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na kladce, ale také nafukovací překážkovou
dráhu. Nabídka letního SKI BARU je také
velice lákavá. Určitě ochutnejte domácí bramborák na pařezu, kefírové lívance s tvarůžkem
či Orlické brambory se slaninkou, sweet chilli,
sýrem a zakysanou smetanou. Osvěžit se můžete v horském potůčku či domácí limonádou.
www.ceskepetrovice.com
BIKE PARK PEKLÁK je oblíben hlavně
mezi bikery. Mají tu tratě různých obtížností.
Černé jsou určeny pro zkušené downhillridery, červené technické tratě jsou spíše vhodné
pro hravé jezdce. Těšit se tak můžete na spoustu skoků a klopených zatáček. Modrá trať je určena pro širokou veřejnost zvládající alespoň
základy jízdy v terénu. A jestli nemáte vlastní
vhodné kolo, nemusíte s návštěvou otálet.
Mají tu půjčovnu sjezdových kol i integrálních
přileb. Po hlavním svahu se můžete také svézt
horskou károu. Na kopec vás dopraví vlekem
a dolů si užijete sjezd po 800 m dlouhé sjezdovce.
www.peklak.cz
SKICENTRUM ŘÍČKY pro vás připravilo
také bohatou letní zábavu. Můžete tu prožít
krásný den s rodinou či přáteli. Z Říček se můžete vydat pěšky i na kole krásnou přírodou.
Lanovkou se nechat vyvézt na Zakletý vrch
a po vrstevnici pokračovat na výlet či cyklovýlet. Od lanovky je to třeba na Anenský vrch
pouze 7 km a k tvrzi Hanička necelých 10 km.
Vyrazit můžete na Pěticestí. Pro ty, co mají rádi
trochu akčnější zábavu, tu jsou k dispozici horské terénní tříkolky a koloběžky. Pro náročnější je otevřen BIKEPARK s řadou terénních
zlomů, dropů, skoků a boulí. Modročervený
trail o délce 2,1 km je určen pro začínající

obdobích kochali krajinou Orlických hor z jejich nejvyššího bodu. Plány na stavbu nové
rozhledny se připravovaly mnoho let. Díky
projektu Česko-polská hřebenovka se v říjnu
letošního roku můžete těšit na její otevření.
Návrh je inspirovaný přírodními podmínkami – deštěm a větrem, které zde na Velké Deštné panují. Konstrukce bude vysoká 19 metrů,
ocelová s dřevěným opláštěním a vyhlídkovou
plošinou ve výšce 17,6 metrů.
www.obec-destne.cz

Rozhledna na Šibeníku

Rozhledna na Šibeníku

a mírně pokročilé jezdce. Pokud nemáte vlastní vybavení, vše potřebné je pro vás připraveno v půjčovně.
www.skiricky.cz
SKICENTRUM DEŠTNÉ během letních
prázdnin provozuje lanovku Marta II každý
den. V září pojede lanovka pouze o víkendech.
Vyveze vás, kola i kočárky. K dispozici mají
také horské tříkolky a půjčovnu koloběžek.
Milovníci zábavy se tu určitě nudit nebudou.
Pro rodiny s dětmi doporučujeme výlet lanovkou v rámci Kačenčiny pohádkové stezky. Je
to krásný, nenáročný výlet pro celou rodinu
v doprovodu princezny Kačenky. Celou trasu
lemují interaktivní prvky. Studený vrch nabízí
spoustu krásných výhledů, a proto si pro vás ve
spolupráci s barem Dvojka připravili pozvání
na horský PIKNIK. Piknikové koše jsou naplněné výborným jídlem a pitím. Také se dá tento koš využít jako romantický dárek pro dva či
na výlet s rodinou! Neváhejte a zarezervujte si
svůj plný koš, deku a oboustrannou jízdenku
lanovkou!
FB: @skicentrum.cz

Nový Hrádek si také už vybral podobu své
nové rozhledny na Šibeníku, a to na tubusu
bývalé větrné elektrárny. Celková výška rozhledny bude 46,5 metru s vyhlídkovou plošinou ve výšce 32 metrů. Součástí výstavby
nové rozhledny, která bude první svého druhu v Česku, je také vybudování turistického
informačního místa a zpevněné plochy pro
parkování s kapacitou 10 míst. Stejně jako
rozhledna na Velké Deštné, tak i tato vznikne
v rámci projektu Česko-polská hřebenovka
nejdéle do konce října roku 2020.
www.novy-hradek.cz

Rozhledna na Faistově kopci

Olešnice v Orlických horách se již také těší na
svoji rozhlednu o výšce 30 metrů s vyhlídkovou plošinou ve výšce 27,4 metru. Z rozhledny bude vidět na Viadukt v Lewině Klodzkém,
Vrchmezí, Rozkoš, Orlické hory, Olešnici
v Orlických horách, ale také na Bystřické hory
a Panský vrch. Její výstavba již započala a těšit
se na výhled budete moci již od příští letní sezóny. Dokončena by měla být v dubnu roku
2020. Toto je v Orlických horách třetí rozhledna, která bude realizována v rámci projektu
Česko-polská hřebenovka.
www.olesnice.net

Novinky mezi rozhlednami
Velká Deštná

Rozhledna Velká Deštná
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Již od konce 19. století byl krásný výhled z nejvyššího vrcholku Orlických hor - Velké Deštné, plochého hřbetu v nadmořské výšce 1115
metrů, původně nazývaného Sedmihradská
hora. Stávala zde dřevěná rozhledna, která se
do 70. let 20. století pravidelně obnovovala,
pak ale byla stržena. Úplně poslední stavba
bylo vyhlídkové místo připomínající myslivecký posed. Postavili ho skauti a pojmenovali
Štefanova vyhlídka. V drsných klimatických
podmínkách však vydržela sloužit pouze
několik let. A tak v novém tisíciletí v tomto
směru Velká Deštná osiřela. Neodradilo to
ovšem tisíce turistů, aby se ve všech ročních
www.krasnadikyhoram.cz

Rozhledna na Faistově kopci

www.kralovstviorlicke.cz

VNÍMEJ SPOJENÍ S PŘÍRODOU

Vnímejte spojení s přírodou, osvěžte se a putujte
s námi horami i podhůřím
Prázdniny a krásné počasí vybízí k trávení času jak jinak než u vody. Vydejte se na výlety přírodou, zkuste přírodní koupání
na Zemské bráně nebo plavbu na lodičce na Pastvinách či Lanškrounských rybnících a vnímejte to uklidňující spojení s přírodou,
ať již při putování v horách, podhůří, po studánkách nebo v doprovodu pohádkových bytostí.

Pastvinská přehrada – příjemné
pláže i kempy

Přehradní nádrž na horním toku Divoké
Orlice nabízí ze své hráze krásný pohled
na vyrovnávací nádrž Nekoř a na přehradní
vodní plochu. Její využití je v létě jednoznačné! Jedná se totiž o nádherné rekreační
místo, které nabízí koupání, potápění, rybaření, vodní lyžování, ale projedete se tu také
na lodičkách, šlapadlech různých podob
a oblíbených elektrolodích. Nejen ty vám
umožní poznat krásná zákoutí této údolní
přehrady. Okolí Pastvinské přehrady je kouzelné, a když se rozhodnete přehradní jezero obejít celé, může vám to trvat více než 4
hodiny, neboť budete muset urazit zhruba
17 km. Cestu vám může pomoci zkrátit vláček Pastviňáček, který jezdí okolo přehrady
a nejen pro děti může být příjemnou atrakcí. V průběhu jízdy vám bude vláček vyprávět mnoho zajímavých informací z historie
údolní přehrady. Stylové ubytování ve vybavených zrekonstruovaných chatkách, stanování i stání karavanů nabízí autocamp ATC
Šlechtův palouk. Ten přispívá ke klidné
a odpočinkové atmosféře oblasti a je umístěn v bezprostřední blízkosti vodní plochy.
Okolí Pastvinské přehrady poskytuje mnoho příležitostí pro turistiku a cykloturistiku.
Neváhejte a vydejte se navštívit oblíbenou
rekreační oblast.
www.prehrada-pastviny.cz,
www.atcslechtuvpalouk.cz

Lanškrounské rybníky a naučná
stezka

Naučná stezka a přírodní park Lanškrounské rybníky najdete západně od Lanškrouna. Přírodní park byl zřízen v roce 1990
jako oblast klidu, proto rozhodně stojí za
to jej navštívit a odpočinout si. Naučná
stezka vede oblastí soustavy vodních ploch
sedmi lanškrounských rybníků s názvy
Krátký, Dlouhý, Olšový, Pšeničkův, Slunečný, Ostrovský 1 a Ostrovský 2. Oblast je
významným hnízdištěm vodního ptactva
a důležitou zastávkou tažných ptáků. Stezka
s dřevěnými chodníčky a pozorovatelnami
ptactva vás zavede až k prastaré studánce
nebo na vyhlídku Hlásku a poslouží jako
ekologická výchova vašich děti. Můžete si
www.mojeorlickehory.cz

zvolit okruhy od 2 do 6 km, vhodné zčásti
i pro vozíčkáře.
Jediným rekreačně využívaným je rybník
Dlouhý, který nabízí plovárnu, koupací
molo, půjčovnu loděk, běžecké okruhy,
kde si díky Cooperově testu můžete ověřit,
jak jste na tom s fyzičkou. Rybník má také
příznivé podmínky pro plachetní sporty,
zahrát si můžete minigolf, zastřílet si z luku
či posedět v příjemné restauraci s venkovní
zahrádkou, kam si můžete doplout na loďce.
Ostatní rybníky jsou pro svá klidná a tichá
místa využívána pro rybaření.
www.lanskroun.eu

Nejromantičtější místo Orlických hor

Romantický, skalnatý úsek řeky Divoké Orlice, kde balvanové úzké řečiště lemují v úseku několika set metrů výrazné rulové skály,
působí dojmem vstupní brány do Čech.
Tomuto přirovnání napomáhá i kamenný
most s jedním obloukem na začátku údolí,
po němž řeku překonává silnice z Českých
Petrovic do Bartošovic v Orlických horách.
Studená voda a horský vzduch je sympatickým osvěžením a k otužování tu lákají různě
tůňky. Přírodní wellness, to je to pravé spojení s přírodou! Nechte auto v nedalekých
Bartošovicích a vydejte se pěšky přírodou
www.krasnadikyhoram.cz

přímo k Zemské bráně. U mostu začíná také
naučná stezka, jejíž trasa je dlouhá 3 km, má
celkem 22 zastavení a sleduje modrou turistickou značku směrem na Klášterec nad Orlicí. Modrá turistická značka přechází z jednoho břehu na druhý přes Pašeráckou lávku. Ta
byla původně postavena vrchností pro potřeby dřevorubců a formanů, svážejících dřevo
z panských lesů. Především v nočních hodinách však začala být využívána k paši různého zboží. Na kladské straně stával dřevěný
mlýn, který prý sloužil jako prodejna pašovaného zboží i úkryt pro pašeráky. Pašování
vyvrcholilo po první světové válce. Dnešní
podoba lávky pochází z roku 2002, kdy byla
obnovena po ničivé povodni v roce 1999.

Klid a osvěžení najdete u studánek

Místa spjatá s vodou jsou také příjemnou
odpočinkovou zónou, kde můžete načerpat pozitivní energii. Vodu ke svému životu
potřebuje nejen fauna a flóra, ale i člověk je
úzce spjatý s elementem vody, s místem jejího výskytu. Nejlépe si odpočinete při příjemné procházce. Pěší turistika je nejodpočinkovější a nejkrásnější činností, kterou lze
venku provozovat. Mírná fyzická námaha
zlepšuje duševní pohodu, posiluje imunitní
systém, udržuje zdravou váhu a snižuje únawww.kralovstviorlicke.cz

7

VNÍMEJ SPOJENÍ S PŘÍRODOU
vu. V přírodě nacházíme mnoho různých
míst, na která rádi vzpomínáme a kam se
i rádi vracíme.
Lidé upravovali prameny vody pro snazší
nabírání od pradávna. Mnohdy se jednalo
jen o prameny vyčištěné od listí, později
bylo prameniště vyskládáno kameny, aby
se voda při odběru nezakalovala. Některé
studánky měly dřevěný kryt proti spadu
listí, vydatnější zdroje byly svedeny do vývodu trubkou nebo mají kamenné obložení.
Mnohdy je na kamenné desce uveden i rok
výroby nebo donátor dané studánky. Mnohé z nich fungovaly dříve i jako máchadla.

Procházkou po choceňských
studánkách

Přijeďte se podívat do Chocně! V jejím blízkém okolí se můžete vydat procházkou po
několika studánkách. Nejznámější a nejnavštěvovanější studánka v okolí Chocně, kterou vybudovaly Lesy ČR, je Klářin pramen.
Nachází se přímo u železniční tratě směrem na Hradec Králové, je dobře viditelná,
a proto snadno k nalezení. Pramen je zdrojem kvalitní vody a je vydatný i v obdobích
sucha.
Studánku s názvem Františkův pramen původně vybudovali členové ZO ČSOP Spongilit a nazvali ji Kamenná. Byla totiž obložená velkými kameny. Vývěr této výborné
a lahodné vody byl v roce 2015 rekonstruován. Je mimo značené turistické cesty, má
však přístup od řeky Tiché Orlice přes železniční koleje. I tento pramen je vydatný za
suchého období.
Velmi pěkně udržovaná studánka asi obyvateli obce Sruby, pro které je zdrojem dobré
vody, je Čertova. Její název zřejmě pochází od blízkého Čertova dubu. Ten padl při
bouřce, a jeho pozůstatky jsou vidět při cestě nahoru po Formance.
www.chocen-mesto.cz

Studánky Českotřebovského
mezihoří

Oblast Českotřebovska je geologickým územím usazenin z druhohor, tzv. České křídové
tabule. Propustné usazeniny druhohorního
moře jsou důležitým rezervoárem podzemní
vody a velkým bohatstvím místních obyvatel. V blízkém okolí města se podle Národního registru pramenů a studánek na webu
www.estudánky.eu nachází více než 200
studánek a pramenů. Podle tohoto registru
to je nejvíce v Čechách! Tato jedinečnost určitě patří k turistickým zajímavostem města
Česká Třebová.
Putujte po studánkách Českotřebovského
mezihoří a můžete pátrat také po jejich his8
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torii. Není to nikterak jednoduché. Jejich
názvy byly předávány pouze ústní tradicí,
a když ji někdo opravil, často se její název
změnil. Například pro studánku Štěpánkovu
byl používán také název Kašparova, Karlova,
Frantova, V Dolech. Studánky v blízkosti lidských sídel byly využívány jako zdroj vody
až do vzniku vodovodu. Potom udržovali
studánky zejména zemědělci, kteří potřebovali vodu při polních pracích. V 18. století
se dostávaly do módy vodní lázně a některé
studánky byly využívány k léčebným účelům
jako třeba ta Na Horách. Také lesníci zřizovali studánky, jmenovat můžeme Pražskou.
V období vzniku Československa se o některé studánky starali skauti, sokolové a zejména
členové Klubu českých turistů. Z této doby
jmenujme Zlatou studánku. Od roku 1920 se
rozvíjelo trampské hnutí v okolí města Česká Třebová. Vznikaly trampské osady a ty ve
svém okolí upravovaly prameny na studánky
- Smutná studánka či Zelené údolí. Po druhé
světové válce a odsunu německého obyvatelstva skončila péče o studánky v blízkosti obcí
Semanín a Skuhrov. Neudržovanou se stala
např. studánka U Panenky Marie. Měnila
se i krajina a pozemky byly zcelovány a mokřady meliorovány. Zmizely cesty a s nimi
i studánky. Například neudržovanou zůstala
studánka U Malínské krčmy. Je to zastávka
s pramenem na bývalé pěší cestě ze Semanína
do Třebové (v místě údajného Malína, obce
zpustlé ve středověku).
Zavítejte do České Třebové! Vychutnáte si
tu klid a pohodu v krásné přírodě i osvěžení
pramenité vody!
www.ceska-trebova.cz

