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MASOPUST 
Tento svátek je pohyblivý jako Veliko-

noce. Předchází Popeleční středě, kdy 

začínalo čtyřicetidenní postní období 

před Velikonocemi. Svůj původ má 

v pohanských obřadech, teprve poz-

ději se přeměnil na humorné obchůz-

ky maškar s dobrým jídlem a pitím. 
_______________________________

V současnosti patří k nejvíce udržovaným 

společenským zvykům v naší zemi. V Lan-

škrouně jsou oslavy masopustu opravdu 

slavné – pestrý průvod, Bacchus a jeho milá 

jedou v kočáře taženým koňmi, tradiční 

masky i mnohé inovace. Obnovená tradi-

ce osedlávání klisen a dřevěných hlav koňů 

na dlouhé tyči patří k ozdobám masopus-

tu. Důležitou zastávkou je hostinec Krčma. 

Na zámeckém nádvoří dostanou masky po-

volení od starostky, následuje tanec s med-

vědem, vyhodnocení nejlepších masek, zpěvy 

rozmarných písní, vystoupení folklorních 

souborů a pouličního divadla. K dobré ná-

ladě hraje místní dechovka a další kapely. 

Zabijačkové produkty, masopustní koblihy 

a další dobroty je možné ochutnat po celý 

den. „Prasátko paní starostky“ začíná již do-

poledne. Součástí oslav je bohatý masopustní 

jarmark.

Masopustní obchůzky se konají v dalších 

obcích – Sázava, Rudoltice, Dolní a Horní 

Čermná. V obcích regionu Lanškrounska se 

pořádají v tento čas také plesy. 

 

PaedDr. Marie Borkovcová 

JAN PROTIVANSKÝ 
Rodák z Kostelce nad Orlicí Jan Protivanský 

(*1976) se rozhodně nenudí. Jezdí na skate-

boardu, longboardu, surfuje, příležitostně dělá 

DJe a komentátora na závodech v těchto dis-

ciplínách. V zimních měsících dává přednost 

snowboardingu, a protože má díky všem těmto 

aktivitám obrovský... (rozhovor čtěte na str. 3 )

KRISTÝNA PILNÁ
Skiinterkritérium v Říčkách v Orlických horách 

je mezinárodní závod žákovských kategorií ve 

slalomu a obřím slalomu. Tento závod je jeden 

z deseti závodů pořádaných pod hlavičkou FIS, 

které se jedou v Evropě a v Kanadě. Na 50. ju-

bilejním ročníku... (rozhovor čtěte na str. 3)

ONDŘEJ MORAVEC
Ondřej Moravec je českým reprezentantem 

v biatlonu, který se narodil v roce 1984 v Ústí nad 

Orlicí a momentálně žije v Letohradě. Je zkuše-

ným biatlonistou, Českou republiku již repre-

zentoval na olympijských hrách v Turíně (2006) 

a Vancouveru (2010). (rozhovor čtěte na str. 3)
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SKIBUSY V ORLICKÝCH 
HORÁCH 
Skibusy jsou inzerovány vybrané víkendové 

spoje na pravidelných autobusových linkách. 

Orlické hory a Podorlicko jsou letos opět pro-

pojené společnostmi Audis Bus, Orlobus 

a ČSAD Ústí nad Orlicí. Skibusy budou 

v provozu od prosince 2012 do konce března 

2013 a pojedou o všech víkendových dnech 

a svátcích. AUDIS BUS: jako skibusy jsou in-

zerovány vybrané víkendové spoje na pravidel-

ných autobusových linkách 660201, 660203, 

660205, 660229 a 660144. Linka 660144 je 

tvořena pouze jedním párem zimních skibuso-

vých spojů a jedním párem letních cyklobuso-

vých spojů. Na linkách platí běžný tarif doprav-

ce, nelyžaři nejsou z přepravy vyloučeni. Lze 

využít také služby Radiobus Turista. Infor-

mace o linkách na www.audis.cz/skibus.htm.

ORLOBUS, a. s.: provozuje sezonní zimní 

linku 660050 v trase Deštné v Orlických horách 

– Náchod přes skiareál v Olešnici v Orlických

horách. Linka je zahrnuta do IDOS IREDO.

ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s.: provozuje se-

zonní spoje na lince 700948 v trase Ústí nad 

Orlicí – Čenkovice, 700949 Lanškroun – Říč-

ky, pro lyžaře jsou doporučeny i některé spoje 

dalších linek. www.mojeorlickehory.cz

ORLICKÉ HORY JSOU 
PRO VŠECHNY I V ZIMĚ
Monoski je speciální sportovní pomůcka, která 

kompenzuje fyzické postižení jedince a umož-

ňuje mu zařadit se mezi zdravou lyžařskou ve-

řejnost. Skládá se z jedné běžné lyže, na které 

je upevněna v silném vázání nosná konstrukce 

s tzv. skořepinou, ve které je lyžař posazen. Jíz-

du na monoski můžete vyzkoušet i v Orlických 

horách, kde kurzy pořádá Centrum aplikova-

ných pohybových aktivit z Olomouce. 

Více informací na www.apa.upol.cz, 

www.mojeorlickehory.cz, www.jedemetaky.cz 

a www.audis.cz (doprava pro vozíčkáře).
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ONDŘEJ MORAVEC
(pokračování z úvodní strany) 

Kdy jste začal s biatlonem, kolik vám 

bylo let a kdo vás k němu přivedl?

S biatlonem jsem začínal někdy na prvním 

stupni základní školy asi v devíti letech. Spo-

lužáci chodili na biatlon, takže jsem to chtěl 

také zkusit. 

Čím je pro vás biatlon zajímavý?

Je to velice specifi cký sport, člověk nikdy do-

předu neví, jak to dopadne. Pro mě je nejvíc 

zajímavá střelba, člověk se v ní stále učí něco 

nového. Od nějakých 18 let mi sport zabírá 

veškerý volný čas, je to moje zaměstnání, ale 

nelituji, že jsem si vybral právě tuhle cestu, je 

to pro mě výzva a chci se stále zlepšovat.

Jaké závody se jezdí u nás v ČR a ve svě-

tě? Který závod je pro vás zásadní?

Můj oblíbený je sprint a pak kontaktní závody 

pursuit a mass start.

Jak je tento sport náročný časově 

a fyzicky? Jak se vám ho daří skloubit 

s osobním životem?

Náročnost je asi maximální. Když nejsem 

zrovna na soustředění, tak doma trénuji dva-

krát denně, takže volno mám tři hodiny po 

obědě a pak večer. Naštěstí mám velice tole-

rantní přítelkyni.

Co pro vás znamená město Letohrad 

a jaká místa byste doporučil k návštěvě 

ostatním?