Skřítci a pidi šmudlové

Máte rádi skřítky a pohádkové bytosti? Tak
to pro vás máme velice zajímavý tip, kde se
s nimi potkat. V Záhornici nedaleko obce
Přepychy mají novou 5km dlouhou trasu
s názvem Cesta za skřítky, na které vás čekají
skřítci, různí,pidi šmudlové“, zkrátka bytosti
co mají čepičku a vousy. V současnosti jich je
na trase více než 40, ale další skřítci a trpaslíci ještě budou přibývat. Nejlepší je turistický
okruh zahájit na Malé Záhornici. Poznáte
bytůstky vyrobené ze dřeva, keramiky, textilu, z drátků i plechu. Okruh zvládnou i menší
děti. Těšit se můžete na zajímavé úkoly, najdete tu obydlí skřítků, jinde zase hledání kešky, kde je třeba stvrdit svůj průchod trasou
podpisem. Nechybí ani lavičky, na nichž si
můžete odpočinout a rozhlédnout se, jelikož
Orlické hory máte před sebou jako na dlani.
Na cestu za skřítky potřebujete mapu trasy
a pracovní listy, které jsou volně ke stažení na
www.krasnadikyhoram.cz

stránkách obce Trnov. Vyzvednout si je také
můžete na Obecním úřadě.
www.trnov.cz, Facebook: @Projekt,Cesta
za skřítky“

Obří pašerákova bota

Orlické Záhoří a česko-polské pohraničí
je opředeno spoustou legend o pašerácích.
Osudy některých z nich se staly námětem
pohádek. Pašovalo se všechno, co se tehdy
zrovna hodilo. Cukerín, petrolej, tabák, máslo, krajky – prostě, kde bylo levněji, tam se
nakupovalo a na druhé straně se prodávalo.
Někdy šlo při pašovaní o život, a to pašeráků, ale i financů. Pár pomníčků podél hranic
připomíná smutné osudy i zmařené lidské životy. Jindy se zase při pašování udály historky
spíše úsměvné.
Za osudy pašeráků se můžete vydat po 5 km
dlouhé Pašerácké stezce v Orlickém Záhoří.
Informační cedule na pěti zastaveních připomínají pohnutou historii Černé Vody a kromě nich jsou na trase také odpočinková místa
a interaktivní prvky pro děti, které si zde mohou zavázat tkaničku jako správný pašerák
nebo vyzkoušet sílu vody na modelu mlýna.
Stezka je sjízdná s kočárky i na kolech.Vydejte se s námi za pašeráky a staňte se součástí
jejich příběhů!
www.orlickezahori.eu

Putování s princeznou Kačenkou

S princeznou Kačenkou můžete strávit den
plný zážitků a poznání na její Kačenčině
pohádkové stezce až do ukončení letního
provozu lanovky v Deštném v Orlických horách. Na každém stanovišti objevíte nejen
pohádkový příběh a příjemné posezení, ale
zaujme i soutěživé děti, neboť se zde ukrývá
také úkol pro splnění soutěže. Ten najdete na
ceduli s mapkou. Součástí zastávek jsou interaktivní prvky, které děti rozvíjí a vždy souvisí
s příběhem a daným místem. Pro soutěživé
je součástí pohádkové stezky pohlednice,
kterou lze zakoupit na prodejních místech
(Informační centrum Deštné, pokladna sedačkové lanovky Sportprofi, Lanový park
Deštné, Penzion a restaurace Kozí chlívek,
Adventure půjčovna Deštné a Ateliér Zvonaře a Hrnčířky). Do této pohlednice sbíráte razítka z trasy, která jsou u každé zastávky. Obsahuje také mapku, kde jsou vyznačena místa
s úkoly a razítky. Nasbírali jste na pohádkové
stezce všechna razítka? Zaregistrujte číslo
svého pohledu a zúčastněte se slosování o zajímavé ceny, jež proběhne 31. října. Kromě
zábavné soutěže se dozvíte nové příběhy
a strávíte krásný den v přírodě Orlických hor.
Pojďte se projít a hledat pohádky!
www.kacencinastezka.cz
www.kralovstviorlicke.cz
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Vydejte se s námi po stopách historie až po současnost
Každé místo, které navštívíme, v nás zanechá nějakou stopu. V mysli to jsou nesmazatelné vzpomínky, které se váží k danému
místu. Rodný kraj v srdcích zanechává to nejcennější, co si odnášíme s sebou do dospělosti. Kromě poznání překrásného kraje,
jeho historie, je to v neposlední řadě také o setkání se s jinými lidmi. A víte že, v Podorlicku můžete potkat několik potomků se
šlechtickým původem? Vydejte se s námi od středověku po současnost a poznejte Zámky na Orlici!

Zámky na Orlici – nejen místa
s příběhem

Na České Loiře se projdete historií od středověku, přes renesanci, baroko až po empír,
ale především vás tu čekají příběhy, které
vás chytnou u srdce! Při návštěvě kteréhokoliv ze zdejších zámků hned pocítíte,
že jsou místy, kde se žije, ale zrovna tak tu
ucítíte energii, kterou do obnovy rodových
sídel jejich majitelé dali a stále dávají. Majetek dostali zpět či koupili v zubožených
podmínkách. V Častolovicích sloužil zámek
jako internát, v Potštejně jako středisko
ROH, v Kostelci byl výzkumný ústav chovu prasat a zrovna tak si prožil své období
temna i zámek Doudleby, kterému hrozil
dokonce zánik. Nyní se nechce ani věřit,
čím si zámky prošly.
Častolovický zámek vás dnes přivítá útulnými interiéry. Mezi nejhezčí prostory patří Rytířský sál s renesančními kazetovými
stropy nebo arkádová chodba s květinovou
výzdobou. Na každém kroku se tu promítá vkus, smysl pro detail a profese paní
hraběnky Diany, úspěšné bytové architektky. Jejího talentu využila i rodina Olgy
a Václava Havlových. Vzácné přátelství paní
hraběnky tu připomínají i dva vysazené
stromy pro Olgu Havlovou. V minulosti zde
zasedla i Visegradská čtyřka. A věděli jste,
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že zámecký zvěřinec je otevřen celoročně?
Přes zimu se sice některá zvířátka stěhují do
zimoviště, ale na jaře už můžete rozmanitost minizoo obdivovat v plné kráse. Zkuste
si nakrmit pštrosa Emu, lamy, Shetlandské
poníky, oslíky, Kamerunské ovce a kozy,
nejmenší plemeno ovcí na světě Quessant,
Göttingenská prasátka, holuby páviky, perličky, pávy a rozmanité druhy papoušků či
bažantů. Pozorujte zakrslé králíčky, jak si
volně hopsají po celém areálu i v rozlehlém
parku, kde sama hraběnka Diana Phipps
Sternbergová pěstuje přes 200 druhů růží.
Řekli byste, že je toho na jeden zámek mnoho, ale zámecký park v Častolovicích skrývá
ještě jedno úžasné místo - oboru s bílými
daňky, Dybovského jeleny, divokým prasátkem Martou a srnečkem Honzíkem. Kromě zámeckých interiérů, parku s rozáriem
a vodní zahradou tu můžete navštívit výstavy v Zámecké Galerii, která se nachází přímo
na nádvoří zámku. V sezóně se pravidelně
každý měsíc konají různé výstavy obrazů, fotografií a soch současných umělců. V srpnu
se můžete těšit na výstavu soch a zdobených
talířů Pavla Charouska, v září výstavu fotografií Jaroslava Mareše. Ojedinělou a tradiční akcí zámku je také, ve spolupráci se Psím
domovem Lukavice, umísťovací výstava pejsků, která se koná každoročně v měsíci květnu na nádvoří zámku. Pojmem je tu také na

www.krasnadikyhoram.cz

konci srpna Hradozámecká noc, kdy je zámek tradičně součástí této celorepublikové
akce a připravuje netradiční noční prohlídky
historických expozic s posezením na nádvoří
se sklenkou výborného vína.
www.zamek-castolovice.cz
Nový zámek v Kostelci nad Orlicí má své
místo naopak na poli kultury s řadou zvučných jmen a příjemných setkání, ať již při
některé z výstav, koncertů či festivalů. Tímto směrem se vydává i sám František Kinský,
významný donátor kultury, kterého si lidé
oblíbili i jako průvodce úspěšného pořadu České televize Modrá krev. Však se již
brzy bude vysílat další pokračování tohoto
seriálu po stopách české šlechty! Budete-li
mít štěstí, zámkem vás může provést i přímo František Kinský. Činí tak párkrát do
roka a jeho prohlídky mají obrovský úspěch
a jsou ihned vyprodány. Doporučujeme sledovat všem zájemcům o prohlídku s Františkem Kinským profil Nového zámku na
Facebooku. Nejhezčím prostorem kosteleckého zámku je Zámecká knihovna, která se
ač k nevíře i přes neblahou minulost v čase
totality zachovala, nebo Zrcadlový sál, jenž
je oblíbeným místem především svatebčanů, zrovna tak jako monumentální platan
v zámeckém parku. Sezóna zámku je v plném proudu a pro návštěvníky mají stále
připravené další a další kulturní zážitky. Momentálně probíhá krásná výstava „Usmívání
Pavla Matušky“ a to až do 20. října. Výstavu
připravil osobně Pavel Matuška u příležitosti svých 75. narozenin. Tento osobitý výtvarník v nás svou tvorbou vzbudí nejen úsměv,
ale přinutí nás zamyslet se nad událostmi
našeho veřejného života. Přijeďte se zasmát
kreslenému, malovanému a řezbovanému
humoru! Další kulturní zážitek na vás čeká
9. srpna, kdy pod širým nebem areálu parku
představí svůj koncertní program charismatická DASHA. Poslechnout si tak budete
moci skladby od popu přes funky, soul až
po muzikálové písně. Doprovázet ji budou
skvělí hudebníci z PAJKY PAJK QUINTETU. Návštěvu zámku doporučujeme spojit
v měsíci září s tradiční akcí „Swingový festival na zámku“ nebo „Food festivalem“, který
se tu letos bude konat již počtvrté. Ochutnáte regionální a výborné pochutiny, nawww.kralovstviorlicke.cz
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táhnete se na piknikovou deku v zámeckém
parku a užijete si krásný den s dobrým jídlem a pitím. A čeká na vás toho daleko víc,
stačí se jen podívat do kalendáře akcí Nového zámku. Určitě si každý milovník kultury
vybere to své! www.zamekkostelecno.cz
Zámek Doudleby nad Orlicí je nepřehlédnutelný především svou ojedinělou sgrafitovou výzdobou, kterou doplňuje renesanční
arkáda a toskánské sloupy. Je dílem italských
mistrů a není divu, že zaujal i režiséra Juraje
Jakubiska pro natáčení filmu Bathory. Najdete tu ale také jedny z největších kachlových
kamen v České republice nebo rozsáhlou
sbírku madon v Zámecké kapli. O zámek se
dodnes stará Petr Dujka, syn Eleonory Dujkové, rozené Litic z Bubna. Ten se pustil i do
rekonstrukce zámeckých hospodářských budov, ve kterých se již brzy otevře apartmánové ubytování a konferenční prostory. Areál
zámku očaruje převážně děti, které jistě ocení prohlídku Babiččina dvorečku. V ohrádkách tu mají různorodé druhy domácích
zvířátek od koz, kačenek, kraviček, poníků až
po králíky. Nejnovějším přírůstkem jsou teď
dvě malá telátka. Občas se vám také o nohy
otře nějaká ta kočička. V bývalé sýpce sousedící s Babiččiným dvorečkem, najdete zámecké Muzeum přírodovědy, které zaujme
experty i amatérské fanoušky přírodovědy.
Muzejní sbírka totiž čítá až tisíce exponátů
od různých druhů brouků, motýlů a minerálů, až po ukázky fauny a flóry našich lesů. Zámek je vyhlášeným místem výstav, koncertů,
ale hlavně Farmářských trhů. Jsou pořádány
pravidelně každý měsíc od března až do prosince a navštěvují je tisíce lidí, kteří chtějí
zakoupit řemeslné výrobky nebo regionální
produkty. Trhy jsou vždy tematické a pokaždé okořeněné nabídkou pro rodiny s dětmi. Řemeslné trhy vás čekají již 18. srpna,
farmářské 15. září a 13. října dušičkové. Na
Martinské trhy se můžete těšit 10. listopadu
a ty vánoční 15. prosince. Přijďte si prohlédnout zámek s unikátními sgrafity a spojte
návštěvu se zámeckými trhy! Věřte nám, že
určitě domů s prázdnou nepojedete!
www.zamek-doudleby.cz
Nezapomenutelná návštěva vás čeká i na
barokním zámku v Potštejně. Ten baví
hlavně děti! Zde vás vtáhnou do dějin rodu

Harbuval Chamaré hranými kostýmovanými prohlídkami. Ale obdivovat tu budete
i Zámeckou knihovnu nebo Mramorový
sál s původními lustry z českého křišťálu.
Na prohlídku podzemí Bubákova vás doprovodí tajemný mnich a dětským hrám
je v zámeckém parku vyhrazeno Bludiště Karla IV., plné kulis a herních prvků na
téma života českého krále. Témata prohlídek zámeckých interiérů se každý rok mění
a jsou vždy provázané zajímavým příběhem
tak, aby byly přitažlivé hlavně pro dětské
návštěvníky. Přijďte se podívat, co si letos
majitelé zámku, manželé Nováčkovi, pro
vás nového připravili! Každopádně vás můžeme již teď pozvat na úspěšnou hranou
prohlídku Hraběnčiny šaty, kterou byste
si neměli nechat ujít. Na zámku připravují
ples a paní hraběnka je churavá. Přijeďte se
podívat, jak to všechno dopadne! A pakliže
máte rádi Vánoce, zavítejte na tento zámek
právě v adventním čase. Každou adventní sobotu tu můžete načerpat atmosféru pravých
Vánoc. Uvítá vás adventně vyzdobený zámek s hranou vánoční prohlídkou s názvem
„Betlémský příběh“. Dozvíte se o tradičních
vánočních zvycích a prožijete betlémský
příběh, který vysvětluje původ tradic vánočních svátků. Domů si jistě odnesete krásné
uvědomění, že vánoce nejsou jen o velkém
množství dárků, stresu a vánočním úklidu,
ale o lásce k bližnímu, pocitu radosti a zastavení se od běžného pracovního shonu.
Přijeďte na zámek prožít několik krásných
příběhů!
www.zamekpotstejn.cz
Hrad Potštejn se svou pověstí o pokladu
zaujme nejednoho návštěvníka. Na hradě
Potštejně sídlil odbojný rytíř Mikuláš, který
přepadával kupce, loupil a kradl, požadoval
za zajatce výkupné a dobýval okolní tvrze.
Ke svému počínání neměl důvod dobrý, ale
ani ne úplně špatný – šlo o rodinnou mstu.
Oko za oko, zub za zub – to byl železný zákon středověku. Rytíř Mikuláš byl příslušníkem rodu Drslaviců, jenž Potštejn založil. Jeho otec Procek V. byl zabit a Mikuláš
neváhal a svého otce pomstil. Vysloužil si
tím však zlobu krále Jana Lucemburského.
Ten ho věznil a podrobil finančním pokutám. Hrdý Mikuláš se tak stal loupežníkem.
Na hrad se brzy vypravilo královské vojsko