Je to můj domov a rád se sem vracím. Máme 

tady krásná sportoviště i společenská místa, 

momentálně nově opravenou tvrz Orlici, kde 

je to moc hezky zrekonstruované.

Děkuji za rozhovor.

Ondřej Moravec a Michaela Janková

KRISTÝNA PILNÁ
(pokračování z úvodní strany) 

...v lednu 2012 zářila Kristýna Pilná (A“ tým 

ČR), která se jako starší žačka stala mezi dív-

kami absolutní vítězkou tohoto závodu.

Kristýnko, jste ještě mladá, jistě se vás 

mohu zeptat, kolik vám je let, kde žije-

te a jak dlouho se věnujete sjezdovému 

lyžování?

Je mi 15 let a žiji v Praze. S mojí sestrou, dvoj-

četem, se lyžování věnujeme odmalička. 

Kolika závodů se každý rok účastníte 

a který z nich máte nejradši?

Letos jsem se zúčastnila asi 30 jednotlivých 

závodů. Nejraději mám Topolino (mezinárod-

ní závody v Itálii).

V lednu jste se stala vítězkou Skiinter-

kritéria v Říčkách v Orlických horách. 

Byla jste na tomto závodu poprvé, nebo 

jezdíte pravidelně?

Jedu pokaždé, kdy se nominuji. Nejsem si tím 

jistá, ale letos jsem jela myslím potřetí.

Je tento závod v Říčkách v něčem jiný 

než ostatní? Chystáte se na příští roč-

ník?

Je úžasně zorganizovaný, což se o každém 

závodě říci nedá. Z českých závodů ho mám 

nejradši. Pokud se tam příští rok dostanu, tak 

moc ráda pojedu.

  

Děkuji za rozhovor.

Kristýna Pilná a Petra Smrčková

JAN PROTIVANSKÝ 
(pokračování z úvodní strany) 

...přehled a v Orlických horách je jako doma, 

položili jsme mu před nadcházející sezonou 

pár otázek…

Kdy a jak jsi se snowboardingem začal? 

Dřív jsem jezdil na skateboardu s kamarády 

v Kostelci nad Orlicí a v zimě jsem začal jezdit na 

hory do Čenkovic, kde kámoši stavěli snowpark 

a bydleli v maringotce. To byl rok 1998. Já jsem 

tam trávil zimu s nimi a všechno jsem se učil. 

Která lokalita ti v OH nejvíce vyhovuje 

a proč? 

Jednoznačně to byl snowpark Číhalka v Oleš-

nici v Orlických horách, který letos bohužel už 

nefunguje. Dále pak Deštné v Orlických horách 

s kvalitním parkem a spoustou dobrých akcí  

a pak také Dolní Morava na Větrném vrchu ne-

boli Větráku.

Víš o nějakých akcích, které se budou 

konat v letošní zimě v Orlických horách 

a stojí určitě za návštěvu? 

První akcí bude 5. ledna 2013 Snowpark ope-

ning – otevírání snowparku v Deštném v Or-

lických horách. V současnosti jde o bezesporu 

nejkvalitnější park v celé České republice.

Dále ještě Freeride.cz Just Ride 2013 – jedná 

se o celorepublikovou akci, která bude mít za-

stávku v Deštném i na Dolní Moravě. Tahle akce 

zaujme široké spektrum lidí – od dětí a začá-

tečníků až po největší snowboardové nadšen-

ce. Za zmínku stojí i O’Neill Soldiers 2013 také 

v Deštném, což je sice akce hlavně pro přízniv-

ce freeski, ale za podívanou určitě stojí. Jsou to 

závody celosvětového formátu s účastí zahranič-

ních jezdců.

Jaký resort bys doporučil začátečníkům 

i zkušeným jezdcům?

Určitě Dolní Moravu na Větráku s mírnějším 

svahem a Deštné v Orlických horách. Men-

ší snowparky bohužel pozvolna upadají, a to 

samozřejmě z fi nančních důvodů. Tyhle patří 

k české špičce. Rád bych ještě vyzdvihl snowpark 

Janovičky na Broumovsku, který vznikl díky 

partě nadšenců v podstatě svépomocí.

Děkuji za rozhovor.

Jan Protivanský a Dorota Štětinová
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Rozhodli jsme se ušetřit vám spoustu 

starostí s výběrem vánočního dárku. 

Vždyť v Orlických horách žije tolik ši-

kovných řemeslníků a prosperuje mno-

ho krásných dílen, kde každý kousek je 

originál. Pojďme na prohlídku.
________________________________

KÁVA DO GURMÁNSKÝCH 
DOMÁCNOSTÍ
V Borohrádku v podhůří Orlických hor 

praží pan Frolík ty nejchutnější kávy z ce-

lého světa. V sedu na pytli plném kávy vy-

slechnete ty nejúžasnější příběhy z plantá-

ží celého světa a pořídíte originální dárek 

(www.frolikovakava.cz, 602 405 593).

SKLO Z ORLICKÝCH HOR 
TÉMĚŘ K NESEHNÁNÍ
Sklářství mělo v Orlických horách vždy vý-

znamnou tradici. Pokud byste si dnes chtěli 

dopřát nějaký ten unikátní kousek, zajeďte do 

Orlického Záhoří, kde manželé Hájkovi tvoří 

Tiffany lampy, vitráže, obrazy a skleněné šper-

ky (hajkovi-vitraze@seznam.cz).

BAREVNÁ KUCHYŇ PRO 
NAŠE HOSPODYŇKY
Červené, žluté, modré, zelené, vždy s jiným 

vzorem a vždy unikátní. Takové je keramické 

nádobí vyráběné v chráněných dílnách Kope-

ček v Bartošovicích v Orlických horách. Pokud 

se dopředu objednáte, můžete si ho celé vyrobit 

sami (www.kopecek.neratov.cz, 731 604 084).

ČAJ? JEDINĚ S MEDEM
V Opočně sídlí producent bylinných čajů 

z Kačenčiných hor. Mají snad úplně vše, by-

linky na dobrou i špatnou náladu, na únavu 

i přílišnou radost (www.hejzlar.cz, 724 827 

432). Čaj je dobré doplnit medem, který v Ka-

meničné spolu s medovinou a svíčkami vyrábí 

paní Lenka Skalická (medovinka@centrum.cz, 

739 287 759).

 
DŘEVĚNÁ HRAČKA PRO 
TY NEJDRAŽŠÍ
V malé obci u Opočna, v Pohoří, najdete v ro-

dinném domečku dílnu pana Jirsy. Ten dokáže 

pro vaši ratolest vyrobit ty nejkrásnější dřevě-

né hračky. Barevné káči, tradiční joja, dřevěné 

kolotoče a auta zachovávají tradici (www.dre-

venakaca.cz, 732 520 182). 

PRAVÁ KŮŽE NEJEN 
V DRAHÉM BUTIKU
Především dámy z větších měst ocení možnost 

zakoupit si kabelku z pravé kůže v Orlických 

horách. Proč? Je kvalitní a není předražená. 

K tomu ještě milá společnost pana Hemrlíka 

z Rokytnice v Orlických horách a vánoční dá-

rek je vybrán (www.hemr.cz, 777 144 925). 

VAMBERECKÁ KRAJKA 
PRO VZNEŠENOU DÁMU
To, že se tradice krajkářství v Orlických ho-

rách dochovala i dnes, poznáte, když navštívíte 

krásný ateliér paní Jiřiny Rejentové v Žamber-

ku (www.sperky-krajka.cz, 732 731 020) nebo 

zamíříte do Vamberka, kde stále funguje kraj-

kářská škola a svůj obchůdek tu má také paní 

Štefková (www.lacedesign.cz, 777 636 113).

AŤ TEN ZVONEK 
JEŽÍŠEK SLYŠÍ
Nemáte čím zvonit u vánočního stromku 

a potřebujete, aby vás Ježíšek letos opravdu 

uslyšel? Zajeďte si pro zvon do Deštného v Or-

lických horách, kde má svou dílnu zvonař Jan 

Šeda (www.atelierdestne.cz, 603 204 111).

Už žádný stres 
Z NÁKUPU VÁNOČNÍCH DÁRKŮ, REGIONÁLNÍ PRODUKTY JSOU ŘEŠENÍM
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Na území Kladské kotliny se objevuje řada re-

gionálních výrobců, z nichž někteří produkují 

zajímavé, ale hlavně 

zdravé potraviny. 

Kousek od hranic 

v obci Jarków ve své 

rodinné farmě hos-

podaří Anna a Mi-

rosław Lechovi. Vě-

nují se pěstování 

a zpracování pro-

duktů arónie (čer-

ný jeřáb). V jejich 

produkci najdeme 

přírodní šťávu z arónie, slazenou šťávu přírod-

ním cukrem, sušenou arónii, arónii v čokoládě 

apod. Adresa: Jarków 9, 57-343 Lewin Kłodzki, 

tel.: +48 748 698 969, mobil: +48 502 240 600, 

e-mail: miroslaw.lech@ekoaronia.pl.

Dalším výrobcem a zpra-

covatelem, tentokrát 

pohanky, je Paweł 

Tur. Připravuje po-

hanku zlatou a bílou. 

Obě je možné použít 

přímo k přípravě různých pokrmů. Adresa: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

„GRYKOS“ 57-312 Jaszkowa Górna, Gmina 

Kłodzko, mobil: +48 603 450 596, e-mail: 

pph.grykos@wp.pl.

V lázeňském městečku Duszniki Zdroj se 

nachází cenná památka: dřevěný mlýn na 

papír ze 17. stol., jeden z mála mlýnů tohoto 

typu v Evropě. Papírna dodnes vyrábí ruční 

papír podle staré receptury. Ve zde zřízeném 

muzeu papírnictví jsou sbírky vodoznaků 

a starých tisků. Pokud budete mít zájem, mů-

žete si sami vyrobit list ručního papíru, který 

se může stát zajímavým a cenných dárkem 

pro vaše milé.

NA SVÁTEČNÍ STŮL JEN 
SAMOU KVALITU
Milé hospodyňky, pokud chcete, aby vaše vá-

noční tabule a následné pohoštění pro sváteční 

hosty bylo vše, jen ne všední, sáhněte po regi-

onálních potravinách. Právě servírujeme vaše 

sváteční menu:

Kozí sýry z Kozoovčí vyhlídky 

www.kozoovcivyhlidka.cz

Kvasnicové pivo, Podorlický pivovar

Rychnov nad Kněžnou

www.pivovarrychnov.cz

Pivo Žamberecký Kanec, pivovar 

Žamberk 

www.pivovarzamberk.wz.cz

Paštika z husích jatýrek a domácí 

marmelády, Kostelecká Lhota

www.uhubalku.cz

Pivo Rampušák, pivovar Dobruška

www.pivovar-dobruska.cz

Letohradská uzenina 

www.masoeko.cz

Chlenská uzenina 

www.zopos.cz

Cukroví, koláčky a chléb, pekárna Lično 

www.beas.cz

Vánoční kapr z Opočna

www.kolowrat.com

Netradiční dárek z Polska
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Krajina česká bývala vždy hezká, tedy 

až do doby, než jsme ji začali pokrývat 

železobetonem, asfaltem a solárními 

panely. Stejné ale dnes platí o rozhled-

nách. V posledních pěti letech rostou 

jako houby po dešti, tedy po dešti eu-

rodotací. Podobají se jedna druhé jako 

vejce vejci a není pak divu, že kopce na 

obzoru (panoramata), připomínají spí-

še tác s jednohubkami. Naštěstí stále 

ještě existují místa, tajemná a zádumči-

vá, místa, která lidé od nepaměti pova-

žují za výjimečná. 
________________________________

Především pak citlivě zasazené církevní památ-

ky do okolní krajiny dodnes přitahují pozor-

nost návštěvníků, kterým genius loci cosi říká. 

A právě duch místa dělá z těchto památek mís-

ta setkání s historií lidí, kteří tu žili před námi. 

Když Horatius vyslovil ono magické carpe diem 

(užívej dne), nemyslel tím, že máme povrch-

ně hýřit za každou cenu, ale naopak. Věděl, že 

lidé mají žít a nevynechat žádnou příležitost na 

cestě časem, který nám byl vyměřen. Proto me-

mento mori – pamatuj na smrt, člověče, a žij 

v pokoře k přírodě i odkazu předků. 

Oblast Orlických hor a Podorlicka je jedním 

z mála míst u nás, kde se potkávala nejrůznější 

náboženství. Jako němí svědkové dávných časů 

nám tu zůstaly kostely a chrámy, kalvárie, smír-

čí kříže, sochy podél cest, ale také synagogy, 

židovské hřbitovy nebo místa posledních roz-

loučení českých bratří s rodnou zemí. Přijměte 

naše pozvání na výlet za některými z nich. 