v čele s kralevicem Karlem, budoucím králem českým. Hrad dobyl, srovnal ho se zemí
a pod ruinami hradní věže pohřbil Mikuláše.
Povídá se, že si rytíř nastřádal velké bohatství. To mělo být navždy zasypáno ve sklepení hradu. K povídačkám o pokladu přispěl
tajemný latinský nápis, vytesaný v kameni,
zasazeném v nároží paláce. Jeho historie je
skutečně podivná. Nikdo pořádně netuší,
kde se tady vzal a jaký význam má jeho umístění. Na kameni se prý píše „Signatathaupostesdeitasexterreathostes“ – Bůh nechť zastraší
nepřátele. V 18. století si nápis špatně vyložil tehdejší majitel potštejnského panství,
hrabě Jan Antonín Chameré. Četl: „Signatainstescaritasextirathostes“ – Dbej znamení,
láska vyhladí nepřátele. Citát si objasnil po
svém a začal hledat ukrytý poklad. Za tím
účelem rozbořil polovinu už tehdy zchátralého hradu, ale nic nenašel. Jeho příběh inspiroval spisovatele Aloise Jiráska k sepsání
románu Poklad. Hrabě Chamaré neúspěšně
hledal potštejnský poklad asi pětatřicet let.
V některé z tajných chodeb, z nichž nejdelší vede až do přes pět kilometrů vzdálených
Litic, třeba klenoty odpočívají dodnes. Neztrácejme naději! Přijeďte na hrad a odvézt
si můžete na památku krásnou minci s motivem hradu z hradní razírny, která je součástí
prohlídkové trasy.
www.potstejn.cz
Po stopách šlechtických rodů se dostanete
až na hrad Litice, který je sice jako jediný
ve vlastnictví NPÚ, ale prohlídky se nesou
v duchu osobnosti českého krále Jiřího z Poděbrad a jeho projektu na mírovou organizaci křesťanských států. Návštěvnický okruh
vás provede jižním palácem a přilehlou věží.
Prohlédnete si archeologické nálezy, dobové rytiny a fotografie. Z vyhlídkové věže
uvidíte meandrující tok řeky Divoké Orlice. V interiérech hradu je umístěna výstava
plastik Jaroslava Šafra. Na měsíce září a říjen
hrad připravil zajímavý program pro základní
školy „Jak se staví hrad“. Děti se tak dozvědí
o principu klenby, o středověkých délkových
mírách a mechanismech na zvedání břemen
a spoustu dalších zajímavostí z doby, kdy se
hrad stavěl. Tento program je určen pro rezervované školní výlety. Tak neváhejte, řekněte o tom ve škole a vyrazte na hrad Litice!
www.hrad-litice.cz

PUTUJTE S NÁMI PO ZÁMCÍCH NA ORLICI I V ROCE 2019!
Putujte s námi po šlechtických sídlech, které lemují řeku Divokou Orlici. V okruhu 9 km tu na vás čekají příběhy 4 romantických zámků – Zámek Častolovice, Nový zámek
Kostelec nad Orlicí, Zámek Doudleby nad Orlicí, Zámek Potštejn a 2 majestátních hradů – Potštejn a Litice. Zastavte se na některém z panských sídel, nasbírejte do hrací
karty všechna razítka a zapojte se do slosování o zámecký pobyt a další zajímavé ceny!

www.mojeorlickehory.cz/souteze-hry
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STAŇ SE SOUČÁSTÍ ZROZENÍ

Místa, kde se stanete součástí přírody
Skvělým způsobem, jak dosáhnout zklidnění a pocitu odpočinku, je pozorovat živé tvory. Zvířátka se rodí i žijí v souladu s přírodou. V Orlických horách a Podorlicku najdete nespočet příležitostí, kde se s nimi můžete potkat.

Nosál, výr anebo klokan albín

Už při příchodu na nádvoří Tvrze Orlice
v Letohradě mohou děti i dospělí obdivovat
ve voliéře Kristýnku – Nosála červeného
a Rozárku – Výra velkého. V interiéru tvrze
si pak můžete rozšířit své znalosti fauny České republiky ve sbírce nazvané Kouzelný les.
V zámeckém parku na náměstí vás očekává
rodinka Klokanů rudokrkých - maminka
Růženka s dcerou, klokaní albínky. Společnost jim ve voliérách dělá několik exotických papoušků. Odpočinout si můžete na
dřevěných lavičkách se sochami „mladých“
a „starších“ snoubenců vyrobených z buku,
který býval dominantou nádvoří a oblíbeným místem fotografování novomanželů.
www.info.letohrad.eu, www.tvrzorlice.cz

Telátka, kozy i kočičky u sýpky

V sezoně najdete v ohrádkách Babiččina
dvorečku na zámku v Doudlebech nad Orlicí spoustu domácích zvířátek – poníky,
kravičky, kačenky, kozy, či králíky. Jistě potkáte i nějakou tu kočičku. Nově tu mají dvě
malá telátka – holčičku Karolínku a chlapečka Karlíka. Hned vedle v bývalé sýpce je
umístěno Muzeum přírodovědy, které ocení
nejen experti, ale i amatérští fanoušci přírodovědy. Prohlédnout si zde můžete sbírku
minerálů, motýlů, brouků a další sbírky čítající tisíce exponátů.

Zámecký minizvěřinec a obora

Opravdu každý den, po celý rok se můžete projít zdejším minizvěřincem na zámku
v Častolovicích, kde bydlí nejen domácí,
ale i exotická zvířátka. Potkáte tu lamy, oslíky, Shetlandské poníky, kamerunské kozy
a ovce, malinkaté ovečky plemene Quessant, pštrosa Emu, Göttingenská prasátka,
perličky, pávy, holuby a další druhy papoušků, či bažantů. U vstupu si zakupte pytlíček
se speciálním krmivem, ocení to všichni
obyvatelé minizvěřince, to nám věřte. Ponechte si pár dobrot v pytlíčku na návštěvu
obory s lesními zvířátky. Je to další klidné
a nádherné místo zdejšího zámku. V oboře
našlo svůj domov stádo bílých daňků, jelenů
Dybovského a také divoké prasátko Marta.
Nesmíme zapomenout na srnečka Honzíka, který bude také velice rád za pár dobrot
z pytlíčku. Odměnou vám budou jeho nádherná mrkající očka.
www.zamek-castolovice.cz

Rampuše je malebná víska v Podorlické pahorkatině, o které se zmiňoval také Karel
Poláček ve své literární tvorbě. Při toulání
v této oblasti můžete navštívit Farmářův
dvoreček u Penzionu a restaurace Sokolí
hnízdo, kde se můžete v letních měsících
seznámit s místními domácími zvířátky, od
přeštických strakatých prasátek až po králíčky, ale také životem na farmě. Za slunných
dnů si můžete posedět na venkovní terase,
odkud uvidíte na své ratolesti, které zkoumají místní faunu nebo si hrají na přírodním
dřevěném hřišti.
www.sokolihnizdo.cz

Jelen Matěj a kozlík, průvodci
obůrkou

Za zvířátky se můžete vydat také o něco severněji do Klopotovského údolí u Nového
Města nad Metují. V obůrce Klopotov zde
žijí divoká prasátka, krocani, zlatý bažant,
jelen nebo kozlík. Právě jelen Matěj a kozlík
jsou hlavními průvodci letošní místní novinky pro soutěživé. Jedná se o quest – komiksový rébus. Ten si můžete vyzvednout
v informačním centru v Novém městě nad
Metují.
www.muzeum-nmnm.cz

www.zamek-doudleby.cz
www.mojeorlickehory.cz

Strakatá prasátka i králíčci
na Rampuši

www.krasnadikyhoram.cz

www.kralovstviorlicke.cz
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INSPIRUJ SE TRADICEMI

Místa, kde se ukryjete před deštěm i horkým sluníčkem
V Orlických horách a Podorlicku najdete spoustu míst, kde můžete zastavit a inspirovat se tradicemi. Ať při ukrývání před deštěm,
horkým sluníčkem nebo plískanicemi přicházejícího podzimu, je zde nespočet příležitostí v muzeích různých druhů a dalších
míst, která dýchají historií.

Sklo, mince i medaile

V budově lanškrounského zámku jsou pro
vás připraveny expozice i sezónní výstavy
Městského muzea Lanškroun. Obdivovat
zde můžete sklo, mince, medaile a různé
předměty z historie města od jeho počátků
až do roku 1950. Od konce srpna do poloviny listopadu je zde k vidění výstava „Svět
hraček“, kterou jistě ocení nejen děti, ale
také všichni ti, kteří se rádi vrací do svých
dětských let. Během prosince 2019 a ledna 2020 můžete spatřit až 85 vybraných děl
českého národního malíře Josefa Lady půjčených od státních českých galerií, Památníku národního písemnictví a soukromých
sběratelů při výstavě „Vánoce Josefa Lady“.
Největší Ladovou inspirací byly jeho vzpomínky na dětství v Hrusicích a jeho nejslavnější malby jsou spojeny se zimními motivy
a především s Vánocemi, ze kterých vyzařuje mír, pohoda a klid.
www.muzeumlanskroun.cz

Unikátní dopravní křižovatka

Věřili byste tomu, že se dá do České Třebové dojet vlakem, Velorexem, letadlem i lodí?
Ve stálých expozicích Dopravní křižovatky
Městského muzea Česká Třebová najdete informace o železniční, silniční, lodní i letecké
dopravě v regionu. Úplně jinému tématu ale
bude věnována podzimní výstava „Od košilky k rubáši aneb narození a smrt v české lidové kultuře“, zaměřující se na lidové tradice
těchto zlomových okamžiků lidského života.
A když už budete v České Třebové, neměli
byste vynechat návštěvu Kaple Panny Marie
Pomocné Na Horách nebo Chaloupku Maxe
Švabinského na Kozlově, ve které je v letošním roce expozice doplněna o výstavu „Jak
bývalo v Kozlově“.
www.mmct.cz

Textilní tradice a dobové šaty

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí je umístěno v Hernychově vile, původním rodinném sídle ústeckých textilních podnikatelů.
Můžete se zde seznámit s místní textilní
tradicí, expozicí secesní jídelny a takových
šperků, jako jsou vnitřní orloj, či harmonium. Nejen o Vánocích jsou zde k vidění
malované betlémy. Ten největší je široký
dokonce 5,9 metru. Kromě stálých výstav
můžete do podzimu navštívit putovní výstavu „200 let poštovní schránky“, která přibližuje více než dvě stě let dlouhou historii
poštovních schránek na našem území. Kromě této výstavy čeká na návštěvníky druhý
díl cyklu Secese, která navazuje na loňskou
výstavu Secesní bydlení. Tentokrát můžete obdivovat téma „Secesní odívání“. Ta se
zabývá odíváním od dobových šatů, přes
klobouky, slunečníky a další doplňky. A víte,
že si některé z vystavených kousků můžete
i vyzkoušet?
www.muzeum-uo.cz

Největší muzeum řemesel v ČR

Najdete ho v budově sýpky v blízkosti centra Letohradu. Můžete se zde inspirovat rozmanitými druhy řemeslných oborů. Mimo
truhlářské, či kolářské dílny v mechanickém
skanzenu řemesel vás zaujme také historická vozovna, 100 let stará školní třída, či zubní a gynekologická ordinace z roku 1924.
Nejnovější částí je pak Retro expozice, v níž
si pamětníci 60. až 80. let minulého století
mohou zavzpomínat. Na okraji města můžete navštívit Tvrz Orlici. V ní jsou umístěny
čtyři prohlídkové trasy, kromě tradiční prohlídky historických místností se jedná o výstavu knihtisku, místní fauny a archeologie.
www.muzeumremesel.cz, www.tvrzorlice.cz

Napoleonovy saně a sirkařství

Městské muzeum v Letohradě potěší návštěvníka interaktivní expozicí věnovanou
historii města, ale také expozicí s Napoleonovými saněmi, které jsou spojovány s jeho
útěkem z Moskvy v roce 1812, kde byla jeho
armáda poražena. Jsou vyrobeny z březového a smrkového dřeva, jejich výška je 164
cm, délka 230 cm a široké jsou 135 cm.
Expozice sirkařství, jež je součástí muzea,
seznamuje s výrobou sirek na Letohradsku.
Město i s jeho blízkým okolím patřilo k zárodečným oblastem vznikajícího českého
sirkařského průmyslu. Na své si přijdou
i dětští návštěvníci, pro které je připraven
dětský koutek se sirkovými hlavolamy.
www.info.letohrad.eu
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Bleskosvod, lékárna
i vzácné známky

Víte, že součástí Městského muzea v Žamberku je i rodný domek vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše? V budově muzea
můžete prozkoumat lidová i umělecká řemesla regionu, Jedličkův mechanický betlém a nakouknout do novogotické lékárny,
nebo loutkového divadla. Od září se pak budete muset v muzeu zastavit opravdu detailně, a to nejlépe s lupou. K vidění zde totiž
bude výstava 90 let filatelie na Žambersku,
která připomene kulaté výročí Klubu českých filatelistů, jeho vývoj a také hodnotné
sbírkové kolekce. Prezentovány budou vzácné známky, poštovní razítka, tiskařské štočky a pomůcky filatelistů. Při vernisáži, která
se uskuteční 15. září, bude v muzeu zřízena
poštovní přepážka.
www.muzeumzamberk.cz

Herdule, paličky a krajka

V Muzeu krajky ve Vamberku můžete sledovat vývoj krajkářství od 19. století. Samostatnou část expozice tvoří soubor unikátních děl současných českých umělců.
Kromě různých druhů krajky vás tu čeká
také interaktivní dílna, kde je možné vyzkoušet si toto dechberoucí řemeslo a složit
si předlohu pro krajku. Na památku si můžete na unikátním stroji značky KRENZLEER
upaličkovat kousek krajky. Podle programu
na stroji kmitá 36 paliček – cívek, které
vytváří vzor i samotnou krajku. Na vás jen
bude zatočit klikou. Do 15. září tu můžete
navštívit krásnou výstavu s názvem „Zašitá
krása v krajce“. Představuje kolekci textilních obrazů, ve kterých se snoubí různé textilní techniky včetně patchworku se všemi
druhy krajek. Tvůrci tomuto krásnému materiálu vdechli nový rozměr a ukazují, jak se
dá moderními textilními technikami oživit
jedinečná krása krajky. Muzeum má v nabídce i další výstavy, stačí jen mrknout na jejich
nabitý program.
www.moh.cz/muzeum-krajky

Řemesla, draci a dušičky

Muzeum Sýpka v Rokytnici v Orlických
horách představuje spojení člověka s prostředím, ve kterém žije. Expozice s moderními audiovizuálními prvky „Přírodou za
řemesly Orlických hor“ ukazuje tradiční
řemesla regionu ve vazbě na přírodní zdroje. Můžete zde také prozkoumat unikátní
třípatrový model lesního biotopu. Řemesla
si lze vyzkoušet v řemeslných dílničkách ve
www.kralovstviorlicke.cz

INSPIRUJ SE TRADICEMI
druhém patře muzea. Podzim je tradičním
časem pouštění draků. V minulosti si děti
draky běžně vyráběly samy. Navažte v Sýpce na tuto tradici a vyrobte si 28. září svého
vlastního papírového draka i vy! Velice oblíbenou akcí, která se letos koná 2. listopadu jsou „Dušičky v Sýpce“. Dušičky, stejně
jako populární Halloween, jsou prastarými
svátky s kořeny v pravěkém keltském svátku Samhain. Původní zvyk zapalovat ohně
se transformoval v rozžíhání světel v dlabaných lucernách - v našich zemích obvykle
z řepy. Takovou lucernu si můžete vyrobit
i v Sýpce.
www.moh.cz/expozice-sypka

Středověká kolonizační vesnice

Chcete se vrátit zpátky v čase do 12. až 15.
století? Není nic jednoduššího než se vypravit do archeologického skanzenu Villa Nova
v Uhřínově. Najdete zde středověkou kolonizační vesnici právě z této doby. Tu tvoří
objekty vybudované replikami dobových
nástrojů podle dochovaných historických
technologií. Některé z nich si mohou vyzkoušet děti i dospělí v měsíci srpnu, kdy tu
pořádají Víkend středověkých technologií.
www.villanova.cz

Sněžnice, sáně a sláva
barokního skla

Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách je celé
stvořeno z exponátů darovaných místními
obyvateli, občany Orlických hor i přilehlého podhůří. Kromě expozic dějin obce a řemesel si zde můžete prohlédnout předměty
z historie zimních sportů – lyže, sněžnice,
sáně, skiboby. V dalších místnostech muzea
jsou ke spatření doklady o organizované turistice, textilní výrobě a především sklářství.
S touto sklářskou tradicí a historií sklářské
výroby a tradičními postupy se seznámíte
právě zde. Expozice je pojata jako badatelská
laboratoř, včetně archeologického výzkumu
na zaniklé sklárně, ležící na samém hřebenu
hor. V roce 1990 si v zahradním areálu muzea
skláři postavili vlastní pec, v níž topí dřevem,
jak to bylo dříve běžné. Každoročně se v muzeu koná o prvním srpnovém víkendu akce
věnovaná experimentální tavbě a tvarování
skla Tavení skla dřevem. Kdo navíc holduje
turistice, může se poté projít z Deštného do
Orlického Záhoří či naopak po tematické naučné stezce S Kačenkou po stopách sklářů.
www.villanova.cz, www.destne.info

F. V. Hek i vojenská
geografie

Expozice dobrušského Vlastivědného muzea se nacházejí v několika prostorách.
V hlavní budově se můžete ponořit do dějin
města, jeho slavných osobností a také zdejších Židů. Na historické radnici vystoupáte
na věž, pokocháte se nejen krásným výhledem na Orlické hory, ale také prvotinami
světoznámého malíře Františka Kupky
a trošku vyděsíte výstavkou o hrdelním
právu. Rodný domek národního buditele
Františka Vladislava Heka je pak věnovaný
právě jemu. Zde můžete obdivovat světničku z 19. století, kupecký krámek, ale i malé
muzeum připomínající historickou osobnost Hekovu, tak i románového a televizního F. L. Věka. Nejnovější část tvoří Vojenská
geografie v českých zemích, umístěná v podkroví Rýdlovy vily, kde návštěvníci mohou
prozkoumat vojenskou geografii jako jednu
z vědních a praktických disciplín, která je
nedílnou součástí vojenství a vojenského
umění. www.kulturadobruska.cz

V Rychnově nad Kněžnou najdete na náměstí v budově bývalé radnice Muzeum
hraček. Paní majitelka ve třech místnostech dává na odiv návštěvníkům hračky
z let 1880 – 1980 převážně české a československé výroby. Zajímavostí jsou nejen
nádherné technické funkční hračky, které
ocení chlapci, ale i množství pokojíčků
a panenek, jež bude zajímat hlavně holčičky. V muzeu také najdete unikátní expozici
věnovanou Magdaleně Dobromile Rettigové, která v těchto místech dopsala svou
slavnou Domácí kuchařku. Ta se stala nejvydávanější knihou v Čechách vůbec. Však
tradice jejího umu je v regionu dodnes patrná!
www.muzeumhracek-rk.cz

Obnovený dělostřelecký srub
se střílnou

Při putování po Orlických horách potkáte
objekty unikátního systému předválečného opevnění. Nikdy nemohly naplnit svoji
obrannou úlohu, ale jsou svědky významné
etapy naší historie a obrovského lidského
odhodlání a odvahy. Jedním z těchto objektů
je také tvrz Hanička v Rokytnici v Orlických
horách s unikátní expozicí a jedna z pěti stavebně dokončených tvrzí československého
pohraničního opevnění, která je součástí
NS Opevnění Rokytnicka. Návštěvníky jistě
potěší nové bezplatné a rozšířené parkoviště
na Panském Poli, a zároveň novinky, jež jsou
součástí projektu Tajemství vojenského
podzemí. Milovníci vojenství se mohou těšit na obnovený dělostřelecký srub s novou
pancéřovou střílnou, moderní zázemí a děti
ocení venkovní hrací prvky.
www.hanicka.cz

Dárky, které si můžete
vyrobit sami

Vyrobte si hrneček,
zvoneček i rolničku

Kde se inspirovat tradičními řemesly úplně z první ruky? A nejlépe přímo té Vaší?
V Ateliéru Zvonaře a Hrnčířky v Deštném
v Orlických horách si můžete vyzkoušet dotvořit vlastní hrneček, mističku, či plechovou rolničku, anebo si poslechnout přednášku o zvonech a zvonařích. K poslechu
je zde také v provozu Deštenská zvonkohra,
která hraje přes den každou hodinu.
www.atelierdestne.cz
www.mojeorlickehory.cz

Vláčky, kočárky
a panenky

www.krasnadikyhoram.cz

Chcete si vyrobit vlastníma rukama dárek
pro někoho blízkého nebo jen tak pro sebe?
Máme pro vás zajímavý tip. Navštivte Chráněné dílny Kopeček, které najdete v Bartošovicích v Orlických horách. Jejich výrobky
mají certifikát Orlické hory – originální produkt®, a ochrannou známku Práce postižených. Když bude ošklivé počasí, můžete si
tu objednat exkurzi s ukázkami řemesel. Zároveň si lze také domluvit workshop ve tvořivých dílnách a vyrobit si něco pro radost
nebo jako dárek. Mají keramickou, košíkářskou, tkalcovskou, šicí i tiskařskou dílnu.
K rukám vám bude samozřejmě ochotný
personál. Na Kopečku se také tradičně konají velikonoční a vánoční jarmarky, takže
i při těchto příležitostech můžete toto místo
navštívit a zakoupit si něco na památku.
www.kopecek.neratov.cz
www.kralovstviorlicke.cz
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Vážení turisté a příznivci cykloturistiky,
cyklobusy do turistických regionů jsou v letošním roce v provozu od 1. června do 29. září a budou jezdit každou sobotu a neděli a navíc také v páteční svátek 5. července. Po roce se vracíme k tradičnímu
formátu propagačního materiálu s mapou. V rámci vlastních cyklobusových spojů došlo u některých
linek ke změně dopravců, aktualizovány jsou také časy odjezdů, u některých linek dochází k posunu
časů odjezdů z hor na pozdní odpolední hodiny. Autobusy v Rychnově nad Kněžnou budou opět vyjíždět pouze ze zastávky Rychnov nad Kněžnou, železniční stanice. Tato změna jízdního řádu proběhla díky plánovanému přesunu autobusového nádraží v Rychnově nad Kněžnou k vlakové zastávce.
Také v letošním roce se na našem území opět hodně staví. Z důvodu rekonstrukce komunikace Říčky
v Orlických horách – Orlické Záhoří nebudou spoje zajíždět na výstupové místo na Mezivrší a autobusy budou odkláněny přes Bartošovice v Orlických horách. V průběhu roku se mohou objevit další
uzavírky a tak ve vlastním zájmu prosím sledujte aktuální on-line informace o spojích. K tomu Vám
bude nově sloužit mobilní aplikace IREDO, která od letošního roku funguje na všech informačních
systémech. I nadále můžete využít internetové stránky www.tabule.oredo.cz, QR kódy na zastávkách nebo informační linku IREDO. Podrobnosti naleznete v další části skládačky.

CYKLOBU

V současném období dochází k velkému rozmachu jízdních kol s přídavným pohonem. Dovolujeme
si Vás upozornit, že dle platných Smluvních a přepravních podmínek IREDO je přeprava kol s jiným
než elektrickým přídavným motorem a přeprava elektrokol s neodnímatelnou baterií zakázána.
Jako každoročně si vás dovolujeme požádat o věnování patřičné pozornosti bezpečí při jízdě na kole.
Respektujte i další účastníky turistiky, zejména pěší chodce. Při výběru trasy nezapomínejte na své
zdraví a současnou aktuální kondici. Pro jistotu si do svých mobilních telefonů uložte kontakty nejen
na Horskou službu ČR, ale i na polskou partnerskou záchrannou organizaci GOPR. Odkazy a kontakty
naleznete v letáku. Zároveň si Vám dovolujeme v materiálu představit několik turistických novinek,
které můžete při cestách s cyklobusy navštívit.
Euroregion Glacensis realizuje v oblasti Orlických hor další své projekty se zaměřením na přeshraniční
spolupráci. Jedná se o výstavbu rozhleden a investice v oblasti pevnostních opevnění. Více se dozvíte
na stránkách www.euro-glacensis.cz/hrebenovka nebo www.euro-glacensis.cz/tajemstvi.
Pro letošní cykloturistickou sezónu vám přejeme krásné počasí a mnoho nevšedních zážitků ze sedla kola.
Sekretariát Euroregionu Glacensis

ON-LINE INFORMACE O SPOJ

• mobilní aplikace IREDO
• tabule.oredo.cz
• QR kódy na zastávkách
• informační linka: 491 580 333 (77
(v pracovní dny od 6:00 do 21:00, v ostatní dny od 8:00 do

Dle platných Smluvních přepravních podmínek IREDO
s jiným než elektrickým přídavným motorem a přepra
baterií.
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www.mojeorlickehory.cz
www.mojeorlickehory.cz

CYKLOBUSY ORLICKÝCH HOR

USY ORLICKÝCH HOR 2019

JÍCH

74 076 546)
19:00)

O je zakázána přeprava kol
ava elektrokol s neodnímatelnou

www.kdyzjemizima.cz
www.krasnadikyhoram.cz
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BUĎ SE SVÝMI BLÍZKÝMI

Místa, kde můžete být spolu anebo jen sami se sebou
V Orlických horách a Podorlicku můžete být na spoustě míst spolu. Hory i podhůří nabízí krásné ubytování v hotelích, penzionech či
na samotě u lesa. Ale také místa, kde si lehnete do trávy, budete se koukat na nebe anebo si jen číst. Není nad to být chvíli mimo domov,
neřešit každodenní povinnosti a starosti, ale užít si společný čas s nejbližšími, na které nemáme v dnešní době tolik času, jenž by si zasloužili. I pro každého z nás je důležité odpočinout si, načerpat energii a sílu. Přijeďte k nám, zastavte se a prožijte společné chvíle nebo
čas jen sami se sebou!
ale také krásné procházky, při kterých si pročistíte hlavu a budete mít nádherné výhledy po
okolním kraji. Útulné pokoje vybízí k ulehnutí
do peřin, snění a odpočinku. Ve stylové restauraci si pochutnáte na tradičních českých jídlech
připravovaných z lokálních potravin. Ty vyrábí
majitelé penzionu a restaurace na své farmě,
od mléčných výrobků až po masné regionální
potraviny. Děti se tu vyřádí na dětském hřišti,
zatímco se můžete osvěžit na venkovní terase.
Přijeďte a můžete snít v hnízdě sokolím!
www.sokolihnizdo.cz

Úžasné místo pro odpočinek v podhůří nabízí
Letovisko Studánka v lese Včelném na okraji Rychnova nad Kněžnou, jehož historie sahá
až do 17. století. V té době zde vyvěralo několik pramenů léčivé vody a byly tu městské lázně. Dnes tu naleznete kompletní nabídku služeb od ubytování až po relaxaci. Ubytujte se
v pokojích okořeněných místními legendami.
Každý pokoj má své jméno a váže se k němu
příběh. Doporučujeme relaxaci v sauně, bazénu, hydromasážní vaně, společný odpočinek
u minigolfu, nebo jen tak na lehátku, či při
procházce klidným místem lesa Včelný. Těm,
co si odpočinou i při nějakém tom sportu tu
zapůjčí kola i koloběžky.
www.hotelstudanka.cz
V rodinném April hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou, jehož historie sahá až do
roku 1938, můžete posnídat domácí chléb
podle receptury z 18. století a speciality světové kuchyně ocení nejeden gurmán. Ochutnat
tu můžete také výbornou kávu Michael caffè,
která zaujme milovníky kávy především svojí
jedinečnou chutí. Hotel nabízí krásnou zahradní terasu. V sezóně se zde konají grilovací
večery, takže tu budete moci ochutnat i pochoutky z grilu. Čas s rodinou můžete trávit na
zahradě s dětským hřištěm, s přáteli si zahrát
pétanque, kroket nebo kuželky. Ti, co se věnují
cykloturistice, mohou využít možnosti zapůjčení nejenom kol, ale i dvojkol či koloběžek.
Na recepci vám doporučí, kam se vydat na vy16

www.mojeorlickehory.cz

jížďku. Soukromí tu získáte ve wellness centru
s bazénem, vířivkou a sklenkou sektu.
www.aprilhotel.cz
V Rychnově nad Kněžnou najdete ještě jeden
hotel. Přímo v centru města stojí Hotel Havel, který byl v roce 1860 postaven jako Hotel
Procházka. Od roku 1898 hotel vlastní město
a své jméno dostal po prvním nájemci panu
Karlu Havlovi a také po kostelíku svatého Havla v těsné blízkosti hotelu. Dodnes patří mezi
oblíbené hotely Podorlicka. Kromě kvalitní
restaurace se tu nachází tradiční česká pivnice, kde čepují regionální pivo. Doporučujeme
procházku do zajímavé historické zástavby na
ulici V Chaloupkách, kterou najdete pod zámkem. Vykouknou tu na vás historické domky,
jež si tu prý v 17. století postavili řemeslníci
pracující na stavbě barokního panského sídla.
Po procházce oceníte soukromí a odpočinek
v útulných pokojích vybavených ve stylu Art
deco.
www.hotelhavel.eu
Rodinný Penzion Sokolí hnízdo najdete ve
vesničce Rampuše nedaleko Rychnova nad
Kněžnou, známé především z Poláčkova románu Bylo nás pět. Dodnes tu najdete sochu
Poláčkovy Rampepurdy, která se stala snad
nejslavnější služtičkou v celých Čechách. Je to
dokonalé místo nejen pro rodinnou dovolenou,
ale i pro svatby, rodinné či firemní oslavy. Okolní příroda nabízí lyžování nebo cykloturistiku,
www.krasnadikyhoram.cz

Krásné a klidné ubytování nabízí také vesnické
podhůří, kde štěkají psi, kokrhají kohouti a během žní voní obilí. Vezměte rodinu nebo přátelé a vyrazte na vesnici! Nedaleko kosteleckého
panství v Kostelecké Lhotě objevíte rodinný
Hostinec U Hubálků. Vždy býval místem,
kde se scházeli lidé k dobrému jídlu a pití. Zde
zapomenete na současný „blázinec“, to vám slibujeme. Toto místo je jak stvořené pro klidnou
dovolenou s nezapomenutelným kulinářským
zážitkem. Velkou devizou penzionu s restaurací je jednoduchost, tradice a jídla podle staročeských a regionálních receptů. Kromě jídel
z kuchařek venkovských babiček, zde můžete
ochutnat cibulovou marmeládu či hrušková
povidla, a také si je zakoupit a odvést sebou
domů nebo jako dárek. Ubytujte se v útulných
pokojíčcích, které tu mají v 3* standardu. Nevěříte? Pak již nic nebrání vaší návštěvě Kostelecké Lhoty.
www.uhubalku.cz
Kousek od Kostelecké Lhoty je další malá
obec - Vrbice. Nedaleko od 30 metrů vysoké
rozhledny stojí na místě původní hospodářské usedlosti rodinný Wellness Penzion Pod
Rozhlednou. Kromě dvoulůžkových pokojů
disponují apartmány vhodnými nejen pro
rodiny s dětmi. Je velice vyhledávaným místem, ale i přesto tu budete mít své soukromí
a odpočinete si. Pro své hosty mají k dispozici
večerní bar, praskající dřevo v krbu, příjemné
prostředí a bohatý výběr tuzemských značkových vín. Při teplých letních večerech můžete
posedět na prostorné venkovní terase, kde milovníci grilovaného jídla mají možnost využít
pravidelného sobotního grilování. Děti dozajista ocení prostornou zahradu s krytým bazénem a řadou herních prvků. Přijeďte si odpočinout a zrelaxovat do krásného wellness. Mají
tu několik tipů saun i parní lázeň s aromaterapií. Nejvíce tu však oceníte klid a pohodu!
www.penzion-pod-rozhlednou.cz
www.kralovstviorlicke.cz