Luděk Sládek
________________________________

Dobruška – původně gotická, dnes rene-

sanční stavba ze 16. století hřbitovního kostela 

sv. Ducha na cestě z Dobrušky do Orlických 

hor 

Vysoký Újezd nad Dědinou – románský 

kostel sv. Jakuba Většího z druhé poloviny 

12. století, který býval součástí cisterciáckého 

kláštera Svaté Pole

Česká Třebová – románská rotunda tvoří 

základ kaple sv. Kateřiny ze 13. století

Klášterec nad Orlicí – gotický kostel 

sv. Kříže asi z konce 13. století, patřil ke klášte-

ru řádu křížovníků s červeným srdcem 

 

Jablonné nad Orlicí – barokní kostel 

sv. Bartoloměje s rokokovou výzdobou (1725)

Opočno – raně barokní kapucínský klášter 

s kostelem Narození Páně (1673) 

Rychnov nad Kněžnou – zámecký kos-

tel Nejsvětější Trojice (1594–1602) v pozdně 

gotickém slohu a hranolová zvonice (1604) 

s renesančním, v Čechách třetím největším 

zvonem Kryštof

Liberk – dřevěný kostel sv. Petra a Pavla na 

místě původního kostela, zničeného spolu se 

středověkým hradem

Poutní místo Homol u Lhot u Potštejna

– barokní kostel Panny Marie Bolestné

(1629–1696) s unikátním schodištěm 

Neratov – kostel Nanebevzetí Panny Marie 

(1723–1733) v roce 1945 vyhořel – dnes za-

střešen netradičním způsobem

Slavoňov – dřevěný kostel sv. Jana Křtitele 

(1553) na místě původního gotického kostelí-

ka sv. Martina (1350) 

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY 
Rychnov nad Kněžnou – synagoga, ve kte-

ré je umístěno židovské muzeum a památník 

Karla Poláčka

Dobruška – synagoga a rituální očistná lá-

zeň mikve

Podbřezí – židovský hřbitov

Žamberk – židovský hřbitov

Kunštátská kaple – na hřebeni Orlic-

kých hor, zasvěcená Navštívení P. Marie 

(1670–1671)

Mladkov – kamenná boží muka, citlivě zasa-

zená do krajiny u Mariiny skály 

Skalka u Přestavlk – smírčí kříž 

Kunvald, domek Na Sboru – roku 1458 tu 

býval první sbor jednoty bratrské, dnes patří 

českobratrské církvi evangelické a slouží jako 

památník jednoty bratrské

Bejvávalo u nás krásně
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Již v letním vydání turistických novin jsme si 

povídali o paní Magdaléně Dobromile Rettigo-

vé a jejím životě. Její jméno u nás samozřejmě 

každý zná, napsala přeci slavnou kuchařku. 

Rettigová toho však napsala mnohem více. 

Její literární činnost však upadla v zapomnění 

a zdá se, že ona sama si toho byla dobře vědo-

ma. Jak v jednom jejím dopise stojí, napsala 

svou kuchařku, protože „více lidu se shání po 

dobrém a chutném obědě než po nejkrásnější 

básni“. Na druhou stranu mnohdy řekneme: 

to jídlo je jedna báseň. Málokdo by se však nad 

Máchovým Májem rozplýval jako nad vepřo-

vým s knedlíčkem, zelím a pivečkem navrch.

„Žádná láska není tak opravdová jako 

láska k jídlu“ / G. B. Shaw

I my v Rychnově nad Kněžnou rádi používá-

me recepty z této kuchařky, a protože se blí-

ží Vánoce, podíváme se na nějaké ty tradiční 

dobroty těchto svátků.

A ZAČNEME TRADIČNÍ 
RYBÍ POLÉVKOU
Dej několik kousků rozličných ryb na rend-

lík, nech je s celerem, petruželí nebo bílou ci-

bulí dusit, pak na to vlej petruželové vody 

a nech to vařit. Usmaž několik kousků žem-

ličky a s uvařenými natvrdo žloutky ji v moždí-

ři utluč, dej k tomu a nech to ještě chvíli vařit; 

zatím vezmi asi půl žejdlíku chladné, čisté rybí 

polívky, vraz do ní 4 celá vejce a dva žloutky, 

dej trochu květu, rozkloktej to, zavaž hrnéček 

špagátem, pověs do vařící vody a nech hodinu 

vařit, pak vybírej se lžíčkou jako malé knedlíč-

ky do mísy, tu polívku procezenou zakloktej 

několika žloutky, dej do ní květu, a máš-li trochu 

račího másla, vlej tu rosolinu na mísu. (Žejdlík 

je 0,48 l, půl žejdlíku tedy asi čtvrt litru.)

K přípravě výše uvedené polévky je potřeba 

petruželová voda, o níž Rettigová pozname-

nává, že: „Tato voda petruželová jest, když se 

trochu kloudný oběd postní připravuje, nevy-

hnutelně potřebná; protože se jak k polívce, 

tak ke všem omáčkám místo hovězí polívky 

vzíti může.“

PETRUŽELOVÁ VODA JE 
POTŘEBNÁ
Dej na pětižejdlíkový hrnek vody jeden na ko-

láčky pokrájený celer, dva kořínky petružele, 

hrst hráchu, osol, dej zelenou petržel, a máš-li 

buď vnitřnosti z ryby, neb hlavičku z lína neb 

malého kapříka, k tomu připoj, nech to vařit; 

můžeš i několik raků přitom vařit.

JABLKA V ŽUPANU 
Vezmi pěkná mišenská jablka, čistě je oloupej, 

vezmi ohryzek prozřetelně ven, aby šťopka 

zůstala, udělej z máslového těsta kulaté koláč-

ky, pomaž s rozkloktaným vejcetem, pěkně to 

oloupané jablko do toho zaobal a okolo šťopky 

zadělej, dej na papír a nech je zpovolna hezky 

dozlatova upéct.

Vánoce paní Rettigové

V RYCHNOVĚ SE
S MAGDALENOU 
O VÁNOCÍCH SOUTĚŽÍ

Paní Magdalena byla znalkyní koření i jeho 

léčebných účinků. Kromě návodů na běžná 

jídla nechyběly také recepty na přípravu 

sladkostí a cukroví. Snad právě proto jsme 

v roce 2011 uspořádali soutěž Dobroty 

paní Dobromily, abychom mohli vyzkou-

šet a ochutnat, jaké lahůdky se připravovaly 

před více než 180 lety. Protože se tato gas-

tronomická soutěž setkala s nebývalým zá-

jmem, rozhodli jsme se také pro rok 2012 

v započaté tradici pokračovat, letošní téma 

zní: sladké pečivo z mandlí vycházející 

z receptur paní Dobromily. 

Vlastnoručně vyrobené vánoční

cukroví musí soutěžící předat nej-

později do 18. prosince 2012 do sídla 

společnosti Kultura RK a slavnost-

ní vyhodnocení spojené s ochut-

návkou a předáním cen proběhne 

19. prosince v 16.00 hodin ve spole-

čenském centru na výstavě Betlémy 

a betlémáři Orlických hor. 

Více na www.kulturark.cz
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ČENKOVICE
Skiareál Čenkovice pod Bukovou horou, na 

rozhraní Orlických hor a Jeseníků, nabízí kva-

litní lyžování na 7 sjezdovkách různé nároč-

nosti. Přepravu lyžařů zajišťuje 6 vleků a dvou-

sedačková lanovka. Zdejší snowpark s mno-

ha prvky se svou historií řadí mezi první v re-

publice, je osvětlen a v dolní části i ozvučen.