BUĎ SE SVÝMI BLÍZKÝMI
v klidném prostředí hřebenu Orlických hor,
ať už směřujete za odpočinkem či turistikou.
Chata nabízí restauraci s gurmánským menu,
kvalitní ubytování v moderním standardu
a bufet. Vezměte svoji drahou polovičku a prožijte neopakovatelný romantický víkend se
svíčkami a sektem ve wellness. Vystoupejte na
rozhlednu, ze které je krásný výhled do okolí.
Děti nadchne stejně jako obora s jeleny. Přijeďte se rozhlédnout, nebo se jen tak potulovat pěšky, třeba s nordicwalking holemi. Je to
místo uprostřed přírody, kde oceníte a zažijete
klid, vůni lesa a zvuky přírody!
www.suchak.cz

Ranní probuzení v zámeckých komnatách a výhled z okna na nádvoří či park? Přesně takové
ráno můžete prožít na zámku v Potštejně. Zámecký hotel nabízí nejen pro snílky a romantiky ubytování v krásných podkrovních pokojích, a to se vším komfortem, včetně soukromé
prohlídky zámku, sklepení i zámeckého parku.
Není problém zařídit i masáž!
www.zamekpotstejn.cz
Jako na zámku se budete cítit také v Hotelu
Na zámečku v Ústí nad Orlicí, v areálu Měšťanského pivovaru Hylváty. Každý pokoj má
osobitou atmosféru a nadstandardní výbavu.
Součástí apartmánu T. G. Masaryka je i stylová pracovna. Z oken či balkónu se vám otevře
výhled na historický pivovarský dvůr či park
a zdejší restaurace, kavárna či pivnice vám připraví příjemné degustační zážitky. Přijeďte,
staňte se na chvíli zámeckými hosty a prožijte
noc jako v pohádce!
www.pivovar-ustinadorlici.cz
Již ve středověku lidé dbali o své tělo, relaxaci
a odpočinek. A tak není divu, že i na středověké Tvrzi Orlice si kromě prohlídek ve třech
expozicích užijete širokou nabídku wellness,
komfortní ubytování, ale i restauraci s posezením na hradbách. Děti jistě ocení hřiště s lanovkou a voliéry se živými zvířátky. Areál se
nachází na východním okraji města Letohradu uprostřed přírody, přímo u rybníku plného
obrovských kaprů. Je to úžasné místo pro pobyt se skvělým odpočinkem. Součástí hotelu je
wellness centrum, kde je k dispozici hydromasážní vana, masážní parní sprchový box, finská
sauna, ochlazovací sprcha a dva fitness stroje.
Při odpočinku si můžete vychutnat skleničku
dobrého šampaňského nebo chlazeného piva
za doprovodu relaxační hudby. Sami uvidíte,
jaký je to balzám pro tělo i duši. Přijeďte si
k nám odpočinout a načerpat novou energii!
www.tvrzorlice.cz
Moderní horský hotel s domácí atmosférou
horské chalupy objevíte v Orličkách. Kramářova chata na Suchém vrchu má tradici již
od roku 1928. Užijete si zde příjemný pobyt
www.mojeorlickehory.cz

Oblíbenou zastávkou turistů, cyklistů i běžkařů je rodinný Penzion Rampušák, který
se nachází na náměstí v Rokytnici v Orlických
horách. Najdete zde příjemný interiér stylové
horské hospůdky. Posedět můžete v salonku se sbírkou loveckých trofejí a v létě využít
venkovní zahrádku, odkud můžete pozorovat
dění na náměstíčku. V zimě oceníte roztopený
krb. U vchodu do hospůdky vás přivítá dřevěná podobizna zdejšího ochránce hor Rampušáka. Kromě nadstandardního ubytování
se můžete těšit na domácí kuchyni a určitě si
pochutnáte na uzených žebrech podávaných
na prkénku nebo jelení kýtě s brusinkami.
www.rampusak.cz
Až se budete toulat v okolí Olešnice v Orlických horách, nezapomeňte se stavit na Čihalce. Tato tradiční horská bouda se nachází
v bezprostřední blízkosti hranice s Polskem
a najdete tu příjemnou oázu klidu. V nabídce
mají tři typy ubytovacích prostor. V restauraci
ochutnáte i nějakou tu původní česko-německou pochoutku. Pro ty, co odpočívají sportem
nabízí i široké sportovní vyžití. Hned v sousedství této horské boudy, která je vhodná
také pro větší akce, se nachází hřiště na míčové
hry a ohniště. Příznivci cykloturistiky ocení, že
tudy prochází cyklotrasa č. 4035, na níž mohou občas potkat nezbedné strašidlo, které si
říká Čihák. Číhá na lidi nekalých úmyslů a tropí jim všelijaké neplechy, aby svých zlomyslností zanechali. To on vážně rád. Tak si na něj
dejte pozor!
www.cihalka.cz
Krásné místo a rodinnou pohodu naleznete
v rodinném penzionu Kozí chlívek v Deštném v Orlických horách. Vůně dřeva, kachlová kamna, horký čaj v nádherném keramickém
bucláčku a ještě teplý koláč s povidly vás přenesou do časů našich babiček. Dopřát si zde
můžete aroma koupel v dřevěné vaně s bylinkami ze zdejších Kačenčiných hor. Aromaterapeutické koupele jsou jednou z nejúčinnějších
metod. Kdo by občas nezatoužil poležet si
v provoněné teplé lázni? Taková koupel může
přinést tělu i duši uvolnění, pomoci zbavit
se stresu či povzbudit při únavě. Přenocovat
můžete ve stylových dřevěných pokojíčcích.
www.krasnadikyhoram.cz

Každý pokoj má svůj květinkový název a je sladěn do barvy. Zavítejte do Kozince a prožijte
voňavou noc třeba v Pomněnkovém nebo Levandulovém pokoji!
www.kozichlivek.cz
Rodinný Penzion Černá Voda se nachází
v klidné části Orlických hor, nedaleko obce
Orlické Záhoří. Penzion je obklopen loukami a lesy a je skvělým místem pro cyklistické
nebo pěší výlety na hřebeny Orlických hor.
Přímo u penzionu jsou udržovaná travnatá
hřiště pro nejrůznější sportovní aktivity, koupací vodní nádrž s čistou horskou vodou, dětské hřiště s pískovištěm. Kapacita penzionu je
až 40 osob, celkem v 9 pokojích. O hladu také
nebudete. V hospůdce tu vaří každý den hotová jídla a určitě ochutnejte vynikající dezerty,
které tu podávají. Pro milovníky grilování je
k dispozici zastřešené ohniště s grilovacím zázemím. Svým umístěním a vybavením je penzion ideální pro klidnou rodinnou dovolenou,
ale i pro dětské školní pobyty, lyžařské kurzy
a jiná sportovní soustředění. Naplánovat si tu
můžete i svatbu! www.arealcernavoda.cz
Rodinný penzion Sedloňovský dvůr se nachází v CHKO Orlické hory v obci Sedloňov.
Areál je rozdělen na dvě části a to na restauraci s krčmou a penzion s krytým bazénem.
Okolní příroda nabízí vyžití nejen pro pěší,
ale i cyklisty a lyžaře. Je to zároveň také klidné
místo nejen pro rodinnou dovolenou. Ocení
ho však i skupinky dam či pánů, které si chtějí
odpočinout od každodenních starostí a povinností. Doporučujeme vám sem vzít své
přátele. Jako překvapení si pro ně můžete nachystat grilovačku a osobně jim připravit steak
na lávovém kameni. Stačí se jen domluvit, kdy
vyrazíte! www.sedlonovskydvur.cz
Pro ty z vás, kteří chtějí být blíže přírodě a užít
si tak trochu menší dobrodružství, doporučujeme stanování nebo spaní pod širákem.
Kde složíte svoji hlavu, bude už jen na vás.
Šlechtův palouk na Pastvinách v blízkosti
vodní nádrže nebo Kemp Broumar v Opočně u stejnojmenného rybníka, nabízí místa
pro stanování, karavany, ale také ubytování
v chatkách. Užijete si vodní radovánky a třeba
i rybaření.
www.atcslechtuvpalouk.cz
www.broumar.cz

www.kralovstviorlicke.cz

17

ODPOČÍVEJ, TADY MÁŠ ČAS

Odpočívejte, relaxujte a meditujte, tady máte čas
Odpočinek je jedním ze zákonů zdraví. Jako nedílná součást mnoha životních rytmů je nezbytný a přirozený. Uvolnění i odpočinek jsou
pro člověka k zachování jeho celistvosti nezbytné a nepostradatelné pro jeho vitalitu a zdraví. Doplnit jej můžeme různými praktikami
v prohlubování soustředění – meditací. V horách i podhůří najdete několik úžasných míst, kde můžete nejen odpočívat, ale i meditovat.
Zbavte svoji mysl všech myšlenek, zastavte se, odpočívejte a třeba i meditujte!

Meditační kaple v [OU]STÍ

Všichni, kteří meditují nebo si rádi odpočinou v krásném a klidném místě, mohou
navštívit revitalizovaný park u kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru města Ústí nad
Orlicí. Máte-li i více času, vezměte si sebou
deku a piknikový košík s dobrotami. Toto
místo je jako stvořené pro odpočinek, ztišení
a načerpání sil. Určeny jsou pro to odpočinkové zóny, které tu jsou vybudovány. Pro vaši
zajímavost ještě dodáme, že lze projít přes
tento park z centra města k Roškotovu divadlu, národní kulturní památce. Park se nachází na místě starého hřbitova. Ten svému účelu
přestal sloužit v roce 1893. Zůstala zde hřbitovní kaple, která byla přejmenována na kapli
meditační a zasvěcena sv. Janu Pavlu II. Kaple zve všechny příchozí k meditaci, ztišení
a spočinutí. Vyzdobena je malbou i sochami
andělů, skleněnou mozaikou a netradičními
trubicovými zvony. Meditační kaple vyzařuje sílu života, který je tvořen láskou i obětí
a reflektuje úctu k životu od jeho počátků až
k jeho závěru. I když je její výzdoba moderní,
nikterak to neubírá její historické atmosféře
ani pietě. Jsou v ní totiž umístěny motivy života a smrti, vzpomínky na ty, kteří už mezi
námi nejsou, i oslava života. Taková je třeba
mozaika od akademického malíře Pavla Šlégra v centru kaple, jež je plná veselých až ohnivých barev. Má znázorňovat srdce a tvoří ji
22 tisíc kostiček z kamene a barveného skla.
Fresky v kapli znázorňují duše dětí v rukou
andělů. Kaple vyzývá k tichu a k meditaci,
které je ale možné přerušit zvukem zvonů.
Ty jsou umístěny na stěnách kaple a rozeznívají se lehkým úderem. I zvony mají připomínat obě polohy životní cesty člověka. Zvoní
se pro radost, při slavnostech, ale také jako
umíráček. Kaple sv. Jana Pavla II., stejně jako
orlickoústecký park, je otevřená každý den
od rána do hodiny před půlnocí. Nádherné
pohledy totiž toto místo nabízí i v noci při
umělém osvětlení.
www.ustinadorlici.cz

Meditační kaple v Ústí nad Orlicí

ných věžích najdete „Meditační místnost“.
Tento prostor je v nejvyšším dostupném místě kostela. Okna věží nabízí výhled do krásné
krajiny, ale nyní můžete také pohlédnout do
nitra dřevěné konstrukce nově vybudovaných
bání, ocenit řemeslný fortel, který navazuje
na tradici barokních tesařů, a zamyslet se nad
třemi plameny, jež k vám sestupují. Plameny
vyjadřují seslání Ducha Svatého, které završilo dramatické události evangelií. Číslo tři

v myšlenkovém světě všech křesťanů přímo
souvisí s pojmem trojjediného Boha. Oheň je
snad nejstarším a obecným symbolem Ducha,
jeho svobody, energie a schopnosti naplňovat
a proměňovat člověka. Biblický výraz „duch“
často přímo souvisí s významy „dech“ nebo
„vítr“. A již staří myslitelé si byli dobře vědomi,
že „Duch vane, kudy chce“. Prožijte tu chvíle
meditace se svým já!
www.neratov.cz

Meditační místnost v Neratově

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově má své kořeny již v 16. století a to díky
zázračné moci přikládané milostné sošce Panny Marie a prameni v blízkosti kostela. V roce
1945 však vyhořel a připravoval se k demolici.
Díky Mons. Josefu Suchárovi vstal z mrtvých
a dnes tu můžete obdivovat unikátní architektonické řešení stavby. Kostel je završen
prosklenou střechou, která tam přivádí nové
tajemně působící světlo. V nově zpřístupně18

www.mojeorlickehory.cz

Meditační místnost v Neratově

www.krasnadikyhoram.cz

www.kralovstviorlicke.cz
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Přírodní labyrint v Brandýse

Objevte svůj „ráj srdce“

Krásné místo pro meditaci ve stínu habrů najdete v Brandýse nad Orlicí. Přírodní labyrint
je situován u pomníku J. A. Komenského,
učitele národů. Spolek Brandýs ve světě jej
vysázel z habru „bludištního“ a jeho půdorys
čtverce o rozměru 35 x 35 metrů ukrývá azimutálně pojatou kresbu zemské koule s poledníky a rovnoběžkami, které rafinovaně a přerušovaně komplikují cestu do centra labyrintu.
Zavítat sem můžete až do září. Po úspěšném
bloudění uličkami se ocitnete ve středu,
v symbolickém „ráji srdce“. V současné době
jej tvoří točité kamenné schody. Pro někoho
z vás to může být ze začátku pouze bludiště.
Zejména při rozhodování se, kterou uličkou
se máte vydat, abyste se dostali do jeho středu
a nalezli ten svůj „ráj srdce“. Pro ty z vás, co se
nechají při bloudění vést svoji myslí, může mít
tato cesta labyrintem velice meditační charakter. Přijeďte do Brandýsa a objevte tu svůj „ráj
srdce“!

směru od Jablonného) představuje žulová soutěska „Brána“ se skálou „Žižkovou“. Na konci
Hradisek se nachází tzv. „Druhá brána“, je to poslední skalisko údolí, pak následují již jen louky
před Orličkami. Romantickým údolím prochází Jiráskova turistická stezka a vede tu i cyklotrasa číslo 4069. Bližší poznání Hradisek vám
umožní 8 km dlouhý okruh po památečních,
historických či tajemných místech. Stezka po
straně údolí nabízí romantické výhledy do malebné krajiny. V hradiskách se nachází Žižkova
skála, skála Zdeňka, Panská skála, Tlama, Eden,
Svatý Bartoloměj, U svatého Václava, U Amba,
zahrada Getsemanská, Kazatelna, první a druhá
Brána, Anděl strážce, U svaté Anny, u Korýtka.
Hradisky se dostanete až do obce Orličky, ležící
na úpatí Suchého vrchu, vzdáleného 10 km od
Jablonného. Důvodem, proč bylo údolí vyhlášeno v roce 1995 Významným krajinným prvkem jsou právě nivní louky podél Orličského
potoka s bohatým výskytem bledule jarní, několika druhů jeřábníků, kosatce a dalších druhů
tvořících velmi pestrá, přírodně blízká, luční
společenstva se značným výskytem vzácnějších
a chráněných druhů. Údolí je rovněž domovem
některých vzácně se vyskytujících nebo chráněných živočichů - čápa černého, krkavce velkého,
výra velkého, ledňáčka říčního, skorce vodní-

ho, zmije obecné, užovky hladké nebo rejska
horského. Je to místo vděčných procházek pro
jejich klid a čistý, lesní vůní pryskyřičných stromů prosycený vzduch. Nejen oko se tu pokochá clonou lesních kulis, zpestřených hebkým
a vábným kobercem smaragdových lučin a luk
plných kvítí. Celou délkou Hradisk vás provázejí lesnaté hřbety příkrých vrchů. K dovršení celého vábného údolí rozhodila štědrá ruka přírody různé bizarní útvary skal a skalisek žulových
i rulových, které se ukrývají ve stínu. Hradiskám
příroda také uštědřila vodu v podobě bystrého,
šepotajícími vlnkami bujaře tekoucího potoka
Orličky. Voda krásně olivově zbarvená svým
kamenitým dnem i červeným pískem v proudu
i tišinách vod pod břehy chová spoustu nádherných, kropenatě v červených plochách zbarvených horských pstruhů. Zajeďte si do Jablonného a vydejte se do údolí Hradiska. Vezměte si
sebou deku a piknikový koš, nasajte vůni této
kouzelné přírody a načerpejte energii!
www.jablonneno.cz