Služby: lyžařská a snowboardová škola, do-

prava zavazadel a lyží k ubytovacímu zařízení, 

vyjížďky na sněžných skútrech

Běžecké trasy: 50 km strojově upravova-

ných

Novinka: U centrálního parkoviště byly zří-

zeny radonové lázničky, kde vyvěrá Filipův 

pramen. Jsou přesnou kopií lázní Vincence 

Priessnitze a jsou volně přístupné.

DEŠTNÉ
Deštné je známé jako největší středisko zim-

ních sportů v Orlických horách. K dispozici je 

šest sjezdových tratí různé náročnosti, sedm 

lyžařských vleků a sedačková lanovka. Pro děti 

je zde zábavná dráha se sněhovými boulemi 

a hračkami. Samozřejmostí je i večerní lyžování 

a sedačková lanovka, která je v provozu denně.

Služby: snowpark, lyžařská škola, půjčovna 

a servis

Běžecké trasy: Běžecké tratě v okolí Deštné-

ho jsou strojově upravovány pro klasický styl 

i pro bruslení. V obci jsou také dva nástupy na 

hřebenové trasy. Rolba upravující běžecké tra-

tě má svou GPS, takže běžkaři mohou na we-

bových stránkách www.destne-info.cz on-line 

sledovat, které tratě byly právě upraveny.

Novinka: Nejoblíbenější turistická sjezdovka 

byla rozšířena o 8700 m2, je nainstalován nový 

moderní odbavovací systém s bezdotykovými 

turnikety, které snímají čipy, aniž by musely 

být vyndány z kapsy, nově bude k dispozici 

věrnostní program prostřednictvím osobních 

karet, na které bude možné získat slevu.

ŘÍČKY
Areál se nachází na jihovýchodní straně vr-

chu Zakletý v nadmořské výšce 740–992 m 

nad mořem. Díky své nadmořské výšce, mo-

derní čtyřsedačkové lanovce, výhodné ori-

entaci sjezdovek, jejich délce a rozmanitosti 

a novému systému technického zasněžování se 

jedná o nejlepší středisko sjezdového lyžování 

v Orlických horách a jedno z předních středisek 

v České republice. K dispozici jsou čtyři sjez-

dovky různé náročnosti.

Služby: přibližovací vlek z parkoviště, skibu-

sy přepravující lyžaře z ubytovacích zařízení 

do skicentra, jednoduchá skicrossová trať – 

zábavná jízda v boulích vhodná také pro děti

Běžecké trasy: Vrch Zakletý je ideálním 

výchozím místem běžkařů. Pravidelně jsou 

strojově upravovány běžecké stopy pro klasic-

ký styl i pro skate od Rokytnice až po Homoli, 

kde s úpravou navazuje rolba z Orlického Zá-

hoří a Deštného.

Novinka: Na všech sjezdových tratích je nově 

vybudovaný plně automatizovaný systém vý-

roby technického sněhu, který výrazně zkrátí 

a zkvalitní zasněžení tratí.

Za kvalitním a moderním lyžováním 
nemusíte do Alp

Kontakt: 

www.skiareal-cenkovice.cz

www.skicenkovice.cz 

Kontakt:

www.skicentrumdestne.cz

Kontakt: 

www.skiricky.cz
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CZARNA GÓRA SKI 
AREAL
Areál se nachází nedaleko hranic s ČR, v nad-

mořské výšce 800–1205 m, v blízkosti městeč-

ka Bystrzyca Kłodzka. Nabízí návštěvníkům 

12 sjezdových tratí všech obtížností o celko-

vé délce 9 km. Obsahuje 3 černé, 3 červené 

a 6 modrých sjezdovek. Přepravu zajišťuje 1 se-

dačková lanovka a 8 vleků s celkovou kapacitou 

přes 4500 osob za hodinu. Ve středisku Czarna 

Góra Ski Areal nechybí ani snowpark. Má také 

dostatek parkovacích míst, půjčovnu lyžař-

ského vybavení, lyžařskou školu, občerstvení 

a bankomat. Pro milovníky klasického lyžování 

připravuje Czarna Góra Ski Areal mnoho kilo-

metrů upravených běžeckých stop.

 
LYŽAŘSKÝ AREÁL 
ZIELENIEC 
Leží v nadmořské výšce 950 m. Je největším 

lyžařským střediskem Kladské kotliny. Je zde 

specifi cké mikroklima, blízké alpskému, díky 

němuž je zde sníh až do května. Vzhledem ke 

specifi ckým podmínkám podporuje místní 

mikroklima lidské tělo ke zvýšení produkce 

červených krvinek, což výrazně zlepšuje zdra-

votní stav lidí pobývajících zde několik dní. 

Zieleniec Ski Areal nabízí návštěvníkům více 

než 30 sjezdových tratí všech obtížností. Osm 

z nich je i osvětlených pro večerní lyžování. 

Přepravu zajišťuje 29 vleků a 2 lanovky (jed-

na čtyřsedačková a druhá šesti) s celkovou 

přepravní kapacitou přes 14 000 osob za ho-

dinu. Nejpopulárnější běžecká trasa je trasa 

H. Rübartsche na Orlici (Heinrich Rübartsch 

byl významnou postavou v dějinách turistiky

a s jeho jménem jsou spojeny i počátky lyžová-

ní v Orlických horách).

Kontakt: 

www.czarnagora.pl

Kontakt: 

www.zieleniec.pl
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SKIAREÁL PŘÍVRAT
Ve skiareálu Přívrat si každý z lyžařů urči-

tě najde to své. Je tu k dispozici 5 sjezdovek, 

a to jak pro aktivní lyžaře a snowboardisty, tak 

pro začátečníky a rodiny s dětmi. Pro děti je tu 

k dispozici dětská sjezdovka s provazovým vle-

kem, která je součástí dětského světa - PINGUin 

parku. Najdete tu i lyžařskou školu, kde můžete 

očekávat výuku s individuálním přístupem. Pro 

plné pohodlí návštěvníků nechybí půjčovna ly-

žařského vybavení včetně skiservisu. U dolní 

stanice vleků je k dispozici SNOWBAR, kde 

se můžete zasytit rychlým občerstvením a za-

hřát horkým nápojem s příjemným výhledem. 

K dispozici je i dětský koutek a maminkám 

s malými dětmi je k dispozici samostatné WC 

s přebalovacím pultem. Ve skiareálu si tak 

mohou užít krásný den opravdu celé rodiny 

i s těmi nejmenšími.

Areál nabízí školám možnost pořádání lyžař-

ských školních kurzů nebo speciální tipy jíz-

denek pro organizované skupiny. Pro školní 

skupiny také zajišťují levnou a rychlou autobu-

sovou dopravu schoolbusem, realizují jedno-

denní i vícedenní kyvadlové zájezdy skibusem. 