Hradiska v Jablonném

Nejen samotná příroda nás dobíjí, ať je to
slunce, stromy či řeka. Může to být také
jedno jediné místo, které se nám nesmazatelně vryje do paměti. Někomu stačí jen
procházka se svým čtyřnohým kamarádem
či ruku v ruce s blízkým člověkem. V každém koutu Orlických hor a Podorlicka
najdete nespočet míst, kde se můžete zastavit, odpočívat, meditovat a čerpat energii.
Jsou přívětivé v každém ročním období.
Stačí opravdu málo! Zastavte se, vnímejte
tu nádheru, odpočívejte, tady je na to čas!

www.brandys-ve-svete.cz

Údolí s bizarními skalisky

Údolí dlouhé asi 4 km s lehce zvlněným terénem zvané HRADISKA, které naleznete podél
Orličského potoka, obklopuje souvislý lesní
porost a spojuje Jablonné nad Orlicí a obec Orličky. Místo je významným krajinným prvkem
a ideálním místem nejen pro aktivní odpočinek, ale převážně pro pěší turistiku. Již v minulosti představovalo odpočinkové místo pro
obyvatele i návštěvníky tohoto kraje. Je široké
od 20 do 120 metrů. Vstupem do Hradisek (ve
www.mojeorlickehory.cz

www.krasnadikyhoram.cz

www.kralovstviorlicke.cz
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PŘIPOMEŇ SI CHUTĚ PŘÍRODY

Vydejte se do přírody a připomeňte si její chutě
Vezměte své děti či vnoučata, vydejte se do přírody a ochutnejte dary lesa. Smyslové vnímání přírody hraje velice důležitou roli při vytváření a posilování k vztahu k ní. Určitě si všichni z vás vzpomenou na dobu, kdy chodili do lesa se svými babičkami či maminkami na
borůvky, maliny, ostružiny a pak z nich byla výborná šťáva nebo marmeláda. Dědečkové a tatínkové nás zase brávali sebou na houby, ze
kterých se dělala smaženice nebo se sušily na zimu do polévek a omáček. Byl to ten nejkrásnější čas, na nejž všichni rádi vzpomínáme.
Vezměte své děti a připomeňte si chutě přírody s námi!

BORŮVKY – ZDRAVÉ MODRÉ
KULIČKY

Jsou opravdovou pochoutkou mezi drobnými
bobulovinami. Lesní borůvky mají rádi vlhké
lesy a mýtiny, žijí totiž v symbióze s lesními
stromy. Borůvky jsou tradičně oblíbeným
lesním ovocem sbíraným celými rodinami.
Pochoutkou jsou čerstvé borůvky s cukrem,
šlehačkou nebo konzervované v džemech
a kompotech. Nikdo z nás jistě nepohrdne voňavým borůvkovým koláčem nebo kynutými
knedlíky. Patří však i mezi léčivé rostliny. Plody obsahují třísloviny, antioxidanty, bioflavonoidy, karotenoidy, provitamín A, resveratrol,
vitamín C, vitamíny skupiny B, ovocné cukry,
malé množství tuků, mikro - a makroprvky
(hořčík, draslík, mangan, železo, měď, zinek,
chrom). Zlepšují noční vidění, ostrost zraku,
imunitu, léčí šeroslepost, užívají se při zánětech dutiny ústní a hrtanu, pomáhají při střevních onemocněních, prodlužují život a chrání
před stařeckou demencí. Vedle plodů se sbírá
i jejich list, který se suší ve stínu nebo na slunci, teplota nesmí překročit 40°C. Při sušení
musíme zachovat původní barvu listů. Listy
obsahují glukokininy (myrtilin), a proto se nálev z nich používá při slabé cukrovce. V listech
jsou obsaženy ve významném množství třísloviny, takže se hodí na přípravu čaje užívaného vnitřně při průjmových onemocněních,
žaludečních obtížích, ale (na rozdíl od plodů)
i při zánětech močových cest (jako močopudný a protizánětlivý prostředek). Listy v nálevu
slouží jako prostředek ke snižování hladiny
cukru v krvi. Zevně působí odvar z borůvkového listí při kožních onemocněních, například i při lupénce.
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OSTRUŽINY – ZÁZRAK
NA KLOUBY I RAKOVINU

HOUBAŘENÍ – VÁŠEŇ
A ČESKÝ NÁRODNÍ SPORT

Houbaření je český národní sport číslo jedna
a patří k českému národu stejně neodmyslitelně jako vynikající pivo nebo fenomén chataření
a chalupaření. Sedm z deseti Čechů jde alespoň
jednou za rok na houby. Česká republika je
Mekkou houbařů a v houbaření jí patří nezpochybnitelné světové prvenství! Jsme šťastní,
když rostou houby a v kuchyni při jejich zpracování hub jsme mistři. Sbírání hub je naše vášeň.
Do lesa s košíkem můžete vyrazit od jarních měsíců až do příchodu zimy. Zkrátka po celý rok
mají houbaři co sbírat. Aby houby rostly, musí
mít k tomu optimální podmínky. Standardně
jim prospívá vysoká relativní vlhkost vzduchu,
vhodná teplota a dostatek vláhy. Ne vždy to počasí dovolí, aby houby měly takové prostředí.
Některý měsíc je proto příliš sucho nebo chladno, a tudíž se v tomto období houbám nedaří.
Naopak v jiném roce téhož měsíce je deštivo a
teplo, což se projevuje na růstu některých druhů hub. Běžně se stává, že mnohé houby začnou
růst, až k tomu mají příhodnější podmínky. V
takovém případě na ně houbaři narazí třeba až
na podzim. Z praxe je vypozorováno, že houby
rostou nejrychlejším tempem, jestliže denní
a noční teploty neoscilují. Ptáte-li se na to, kdy
je příhodné jít na houby? Tak tehdy, kdy jsou
proto optimální podmínky. Nejčastěji, když se
teploty pohybují kolem 25 °C a jsou doprovázeny dešťovými srážkami. V tomto případě by měl
člověk vyrazit na houby po vydatných deštích
až tak za 14 dnů. Jestliže bylo delší dobu sucho,
tak houby začnou rašit z půdy o několik týdnů
později. Proto byste měli vyčkat na správný
okamžik a domů se pak vrátíte s košíkem plným
hub!
www.krasnadikyhoram.cz

Kromě hub teď v Orlických horách najdete
další lesní pochoutku, která vás nejen zasytí,
ale prospěje i vašemu zdraví. Jsou to ostružiny.
Je to velký zázrak na klouby, krásu, ale i rakovinu. První polovina léta patří třešním, druhá
sladkým ostružinám. Je tedy třeba tento dar
přírody využít. Na váš organismus bude mít
velmi blahodárné účinky. Obsahují totiž 70 až
80 % vody, vysoké množství vitaminů, minerálů, draslíku, hořčíku, železa a kyseliny listové.
Ostružiny působí také jako antioxidant. A to
není všechno! Ostružiny působí protizánětlivě a některé studie uvádějí, že jsou výborné
jako prevence proti rakovině. Odborníci je ale
doporučují také k tomu, aby člověk předešel
artróze. Toto lesní ovoce totiž účinně chrání
chrupavky a vazy. Ostružiny ale mají i další
pozitivní účinky - zpomalují stárnutí, chrání
kůži před účinky slunečního záření a podporují regenerační procesy. Ostružiny sbíráme
podle zralosti, nejčastěji v srpnu a září. Ideální
je co nejrychlejší konzumace nebo zpracování. Déle než 3 dny bychom čerstvé ostružiny
skladovat neměli. Konzumovat je můžeme
buď syrové, nebo tepelným zpracování z nich
uvařit sirupy, džemy a zavářet do kompotů.
Také jsou výborné usušené, z těch si pak následně uvaříme výborný čaj. Orlické hory jich
nyní plné, potkáte je na každém kroku, tak neváhejte!

OVOCNÉ LIMONÁDY
A ZÁKUSKY Z DARŮ LESA

Na spoustě míst hor i podhůří můžete v restauracích a kavárnách ochutnat limonády, které
jsou vyrobeny z kvalitních přírodních sirupů
bez chemie, barviv a umělých přísad. Jednou
z nich je v Opočně Ateliér Renata. Najdete tu
krásné prostředí, ochutnáte výborné Pavlínčiny
zákusky a vychlazenou ovocnou limonádu. Její
www.kralovstviorlicke.cz

PŘIPOMEŇ SI CHUTĚ PŘÍRODY
základ tvoří Bylinný sirup z Orlických hor, které
vyrábí paní Kateřina Geržová s certifikátem Orlické hory – originální produkt® v několika bylinných variacích. Hodí se jako netradiční tečka
do míchaných alkoholických i nealkoholických
drinků a neváhejte si jej přilít i jako sladidlo do
čaje, kaší anebo jogurtů. V zimě se stane příjemnou alternativou k teplým nápojům. Je vyroben

s láskou, poctivostí a ohleduplností k přírodě.
www.atelier-renata.cz,
FB: @bylinneproduktyzorlickychhor
Až budete v Lanškrouně obdivovat krásnou
přírodu Lanškrounských rybníků, zastavte se
v bylinkové kavárně Bilerbin. Vyrábějí tu sirupy a džemy, které můžete ochutnat. Připravují z

nich i limonády, horké nápoje nebo ledové tříště. Každý den pečou domácí moučníky, vyrábí
bylinkové zmrzliny a míchají bylinky na čajové
směsi. Sirupy i džemy si tu můžete zakoupit,
zároveň je dodávají do restaurací, kaváren, penzionů a zdravých výživ. Nabízí také zajímavé
přednášky.
www.bilerbin.cz

PŘIJĎTE SI ZAMLSAT – na spoustě míst ochutnáte domácí zákusky, lahodné limonády,
dobrou kávu, výborné denní menu a odjedete od nás s dokonalou sladkou tečkou svého
putování po Orlických horách a Podorlicku.
• Zámecká kavárna s restaurací – Zámek Častolovice
• Zámecká cukrárna – Zámek Potštejn
• Toniova kavárna a restaurace – Nový zámek Kostelec nad Orlicí
• Zámecká kavárna – Zámek Doudleby nad Orlicí
• Kavárna Měšťanského pivovaru Hylváty – Ústí nad Orlicí
• Cukrárna v Brandýse nad Orlicí

POZVÁNKA PRO GURMÁNY – přijměte pozvánku alespoň na pár míst, kde poznáte,
že Orlické hory a Podorlicko i výborně chutnají! Tam pro vás kuchařské týmy připravují
kvalitní pokrmy ze sezónních regionálních surovin od místních farmářů.
• Kulinářské týdny na Panoramě v Rychnově nad Kněžnou - mezinárodní kuchyně,
páteční grilování masa, čerstvých ryb, raut s grilovanými pokrmy
• Tvrz Orlice v Letohradě - ovocné pokrmy z české zahrádky, víkendové grilování na
terase, posezení na hradbách
• Kozí chlívek v Deštném v Orlických horách - staročeská kuchyně, venkovní zahrádka
• Kramářova chata na Suchém vrchu - gurmánské menu, steakové dny, zvěřina
• Hotel Studánka na okraji Rychnova nad Kněžnou - sezónní menu, venkovní posezení
• Penzion Pod Rozhlednou Vrbice - prázdninové grilované speciality, venkovní zahrádka
• Hostinec U Hubálků Kostelecká Lhota - sezónní menu, venkovní zahrádka
• Měšťanský pivovar Hylváty - grilování, steaky, posezení na pivovarském dvoře
• Hotel Havel v Rychnově nad Kněžnou - chřestové a dýňové speciality, venkovní posezení
• Grilovaní pstruzi v Českých Petrovicích - aneb ulov si a sněz pravého petrovického
pstruha
• Restaurace Sokolí hnízdo na Rampuši - česká domácí kuchyně s možností zakoupení
výrobků přímo od farmáře
• Restaurace Sedloňovský dvůr v Sedloňově - steaky na lávovém kameni a pravěká kuchyně

POZVÁNKA NA PIVO – vaření piva má u nás dlouhou historii a tradici. Zveme vás na
malou pivní ochutnávku alespoň za některými z nich.
• Staročeský pivovárek v Dobrušce - 12% Rampušák v nefiltrované i filtrované podobě,
13% polotmavý Muderlant, 15% světlý speciál F. L. Věk nebo další speciální piva
• Řemeslný pivovar Clock v Potštejně - piva ze série No Idols 15° American IPA, Hektor
10°, Maid 12°, pšeničné Goldie 11°, svrchně kvašená Clock 12° a Twist 14°- nabídka piv se
mění každý den
• Rychnovský pivovar - světlý 10% Zilvar, polotmavý 11% Kaštan, klasický světlý ležák
12% Kněžna nebo staročeské černé pivo 14% Kvardián
• Pivovar v Neratově – Prorok 10 světlý nefiltrovaný výčepní, Prorok 12 světlý ležák
nefiltrovaný, Neon nízkoalkoholický míchaný nápoj na bázi piva
www.mojeorlickehory.cz

www.krasnadikyhoram.cz

www.kralovstviorlicke.cz
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Dobijte si baterky na místech vyzařujících atmosféru
Kde si dobít baterky v Orlických horách a Podorlicku? To není vůbec těžká otázka, protože v této oblasti se nachází několik poutních
míst plných tajemné, magické, energii vyzařující atmosféry. Je zde velmi přítomný jejich genius loci, tedy duch místa. Vydejte se
s námi za magickými místy našeho podhůří i hor!

Cesta manželů v Rokoli

Nedaleko Nového Hrádku u obce Bohdašín
najdete v rokli mariánský poutní areál Rokoli. Kromě studánky v místě, kde se měla zjevit Panna Marie, si zde můžete prohlédnout
pseudogotický kostel, dřevěnou Loretu a lesní křížovou cestu. Zpomalte ve shonu dnešního světa při krátké procházce přírodou po
„Cestě manželů“. Začíná u laviček u rybníčků.
Popřemýšlejte o životě, vašem manželském
vztahu, vztahu k sobě, k druhým. Zastavte se
u 15 tabulí s texty a plastikami. Jednotlivá zastavení se dotýkají běžných událostí v životě.
Tyto chvilky zastavení budou pro vás nejen
hezkou procházkou, ale určitě obohatí váš
život či se stanou novým impulsem. Přijďte
si vychutnat poklid místa, projít se přírodou
propojenou s magickými významy nebo si
nabrat trochu vody ze zázračné studánky, pro
kterou sem jezdí lidé ze širokého okolí.
www.bohdasin.cz

Charismatické Dřízenské údolí

Koncem 19. století v malebném Dřízenském
údolí u vsi Přepychy založil místní kaplan
Alois Mádr charismatické poutní místo.
Kromě jeho pomníku je tu k vidění kaple
Panny Marie Lurdské. Projít se tu můžete po
křížové cestě se 14 zastaveními, zakončené
Božím hrobem ve skále. Nevynechejte také
možnost osvěžení v místní studánce. Právě tento silný a údajně nikdy nevysychající
pramen vedl kaplana Mádra ke stavbě tohoto areálu. I dnes je toto charismatické údolí
místem setkávání lidí při mších a církevních
oslavách, svatebních obřadech mladých lidí
i cílem příjemných procházek a návštěv místních i turistů. My vám teď poradíme, jak se
na toto místo s genius loci dostanete. Vydejte
se od dominanty obce, kostela sv. Prokopa po
silnici II. třídy směrem na Záhornici, zhruba
po 300 metrech odbočte mírně vpravo a pokračujte necelý kilometr po žluté turistické
značce. Když vyjdete z lesa, rozprostře se
před vámi magické údolí. Až se sem vydáte,
vezměte si sebou buřty a chleba, je tu ohniště, kde si můžete buřta opéct. Pro ty z vás,
kteří rádi meditují, postačí meditační hudba
ve sluchátkách. Vychutnejte si toto místo se
vším všudy!
www.prepychy.cz

Neratovský Fénix

Kostel v Neratově v Orlických horách netřeba
jistě představovat. Je znám již po celé České
republice, ať již svoji unikátní prosklenou
střechou, či prostřednictvím slov a rozhovorů Mons. Josefa Suchára v médiích. Stále je
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to však hojně navštěvované místo, které má
své kouzlo a genius loci. Historie kostela Nanebevzetí Panny Marie je více než pohnutá.
Přesto kostel vstal z popela jako bájný Fénix.
Novinkou letošní sezóny jsou zpřístupněné
věže s novými báněmi, odkud je krásný výhled. Ve věžích najdete výtvarnou instalaci,
která představuje slavné i dramatické osudy
kostela a obce Bärnwald-Neratov. Časová osa
dějin v podobě obrazu a dat provází návštěvníka při cestě po schodištích obou kostelních
věží. Neratov prošel etapami rozkvětu, poutní
slávy – jako mimořádně působivé a proslulé
duchovní místo, ale také etapami krutě devastujícími, které dávaly jen velmi malou naději
na pokračování života. Obnovu celého místa
můžeme pokládat za zázrak, který pokračuje
dodnes. Uchování tohoto poselství naděje je
www.krasnadikyhoram.cz

však podmíněno dalšími kroky. Podle Martina
Bubera vyžaduje život symbolu v každé době
vždy ještě „vydávajícího se člověka“. Přejeme
vám nejen načerpání vnitřní energie, ale také
osobní prožití této pravdy. Závěrečná slova
v bohoslužebném shromáždění v místním německém nářečí kdysi zněla: „…Ei Goots Noama“ v českém jazyce „…Jděte s Bohem!“.
www.neratov.cz

Vnitřní energie a síla na Homoli

Víte, že jsou pouze dvě svatá schodiště Scala
sancta v Evropě, jež jsou postaveny přesně
podle oblíbené katolické modlitby růžence?
Mají 153 kamenných stupňů a 16 odpočívadel, tedy 153 Zdrávasů a 16 Otčenášů, které
poutník vkleče zdolá při cestě nahoru. Jedny
jsou v Itálii a ty druhé na pečlivě vybraném
www.kralovstviorlicke.cz
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jež beze slova se svítilnou v ruce vůz nad
ním zdvihla. Světlo viděl tak dlouho, dokud
neuhnul na správnou cestu, načež panna i se
světlem zmizela. Zavázal se, že bude každoročně do Maria Celli putovat, a tento slib až
do své smrti věrně plnil. Na památku svého
zázračného zachránění pověsil na lípu obrázek, který zázračný děj představuje. Zázrak
tu může čekat na každého, zastavte se tu při
svém rozjímání! www.lanskroun.eu

Rozsviť si své SVĚTÝLKO

místě mezi obcemi Borovnice a Lhoty u Potštejna – na vrchu zvaném Homol s jedinečným poutním místem, které je novou kulturní
památkou. Svaté schody vedou k raně baroknímu kostelu Panny Marie Bolestné. Můžete
je vyjít samozřejmě i ve stoje, rozhlédnout se
po malebném okolí a nadechnout se místního
genia loci. Zjistíte, jakou pozitivní energií je
naplněno, a to nemluvíme o řadě pověstí, které Homoli obklopují. Místo patří pod správu
Římskokatolické farnosti - děkanství Kostelec
nad Orlicí, jejímž filiálním kostelem Panna
Marie Bolestná je. Areál je veřejnosti volně
přístupný. Kostel je otevřen o bohoslužbách
a poutích. Bohoslužby se zde slaví od svátku
Zmrtvýchvstání Páně (tj. po Velikonocích) do
25. prosince, vždy každou druhou a čtvrtou
neděli v měsíci od 14:30 hodin. Tajuplnou
atmosféru s pocity uvolnění, oddanosti, klidu
a ticha, místo získává především v podvečerních hodinách. Zastavte se tu! Naplní vás to tu
vnitřní energií a silou!
www.borovnice.info

Symbolika pěti ctností v Letohradě

Na kopci nad městem Letohrad se vypíná barokní kaple sv. Jana Nepomuckého. Už téměř
tři století k ní míří poutníci, a to nejen věřící.
Symbolikou a tajemným ovzduším doslova dýchá. Je totiž postavena ve vztahu k pěti
hvězdám zobrazovaných okolo hlavy sv. Jana.
Pětiúhelníkový půdorys má nejen kaple, ale
i ambity, které zdobí věžičky s pěti zvony. Dále
pět vchodů do kostela, pět oken, pětiboký
oltář s pěti plastikami ctností. Tyto plastiky

přestavují víru, naději, lásku, statečnost a dobročinnost. Další pětice jistě najdete při vlastní
návštěvě. Ke kapli se nejpohodlněji dostanete
cestou z letohradského zámeckého parku, ke
svatostánku vede lipová alej z roku 1734. Její
součástí jsou i misionářské kříže, které pocházejí ze sedmnáctého století. Cestou si můžete
odpočinout na několika lavičkách. Z vrcholku
Kopečku uvidíte panorama Orlických hor,
Králický Sněžník a při velmi dobré viditelnosti
dohlédnete až na Sněžku. Jen kousek od kaple
najdete novou Muchovu vyhlídku s pohledem
na údolí Tiché Orlice. Objevte v sobě při návštěvě této barokní perly svých pět ctností!
www.letohrad.eu

Zázrak v Malé Marii-Zell

Na Mariánské hoře u Horní Čermné na Orlickoústecku můžete najít poutní kostel, 14
kapliček křížové cesty a dvojitou lipovou alej.
Svatostánek ukrývá ve svém nitru presbytář
původní kapličky z roku 1864 a přímo před
oltářem je umístěn pískovcový sloupek s obrázkem Panny Marie Cellenské. Však se také
Mariánské hoře přezdívá „malá Maria-Zell“
podle slavného poutního místa v Rakousku.
Brožurka Hora Mariánská v Čermné z roku
1896 líčí údajný zázrak, který se tu kdysi stal.
Dávný ctitel Panny Marie Cellenské, Antonín
Keprta z Kunvaldu u Žamberka, vezl tudy
roku 1814 mlýnské kameny. Pozdě večer sjel
cestou roklinatou až k nejvyššímu výstupku,
kde se vůz s nákladem na něj převrhl. Nevida pomoc, volal k Panně Marii Cellenské,
aby ho vyprostila. Zjevila se mu bílá panna,

Přímo magického ducha vyzařuje kostel
sv. Jana Nepomuckého, jedna z mála dochovaných staveb vesnice Vrchní Orlice na
Rychnovsku, jež je od roku 2012 kulturní
památkou. Kostel vznikl v letech 1708–1712
z původní hřbitovní kaple. Postaven byl Italem Carlem Antoni Reinem usazeným v Rokytnici v Orlických horách, který se roku
1730 zabil při stavbě kostela v Neratově.
V roce 1770 byl kostel rozšířen a byla přistavěna věž. Ačkoliv kostel pochází z 18. století
a jeho interiér byl postupně vykrádán a ničen,
stojí určitě za návštěvu. Zachovaly se v něm
pouze jeho lavice. Jeho oltář byl převezen do
kostela sv. Bartoloměje v Bystrém. Milovníci
filmů režiséra Jiřího Menzela mohli hřbitov,
který je hned vedle kostela, zahlédnout ve
filmu Obsluhoval jsem anglického krále, ve
scéně ze hřbitova z vysídlené německé vesnice. I zde došlo po 2. světové válce k odsunu
Němců a téměř celá vesnice byla zbořena. Vidět jste ho také mohli v 5. dílu seriálu Labyrint III, kdy v kostele policie vyšetřuje vraždu
Sandry Konrádové. Kostel ožívá několikrát
do roka. V červenci při festivalu umění MEZI
HORAMA, který pořádá spolek Magdalena
Bartošovice v Orlických horách. Peníze vybrané na dobrovolném vstupném pomáhají
spolku v opravě kostela. V měsíci září se toto
magické místo rozzáří desítkami plamínků
svítilen, pochodní, svíček a jiných světýlek
vyrobených regionálními výtvarníky při
akci SVĚTÝLKA NA VRCHNÍ ORLICI.
Záři světel doplní koncerty a autorské čtení.
Dveře jsou tu dokořán. Kdo vejde dovnitř,
hned pocítí tu zvláštní atmosféru, jako by se
tu zastavil čas - ticho, prázdné lavice, holé,
místy trhlinami poznamenané zdi zbavené
jakékoli výzdoby. Místo, kde pod modře vymalovanou klenbou stával bohatě zdobený
oltář s obrazem, dnes zeje prázdnotou a zub
času hlodá i na dřevěném obložení balkonu. Vezměte si také svou svíčku a přijeďte
na SVĚTÝLKA podpořit obnovu kostela
a vzdát hold této unikátní památce!
www.bartosovice.eu

Mimo tyto dech beroucí místa najdete v Orlických horách a Podorlicku nespočet dalších tipů, které vás dobijí energií téměř na
každém kroku. Ať už jsou to kapličky podél silnic a lesních cest, místa v lese na pařezu nebo mysliveckém posedu, kde si můžete
v průběhu procházky v klidu posedět. Své kouzlo má dozajista východ i západ slunce. Najdete tu mnoho míst, odkud můžete
počátek nebo zakončení dne pozorovat. Ponořte se do paprsků vycházejícího slunce, přivřete oči při jeho zapadání za obzor. Své
místečko si tu každý z vás určitě najde. Přijeďte si k nám dobít baterky!
www.mojeorlickehory.cz

www.krasnadikyhoram.cz

www.kralovstviorlicke.cz
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Kalendář akcí
Koncert Dasha a Pajky Pajk
Quintet

SRPEN

Výstava Divoká příroda – Lukáš
Kovář

9. 8. 2019
Kostelec nad Orlicí
Koncert DASHY, držitelky Thálie za rok 2010, pod
širým nebem v areálu parku Nového zámku v Kostelci
nad Orlicí.

1. 8.–30. 8. 2019
Ústí nad Orlicí
Výstava v Městské knihovně.

Kravál

Výstava loutkových divadel

9. 8. 2019
Kunčice – Letohrad
Open-air festival ve sportovním areálu na hřišti
za kostelem.

1. 8.–30. 9. 2019
Letohrad
Výstava v Muzeu řemesel.

Prázdninové pohádkové pátky

2. 8. , 9. 8. , 16. 8. , 23. 8. 2019
Rychnov nad Kněžnou
Během letních prázdnin v amfiteátru Pelclova divadla
divadelní představení pro děti.

Noční strašidelná prohlídka

Bukovka Fest 2019
Lanovkou za pohádkou

Zpíváme a tančíme s Míšou

2. 8. , 16. 8. 2019
Letohrad
Na trase projdete parkem přes strašidelnou jeskyni až
na zámek, kde vás provede Bílá paní. Nutná rezervace.

3. 8. 2019
Rychnov nad Kněžnou
Zábavný pořad pro děti s Míšou Růžičkovou
v Letovisku Studánka.

Svátky tavení skla dřevem

Noční hrané prohlídky hradu
Potštejn

2. 8.–4. 8. 2019
Deštné v Orlických horách
Tradiční akce v zahradě Muzea turistiky, zimních sportů
a řemesel s ukázkami foukání a tvarování skla, řemesel
a dílniček pro děti.

3. 8. 2019
Hrad Potštejn
Netradiční prohlídky hradu v režii Ochotnickočtenářské besedy Orlice, rezervace doporučena.

Ústecký triatlon

10. 8. 2019
Červená Voda
3. ročník našlápnuté akce, dětské tvořivé dílny,
inspirativní workshopy, divadlo, čajovna pod širým
nebem, Djs i koncerty.

Kunštátský drvoštěp

10. 8. 2019
Orlické Záhoří
Mezinárodní dřevařská soutěž ve štípání špalku na
přesnost, řezání kaprovkou ve dvojici na čas, řezání
motorovou pilou na čas a přesnost, doprovodný
program s ukázkami řezbářské práce.

140 let Sboru dobrovolných
hasičů
10. 8. 2019
Olešnice v Orlických horách
Oslavy 140 let místního SDH.

3. 8. 2018
Ústí nad Orlicí
Závod pro širokou veřejnost a všechny věkové kategorie
v Aquaparku.

Koncert mladých umělců

5. 8. 2019 – zámek Letohrad
8. 8. 2019 – Brandýs nad Orlicí v kostele Českobratrské
církve evangelické
Koncert českých i zahraničních mladých umělců.

Pravidelné letní grilovačky
Svátky tavení skla dřevem

Miláček Anna

2. 8. 2019
Letohrad
Divadelní komedie na Tvrzi Orlice, vstupenky
v předprodeji.

Lanovkou za pohádkou
za sedmero úkoly

3. 8. 2019
Červená Voda
Akce pro rodiny s dětmi ve Skiparku, která vás zavede
na 1,5 km dlouhý okruh s úkoly.
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7. 8. , 9. 8. , 14. 8. , 21. 8. , 23. 8. , 28. 8. 2019
Hostinec U Hubálků, Kostelecká Lhota
Každou středu a pátek od 18 h letní grilování v hostinci.

Putování se Zilvarem

9. 8. , 16. 8. , 23. 8. , 30. 8. 2019
Rychnov nad Kněžnou
Prázdninové páteční zábavné poznávání města,
rezervace nutná.

Janouškovo Ústí – Muzikanti
v Cakli
9. 8.–10. 8. 2019
Cakle – Ústí nad Orlicí
34. ročník folkového tradičního festivalu.

www.krasnadikyhoram.cz

Kunštátský drvoštěp

Neratovské poutní slavnosti

15. 8.–18. 8. 2019
Neratov, Bartošovice v Orlických horách
Tradiční poutní slavnosti s duchovním, kulturním
a charitativním programem, Běh naděje a řemeslný trh.

Poznej svého farmáře – Farma
Sokol

17. 8. 2019
Rampuše, Liberk
Rodinný den na Rampuši, ochutnávka místní produkce,
prohlídka farmy, farmářský trh, živá hudba, program
pro děti.

www.kralovstviorlicke.cz
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Úryvky z muzikálu Děti ráje
v Pivovaru
17. 8. 2019
Hylváty – Ústí nad Orlicí
Koncert úryvků z oblíbeného muzikálu Děti ráje
na dvoře Měšťanského pivovaru.

Dovolená za všechny prachy

21. 8. 2019
Jablonné nad Orlicí
Divadlo pod širým nebem na koupališti v Jablonném
nad Orlicí.