A jestli máte rádi adrenalin, tak můžete zkusit 

jízdu rolbou pistenbully, kterou si jistě užijí ne-

jen děti, ale i dospělí. 

V areálu lze uspořádat rozmanité zimní fi rem-

ní outdoorové akce a programy. K dispozici je 

sál a zázemí pro 25 účastníků. Firmy mohou 

odměnit své zaměstnance benefi tem ve formě 

skipasů.

Samozřejmostí je i pravidelně udržované bez-

platné parkoviště pro cca 200 automobilů, 

není také problém se zaparkováním autobusů.

Provoz denně od 9–19 hodin. 

Kontakt: tel.: 723 675 123, www.ski-privrat.cz

ZDOBNICE – 
SKICENTRUM
Areál je díky svým přehledným a širokým 

sjezdovkám vyhledáván především rodinami 

s dětmi. V sezoně 2009–2010 vznikla nová sjez-

dovka střední obtížnosti s vlekem, takže si na své 

přijdou i zkušenější lyžaři. Na jeden bezkontaktní 

skipas je možný přístup ke třem lyžařským vle-

kům a čtyřem sjezdovkám. Pro nejmenší lyža-

ře je připraven dětský areál s lyžařskou školou 

a provazovým vlekem. Ve středisku nechybí ani 

půjčovna se servisem lyžařského a snowboardo-

vého vybavení. Velmi oblíbené je i večerní lyžo-

vání, které se koná každý čtvrtek a sobotu. 

Pro nadcházející zimní sezonu jsme připravili 

řadu novinek. K těm nejvýznamnějším patří 

rekonstrukce budovy občerstvení, kde si ná-

vštěvník bude moci odpočinout a vychutnat 

skleničku teplého nápoje. Další významnou 

novinkou je posílení systému technického za-

sněžování o několik italských sněžných děl 

Technoalpin, kdy tato technika umožňuje vy-

rábět kvalitní sníh už při teplotách od -1,5 °C. 

Nově je pro děti připravena Rampušákova 

lyžařská dráha s různými překážkami. Malí 

návštěvníci ve věku do 5 let mají v doprovodu 

rodičů lyžování ZDARMA!

Parkoviště a občerstvení najdete přímo u vleku. 

Provoz denně 9–16 hodin, večerní lyžo-

vání čtvrtek a sobota 17.30–20.30 hodin. 

Kontakt: tel.: 604 764 734 

www.skizdobnice.cz

ČESKÉ PETROVICE 
– SPORTAREÁL
Lyžařské středisko v Orlických horách, oceněné 

třemi hvězdami poskytovaných služeb. Prioritou 

areálu je rodinné prostředí a příjemné zázemí. Je 

ideální především pro rekreační lyžaře, rodiny 

s dětmi a začátečníky. Sjezdovky díky rozsáhlému 

systému technického zasněžování a jejich orien-

taci k severu umožňují kvalitní lyžování přibližně 

od poloviny prosince do konce března. 

V areálu jsou 3 lyžařské vleky 1x 600 m,

1x 500 m, 1x 380 m s frekvenčním měničem 

pro plynulý rozjezd a dva provazové vleky pro 

nejmenší. Celková přepravní kapacita je 2150 

osob za hodinu. V celém areálu se můžete 

pohybovat za jednotné jízdné díky odbavova-

címu systému, který umožňuje zakoupení bo-

dových, časových, ale i skupinových jízdenek. 

U dolní stanice vleků je parkoviště až pro 120 

aut zdarma. Areál disponuje čtyřmi sjezdov-

kami o celkové délce přes 2 km. Tři sjezdovky 

jsou opatřeny technickým zasněžováním a dvě 

mají osvětlení pro večerní lyžování. 

Na jedné ze sjezdovek je umístěn snowpark 

s překážkami. Pro nejmenší lyžaře je zde dět-

ské hřiště s pomůckami pro výuku. Hřiště je 

osazeno dvěma provazovými vleky a opatřeno 

také technickým zasněžováním. Na tomto hřiš-

ti i sjezdovkách si můžete zajistit výuku v ly-

žařské a snowboardové škole, která má zde své 

zázemí. Přímo u dolní stanice je půjčovna lyží 

a snowboardů. V servisu si pak můžete také na 

počkání dát namazat nebo nabrousit lyže.

Areál leží na významné spojnici běžeckých tras 

mezi oblastí Buková hora – Suchý vrch a nástu-

pem na Jiráskovu cestu u Zemské brány, smě-

rem na hřebeny Orlických hor. Tuto běžeckou 

stopu udržují v délce 4 km. Podílí se také na 

běžeckém okruhu Adam: Mladkov–Petrovice

–Pastviny.

Provozní doba po–ne 9–16 hodin, večer 

út, pá, so 18–21 hodin. 

Kontakt: tel.: 606 659 404

www.ceskepetrovice.com

Malé, ale sympatické lyžařské areály 
v Orlických horách a Podorlicku
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NĚCO DOBRÉHO DO 
BŘÍŠKA
Nabídka destinace Orlické hory a Podorlic-

ko se v letošním předvánočním čase rozšíří 

o další zajímavé místo – hostinec U Hu-

bálků v Kostelecké Lhotě. 

Rodinný penzion nabídne ubytování v 21 po-

kojích se 42 lůžky. Nutno vyzdvihnout pře-

devším specifickou kuchyni, která bude za-

měřena na regionální receptury s využitím 

místních produktů. Penzion disponuje také 

sálem se 154 místy a lze ho tedy využít také 

k pořádání menších kongresů, školení a ji-

ných akcí. Nekuřácké prostředí a osobní 

přístup zaručí, že se budete cítit jako doma. 

Příjemná rodinná atmosféra a vaše spokoje-

nost je také to hlavní, o co majitelům pen-

zionu jde.

Penzion se jistě stane také důležitým bodem 

pro cyklisty – kolem penzionu povede nově 

značená cyklostezka č. 4360. Na cyklisty zde 

bude čekat zahrádka s příjemným poseze-

ním a stojany na kola, možnost občerstve-

ní a „první pomoc“ nejen pro ně v podobě 

lahodného moku, ale také pro jejich kola 

– možnost zapůjčení pomůcek pro základní 

opravu.

Při návštěvě hostince U Hubálků se roz-

hodně nebudete nudit. V okolí vede několik 

cyklotras nebo můžete navštívit některou 

z turistických atraktivit. 

Pro milovníky zimních sportů lze využít 

místních lesních běžeckých stop nebo vyra-

zit do některého ze zimních středisek v Or-

lických horách. 

www.uhubalku.cz

ZÁŽITEK SE PSÍM 
SPŘEŽENÍM PO 
ORLICKÝCH HORÁCH
Naprosto jedinečný zážitek se psím spřežením 

pro vás připravilo na letošní sezonu sdružení Re-

gionu Říčky ve spolupráci s týmem saňových psů 

Orlice Alaskan Husky (www.alaskanhusky.web-

snadno.cz). Máte možnost výběru denní nebo 

noční jízdy, různé délky tras dle vašeho přání, 

a to od prosince až do března (dle sněhových 

podmínek). Jízdy jsou určené pro skupiny, dět-

ské dny a jízdy na přání. Součástí úžasné jízdy je 

ochranná přilba, odjezd z dohodnutého místa, 

napojení a zapřažení psů, poučení o jízdě,

možnosti osobního řízení spřežení pod dohle-

dem mushera a upomínkový předmět. Samo-

zřejmostí je teplé oblečení včetně brýlí. Těšíme 

se s vámi na adrenalinové zážitky!

www.regionricky.cz

BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH 

HORÁCH – LYŽAŘSKÝ AREÁL NELLA 

www.skibartosovice.cz

COTKYTLE – SKIAREÁL GANSBERG 

www.gansberg.cz

ČESKÁ TŘEBOVÁ – SKIAREÁL 

PEKLÁK 

www.peklak.cz

ZDOBNICE – LYŽAŘSKÝ VLEK 

KOSTELEC NAD ORLICÍ 

www.skiklubkostelec.cz

DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH 

– LYŽAŘSKÝ AREÁL NA ŠPIČÁKU 

www.roznet.cz

DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH 

– LYŽAŘSKÝ VLEK A SJEZDOVKA 

ŠERLIŠSKÝ MLÝN

www.skidestne.cz

JABLONNÉ NAD ORLICÍ 

– SKIAREÁL 

www.skijablonne.cz

KUNČICE – SKIAREÁL UMBULE 

www.kuncice.eu

NOVÝ HRÁDEK PANSKÁ STRÁŇ 

– LYŽAŘSKÝ AREÁL   

www.sokol.novy-hradek.cz

OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH 

– LYŽAŘSKÝ AREÁL U CHATY JURÁŠKA 

www.chatajuraska.cz

OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH 

– SKIAREÁL 

www.skiolesnice.cz

ORLICKÉ ZÁHOŘÍ – LYŽAŘSKÝ 

VLEK ČERNÁ VODA 

www.penzionek.cz

ORLICKÉ ZÁHOŘÍ – LYŽAŘSKÝ 

VLEK AGROSTAV – JADRNÁ 

www.orlicko.cz/lyzarskaoblast

ORLICKÉ ZÁHOŘÍ – SKIAREÁL 

BEDŘICHOVKA

www.bedrichovka.cz

ROKYTNICE V ORLICKÝCH 

HORÁCH – LYŽAŘSKÝ AREÁL 

FARÁK www.outdoor-sport.cz

SEDLOŇOV – LYŽAŘSKÝ AREÁL 

A SNOWPARK SKISEDLOŇOV  

www.skisedlonov.cz

VÝPRACHTICE – OVAZ MERTA 

www.ovaz-merta.cz

ZDOBNICE – KAMENEC 

www.kamenec-oh.com

Co nového vás ještě čeká?
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Kam na 
brusle

CENTRUM 
VOLNOČASOVÝCH 
AKTIVIT
zimní stadion nekrytý, skatepark/bikepark 

venkovní, sportovní hřiště 

venkovní, stolní tenis venkovní

Tel.: 465 625 122

Adresa: 561 63 Nekoř

www.nekor.cz
__________________________________

ZIMNÍ STADION
zimní stadion nekrytý

Tel.: 775 383 896, 465 614 791

Adresa: 564 01 Dlouhoňovice

www.dlouhonovice.cz
__________________________________

SPORTOVNÍ HALA 
B. MODRÉHO
zimní stadion krytý, krytá dráha 

pro in-line bruslení 

Tel.: 465 320 418, 607 160 467

Adresa: Za Střelnicí 551

563 01 Lanškroun – Ostrovské Předměstí

www.zslan.cz
__________________________________

ZIMNÍ STADION 
TEPVOS
zimní stadion nekrytý

Tel.: 608 553 305

Adresa: Quida Kociana 382

562 01 Ústí nad Orlicí

www.bazenusti.cz/zimni-stadion
__________________________________

ZIMNÍ STADION
zimní stadion nekrytý

Tel.: 775 576 096

Adresa: Pod Černým lesem

564 01 Žamberk

www.tszamberk.cz/stadion-zimni-sporty
__________________________________

ZIMNÍ STADION NA 
SKALCE
zimní stadion krytý

Tel.: 731 449 817, 465 320 266

Adresa: Skalka 2150

562 02 Česká Třebová

www.zimak-trebova.cz
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ZIMNÍ STADION
zimní stadion krytý

Tel.: 465 473 702

Adresa: U Koupaliště 1281

565 01 Choceň

www.hcchocen.cz/klub/stadion.html
__________________________________

ZIMNÍ STADION
zimní stadion krytý

Tel.: 731 285 010

Adresa: Pohořská 658

517 73 Opočno

www.hokej.opocno.cz
__________________________________

ZIMNÍ STADION
zimní stadion nekrytý

Tel.: 723 901 850

Adresa: Lukavice

516 03 Lukavice

www.lukavice.cz
__________________________________

ZIMNÍ STADION
zimní stadion nekrytý

Tel.: 731 156 113, 777 053 478

Adresa: U Stadionu 1488

516 01 Rychnov nad Kněžnou

www.zsrk.cz
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NEZAPOMENUTELNÁ 
MASÁŽ OD NEVIDOMÉHO 
MASÉRA

Hotel Panorama v Rychnově nad Kněžnou 

nabízí nezapomenutelný zážitek při masáži 

prováděné nevidomým masérem. V nabídce 

mají také fi nskou saunu vybavenou vyvíječem 

sněhu, zařízením tropického deště a kádí s le-

dovou vodou (www.hotelpanorama.eu).

HARMONY DREAM NA 
STUDÁNCE
Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou nabízí 

návštěvníkům unikátní proceduru Harmony 

Dream: masážní vana neoQi v sobě snoubí 

několik procedur, které pomáhají regulovat 

metabolismus, eliminovat svalové a cévní 

napětí, redukovat stres, stimulovat smysly, 

a tak předcházet různým nemocem (www.ho-

telstudanka.cz).