Pivní slavnosti 2019

Galakoncert Dalibor Janda
a Prototyp

Řecká kuchyně

Ejhle, loutka

17. 8. 2019
Choceň
Tradiční letní akce v přírodním parku Peliny s nabitým
programem.

17. 8.–25. 8. 2019
Rychnov nad Kněžnou
Přijďte ochutnat řeckou kuchyni do Restaurace
Panorama.

Amatérské závody dračích lodí
17. 8. 2019
Pastviny
12. ročník tradičního závodu.

22. 8. 2019
Rychnov nad Kněžnou
Galakoncert trojnásobného zlatého slavíka v amfiteátru
Letoviska Studánka.

23. 8.–24. 8. 2019
Žamberk
12. ročník nejen divadelního festivalu Ejhle, loutka
ve vile Vonwillerka v Žamberku.

Zvěřinové hody s koncerty

24. 8. 2019
Červená Voda
Zvěřina z rukou zkušeného kuchaře, program pro děti
a koncert ve Skiparku.

Rampušák fest 2019

17. 8. 2019
Dobruška
Hudební festival v Rodinném pivovaru Rampušák
s hvězdným obsazením.

Renesance Opočno 2019

19. 8. 2019 – 24. 8. 2019
Opočno
Unikátní multižánrový volně pojatý cyklus věnovaný
renesanční kultuře zasazen do krásného prostředí města
a zámku Opočno.

31. 8. 2019
Říčky v Orlických horách
Již počtvrté máte možnost pokořit 1000 m dlouhou černou
sjezdovku a poměřit síly nejen sami se sebou.

Ejhle, loutka

Černovírské rolování slámy

24. 8. 2019
Černovír
11. ročník o putovní pohár s mezinárodní účastí.

Závody do vrchu Ústecká 21
24. – 25. 8. 2019
Ústí nad Orlicí
Tradiční automobilové závody do vrchu.

25. 8. 2019

Domov pod hradem Žampach
Pouť spojená se mší svatou v zámecké kapli.

Rychnovský jarmark

29. 8.–30. 8. 2019
Rychnov nad Kněžnou
Tradiční jarmark s muzikanty, pohádkami, řemeslníky
i ukázkami řemesel.

Guláš festival

www.mojeorlickehory.cz

30. 8.–31. 8. 2019
Rokytnice v Orlických horách
Orientační závod dvojic na kolech i pěšky Orlickými horami a podhůřím s mottem: „Různé cesty – jeden cíl.“

Říčkovský masakr

Žampašská pouť
sv. Bartoloměje

Pivní slavnosti Choceň

Orlický bloudil 2019

31. 8. 2019
Česká Třebová
Výtvarný happening pod širým nebem.

17. 8.–18. 8. 2019
Ústí nad Orlicí
Dobové atrakce a střelnice, ukázky starých řemesel
s dílničkami pro děti, divadélka, historický šerm
a koncert.

18. 8. 2019
Ústí nad Orlicí
17. ročník tradiční akce v přespolním běhu.

31. 8. 2019
Žamberk
Celodenní vzpomínková akce. Oslavy 75. výročí příchodu
paraskupiny BARIUM a 110. výročí narození gen. Josefa
Knopa.

Kobylinec 2019

Ústecká staročeská pouť

Černovírský kros – přespolní
běh

Přísahali republice

31. 8. 2019
Přívrat
9. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše.

www.krasnadikyhoram.cz

Hradozámecká noc na hradě
Potštejn
31. 8. 2019
Hrad Potštejn
Netradiční prohlídky hradu v režii místní
Ochotnicko-čtenářské besedy Orlice.

Mistrovství ČR v biatlonu
na kolečkových lyžích

31. 8.–1. 9. 2019
Letohrad
Tradiční akce letního biatlonu na kolečkových lyžích.

ZÁŘÍ

Výstava fotografií Jaroslava
Mareše
Září 2019
Častolovice
Výstava fotografií v zámecké galerii.

Talk show s Martinem Zounarem
a Martinou Randovou
3. 9. 2019
Lanškroun
Vyprávění historek nejen z natáčení Ordinace v růžové
zahradě v multifunkčním centru L’Art.

www.kralovstviorlicke.cz
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Přívratské vinobraní

Hradišťan a Jiří Pavlica

61. ročník rychnovské osmičky

Degustace Vinařství Gotberg

13. 9.–14. 9. 2019
Přívrat
33. ročník tradičních slavností, koncerty, taneční
zábava.

13. 9.–15. 9. 2019
Rychnov nad Kněžnou
Tradiční soutěžní přehlídka neprofesionálních filmů
s mezinárodní účastí.

AkvaExpo
Brandýské mámení

Den regionu Orlicko –
Třebovsko

6. 9. 2019
Ústí nad Orlicí
Tradiční cyklojízda pro příznivce cyklistiky.

Brandýské Mámení 2019

6. 9.–7. 9. 2019
Brandýs nad Orlicí
18. ročník multižánrového festivalu v Brandýse.

Žamberská pouť

6. 9.–8. 9. 2019
Žamberk
Atrakce a stánkový prodej. Poutní mše v kapli
sv. Rozálie.

Výstava železničních modelů
a kolejišť
6. 9.–8. 9. 2019
Choceň
12. ročník výstavy železničních modelů a kolejišť
v Orlickém muzeu.

Libchavský šlapáček
7. 9. 2019
Libchavy
4. ročník turistického pochodu.

14. 9.–18. 9. 2019
Rychnov nad Kněžnou
43. ročník výstavy akvarijních ryb a terarijních
živočichů.

Ruská kuchyně

14. 9.–22. 9. 2019
Rychnov nad Kněžnou
Ochutnejte tradiční ruskou kuchyni v Restauraci
Panorama.

Farmářské zámecké trhy

15. 9. 2019
Doudleby nad Orlicí
Farmářské trhy na zámku v Doudlebách nad Orlicí.

Den (pro) pěstounství

15. 9. 2019
Choceň
Den plný zábavy a aktivit pro děti i dospělé v parku
Peliny.

Miroslav Donutil – Cestou
necestou

15. 9. 2019
Letohrad
Show populárního herce v místním domě kultury.

K rozhledně Andrlův Chlum
15. 9. 2019
Ústí nad Orlicí
24. ročník podzimní cyklojízdy nebo pěší túry
na rozhlednu.

Swingový festival na zámku

20. 9. 2019
Bystré
Koncert Dana Bárty a Illustratosphere v centru Elada.

Food festival na zámku

21. 9. 2019
Kostelec nad Orlicí
4. ročník gastronomického festivalu s hudbou
a venkovním piknikem na Novém zámku.

KALF

25. 9. 2019
Letohrad
Tradiční setkání Klubu autorů literatury faktu na Tvrzi
Orlice.

Světýlka Vrchní Orlice

26. 9.–30. 9. 2019
Bartošovice v Orlických horách
Výstavní a koncertní benefiční akce v kostele sv. Jana
Nepomuckého na Vrchní Orlici.

Vyrob si svého draka!

28. 9. 2019
Rokytnice v Orlických horách
Přijďte do Sýpky, navažte na tradici výroby draků
a vyrobte si také toho svého.

Zemská míle 2019

28. 9. 2019
Lanškroun
7. ročník seriálu běžeckých závodů na atletickém
stadionu R. Šebrleho.

Svatováclavské historické ležení
v Dobrušce 2019

Honění kohouta

13. 10. 2019
Letohrad
Tradiční akce ve sportovním areálu na hřišti pod
kostelem v Kunčicích.

13. 9.–14. 9. 2019
Lanškroun
51. ročník turistické akce Klubu českých turistů.
Tradiční slavnosti města s bohatým kulturním
programem.

Pohádkové putování

Hudební festival F. I. Tůmy

www.mojeorlickehory.cz

Zvířený prach tour

ŘÍJEN

Lanškrounská KOPA
a městské slavnosti
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20. 9. 2019
Opočno
Degustace v Ateliéru Renata.

28. 9.–29. 9. 2019
Dobruška
Historické ležení zbudované v Archlebových sadech.

7. 9. 2019
Kostelec nad Orlicí
9. ročník oblíbeného setkání s hudbou na Novém
zámku.

13. 9.–14. 9. 2019
Kostelec nad Orlicí
Tradiční multižánrový hudební festival.

19. 9. 2019
Lanškroun
Koncert Hradišťanu i s Lanškrounským smíšeným
sborem v multifunkčním centru L’Art.

Farmářské zámecké trhy Doudleby

www.krasnadikyhoram.cz

13. 10. 2019
Rychnov nad Kněžnou
Zamykání pohádkové cesty a zavírání lesa Včelného
s bohatým kulturním programem pro děti v Letovisku
Studánka.

www.kralovstviorlicke.cz
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Postel hospoda kostel

14. 10. 2019
Rychnov nad Kněžnou
Talkshow Zbigniewa Czendlika v Pelclově divadle.

Mše posvícenská

19. 10. 2019
Zámek Kvasiny
Mše, která se bude konat ve zdejší krásné zámecké
kapli.

Nejlepší Češi z Kocianovy
a Heranovy soutěže

19. 10. 2019
Kostelec nad Orlicí
Koncert nejlepších českých účastníků Kocianovy
houslové a Heranovy violoncellové soutěže na Novém
zámku.

Blinduro 2019 Podzim

19. 10. 2019
Červená Voda
Dvoudenní závod uzavírající enduro sezonu
ve Skiparku.

Zvěřinové hody

19. 10.–27. 10. 2019
Rychnov nad Kněžnou
Skvělá jídla ze zvěřiny v Restauraci Panorama.

Mrazík

26. 10. 2019
Letohrad
Ochotnické divadlo v kulturním domě.

LISTOPAD

Svatomartinské posvícení

listopad 2019
Rychnov nad Kněžnou
Speciality z hus a kachen z českých chovů, ochutnávka
svatomartinského vína v Hotelu Havel.

Dušičky v Sýpce

2. 11. 2019
Rokytnice v Orlických horách
Přijďte se svými dětmi a vyrobte si svoji lucernu z řepy.

Hubertská myslivecká mše
3. 11. 2019
Neratov
Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Českotřebovský Vehikl 2019

8. 11.–9. 11. 2019
Česká Třebová
Veřejná výstava a soutěž plastikových a papírových
modelů v areálu Skalka.

Svatomartinské hody

9. 11.–17. 11. 2019
Rychnov nad Kněžnou
Tradiční speciality, které neodmyslitelně patří k svátku
sv. Martina, v Restauraci Panorama.

www.mojeorlickehory.cz

Čiperkové

Rokytnický vánoční jarmark

Jiří Bárta a Terezie Fialová

Betlémský příběh

Adventní jarmark

Vánoce: aneb Bacha
na Šporcla

16. 11. 2019
Ústí nad Orlicí
Nejpopulárnější dětská kapela v ČR v Roškotově
divadle.

16. 11. 2019
Kostelec nad Orlicí
Mimořádný koncert u příležitosti 30. výročí Dne boje
za svobodu a demokracii na Novém zámku.

29. 11.–30. 11. 2019
Choceň
Tradiční předvánoční akce, ukázky řemesel a prodej
výrobků v Orlickém muzeu.

Adventní muzejní noc

30. 11. 2019
Nové město nad Metují
Prohlídky s komponovaným programem v Městském
muzeu.

PROSINEC

7. 12. 2019
Rokytnice v Orlických horách
Jarmark s vánoční tématikou, hudební vystoupení,
dílničky.

prosinec 2019
Zámek Potštejn
Sobotní adventní unikátní hrané prohlídky s příběhem
o původu Vánoc.

6. 12. 2019
Kostelec nad Orlicí
Slavnostní vánoční koncert na Novém zámku.

Vánoční jarmark na Kopečku
14. 12. 2019
Neratov
Řemeslný jarmark v chráněných dílnách Sdružení
Neratov – Kopeček.

Vernisáž tradiční vánoční výstavy

Vánoční koncert Bigbandu
Letohrad

Advent mezi horami

Vánoční benefiční koncert
Leony Machálkové

1. 12.–22. 12. 2019
Tradiční cyklus 4 adventních česko-polských koncertů
v Neratově, Orlickém Záhoří, Bartošovicích v Orlických
horách a v polské Lasówce.

15. 12. 2019
Ústí nad Orlicí
Koncert s dětským pěveckým sborem Čtyřlístek
v Měšťanském pivovaru Hylváty.

Výstava betlémů

Punčový koncert

7. 12. 2019 – 2. 2. 2020
Zámek Kvasiny
9. tradiční výstava s dvěma stovkami unikátních
betlémů. Perlou výstavy je 6,5 metrový Hřebečský
betlém J. Haldy s 2000 figurkami.

28. 12. 2019
Zámek Kvasiny
Přijeďte se zaposlouchat se sklenkou punče v ruce do
krásné hudby při koncertu Guitar Arte Tria J. Kaulferse
v Loveckém sále zámku.

Betlémy z kraje Orlických hor

Silvestr Studánka 2019

Bratři Ebenové

Silvestrovské oslavy v Hotelu
Havel

1. 12. 2019
Česká Třebová
Tradiční výstava betlémů v Kulturním centru, na které
je k vidění Unzeitigův pohyblivý betlém a plastiky Karla
Bureše.

prosinec 2019
Rychnov n. Kněžnou
23. ročník tradiční výstavy betlémů v Hladíkově síni
Kolowratského zámku.

4. 12. 2019
Dobruška
Předvánoční koncert Bratří Ebenů ve Společenském
centru.

Vánoční jarmark

7. 12. 2019
Rychnov nad Kněžnou
Výstava lidové dovednosti v Pelclově divadle.
Více informací včetně tipů na další akce najdete na

www.mojeorlickehory.cz

www.krasnadikyhoram.cz

14. 12. 2019
Letohrad
Adventní koncert v domě kultury.

31. 12. 2019
Rychnov n. Kněžnou
Oslavte příchod nového roku v tradičním stylu se
zajímavou atmosférou silného historického místa
Letoviska Studánka.

31. 12. 2019
Rychnov n. Kněžnou
Přivítejte nový rok ve společnosti přátel v hotelu
v centru města.

Silvestrovský večer

31. 12. 2019
Kostelecká Lhota
Užijte si večer v Hostinci U Hubálků s celovečerním
teplým bufetem, neomezenou konzumací nápojů
s půlnočním přípitkem.

www.kralovstviorlicke.cz
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Česká Třebová; +420 465 322 634
www.ceska-trebova.cz
Červenovodské sedlo; +420 602 410 714
www.orlicko.cz
Deštné v Orl. horách; +420 492 601 601
www.destne.info
Dobruška; +420 724 965 051
www.kulturadobruska.cz
Choceň; +420 465 461 948
www.chocen-mesto.cz
Jablonné nad Orlicí; +420 465 641 371
www.jablonneno.cz
Klášterec nad Orlicí; +420 733 261 746
www.klasterecnadorlici.cz
Kostelec nad Orlicí; +420 494 337 261
www.rtic.cz
Lanškroun; +420 465 385 207
www.lanskroun.eu
Letohrad; +420 465 622 092
www.info.letohrad.eu
Olešnice v Orl. horách; +420 492 601 920
www.olesnice.net
Opočno; +420 494 668 111
www.opocno.cz
Orlické Záhoří; +420 725 081 136
www.orlickezahori.eu
Pastviny; +420 465 637 496
www.obecpastviny.cz
Potštejn; +420 494 546 812
www.potstejn.cz
Rokytnice v Orl. horách; +420 491 616 995
www.info.rokytnicevoh.cz
Rychnov nad Kněžnou; +420 494 539 027
www.rychnovsko.info
Skuhrov nad Bělou; +420 494 598 248
www.skuhrov.cz
Ústí nad Orlicí; +420 465 514 271
www.ustinadorlici.cz
Žamberk; +420 465 612 946
www.zamberk.cz

www.mojeorlickehory.cz
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