SPOJTE NÁVŠTĚVU 
HISTORICKÉ TVRZE 
S VYMOŽENOSTMI 
MODERNÍCH WELLNESS 
SLUŽEB

Historickou tvrz Orlici v Letohradu otevřel 

její majitel v letošním roce. Kdo ji ještě ne-

navštívil, netuší, jaké poklady skrývá. Je tu 

klasická dřevěná fi nská sauna s kamny s par-

ním vyvíječem a možností polévání horkých 

kamenů nebo speciální box s parní, tzv. tu-

reckou lázní. Box má vestavěné masážní trys-

ky pro masírování zad, ve stěnách trysky na 

vypouštění páry a stropní sprchu s tropickým 

deštěm. Doporučeno pro páry (www.tvrzorli-

ce.cz).

JAK ZABAVIT DĚTI 
A SEBE, KDYŽ SE ZROVNA 
NECHCE LYŽOVAT 
ANEBO NÁM NEPŘEJE 
POČASÍ? 

Každý není lyžař nebo zastánce sněhu, takže 

jsme pro vás zjistili něco málo z novinek v naší 

destinaci o krytých bazénech. V Dobrušce je 

novinkou INDOORCYCLING, což je vysoce 

motivující kardiovaskulární cvičení, informa-

ce na www.mestodobruska.cz/bazen. 

V Rychnově nad Kněžnou nemají sice žádnou 

novinku, ale musíme zmínit plavání ma-

minek s dětmi, které je stále velice popu-

lární, informace na www.bazenrk.cz. Bazén 

v Ústí nad Orlicí je znám svou slanou vodou, 

která je příjemná pro většinu lidí. Jako no-

vinku přichystali plavání pro zdravotně 

postižené, informace na www.bazenusti.cz, 

www.czp-pk.cz. Také v České Třebové je ba-

zén zpřístupněn pro imobilní osoby, více na 

www.bazen-trebova.cz. Určitě byste měli na-

vštívit parní komoru s vonnými esence-

mi, která vás prohřeje a naladí na odpočin-

kovou vlnu. U našich příhraničních polských 

přátel stojí za zmínku aquapark ve městě Ku-

dowa Zdrój, více na www.kudowa.pl, kde na 

vás čeká sportovně rekreační bazén, brouz-

daliště pro děti, ale také hydromasážní vana, 

solárium a masáže.

Experiment jménem zdraví

TIP
Orlické hory a Podorlicko mají své lázně 

– v Brandýse nad Orlicí. V rehabilitač-

ním ústavu se provádí rehabilitace paci-

entů především s onemocněním pohy-

bového ústrojí – po operacích a úrazech 

pohybového ústrojí, s onemocněním 

neurologického systému a také přijímají

nemocné s bolestmi páteře a kloubů. 

V nabídce jsou i wellness a rekondiční 

pobyty. 

www.rehabilitacniustav.cz
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Novinky ve sportovních centrech

Nastal čas odemykání řek

V naší destinaci se nacházejí multifunkční 

sportovní centra a komplexy se špičkovým 

sportovním a relaxačním vybavením určené 

pro širokou veřejnost, a je jen na vás, které si 

vyberete. Nás pro letošní sezonu zajímalo, co 

které centrum připravilo nového. 

V BR Sport centru v Rychnově nad 

Kněžnou pořádají různé akce, které najde-

te aktuálně na jejich webových stránkách 

www.brsportcentrum.cz. 

V případě nepříznivého počasí můžete do 

centra vyrazit třeba na RACKETLON, což 

je čtyřboj ve sportech s raketou – stolní tenis, 

badminton, squash a tenis. Pravidla najdete 

na stránkách BR Sport centra. 

V Žamberku teď na podzim rozjeli v 3D 

Fitness centru novinku skupinového cvi-

čení EASY TONE STEP, které je zaměřené 

na pohyb na vzduchových polštářích, čímž na 

těle začínají pracovat svaly efektivněji. Veške-

ré podrobnosti o tomto fenoménu najdete na 

webových stránkách www.3dfi tness.cz. Vel-

kou novinku připravilo v letošním roce Ústí 

nad Orlicí, kde v květnu otevřeli nový krytý 

skatepark, ve kterém si můžete za každého 

počasí nejen dobře zajezdit, ale také můžete 

v případě technického problému vyřešit vše na 

místě, a co zrovna přestane fungovat, můžete 

zakoupit ve skateshopu přímo v hale, vše na-

jdete na www.skateparkustinadorlici.cz. 

Také zde otevřeli pro dětské zájemce „skejť-

káky“ Skate akademii, která se setkala nejen 

s velkým zájmem rodičů, ale i dětí. Přejeme 

vám všem, abyste si vybrali dle své chuti a ná-

lady a užili si krásné období zimy a jara.

Tradice odemykání řek nemá historický počá-

tek. Odemykání řek je aktivita místních vodác-

kých oddílů či půjčoven lodí a tato akce se koná 

na začátku března či dubna jako setkání vodá-

ků a kamarádů. Pokud je dobrý vodní stav, jez-

dí se řeky i v lednu a tyto rituály neznamenají, 

že by byl zákaz sjíždět uzamčenou řeku, jak by 

si někdo z názvů akcí mohl domýšlet. 

Obřad začíná symbolickým odemčením vel-

kým klíčem, pozdravením řeky a požádáním 

patrona řeky o vlídnost k plavícím se vodá-

kům, pak zazní typické vodácké „ahooooj“ 

a příznivci tohoto sportu se poddají první 

ofi ciální hromadné jarní plavbě. V našem re-

gionu je to např. odemykání Úpy vodáckým 

oddílem z Hronova, odemykání Tiché Orlice 

z Hnátnice od Ústí nad Orlicí Cakle, odemy-

kání Divoké Orlice, kdy se sjíždí úsek z Pot-

štejna. 

Aktuální pozvánky na otevírání řek a další 

vodácké akce najdete na vodáckém průvodci 

www.raft.cz.
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KDYŽ DUŠE ZNÍ NEJEN 
O POLSKÝCH VÁNOCÍCH

ROZHOVOR S DR. 
ZBIGNIEWEM JANEM 
CZENDLIKEM

Děkan, vede duchovní správu farnosti Lan-

škroun (CZ), je knězem arcidiecéze Katowice 

(PL).

V čem spatřujete svoje poslání?

Především jsem duchovní, nechci se specifi ko-

vat tím, že jsem římskokatolický kněz, protože 

to je něco, čím bych se vymezoval pro určitou 

skupinu lidí. Duchovní je širší pojem a mým 

cílem je pomáhat lidem, aby v sobě objevili du-

chovní rozměr svého života.

Pochopitelně si myslím, že příroda a tento svět 

jsou velkým Božím chrámem. A i ten náš chrám 

tady, který bychom mohli pojmenovat Orlické 

hory, je krásným místem, kde člověk může na-

jít v sobě zklidnění, může se potkat s Bohem. 

Jsou nějaká místa v Orlických horách 

a Podorlicku, která jste si oblíbil a která 

navštěvujete?

Takové místo, ke kterému bych byl upoutaný, 

není. Pokud nevezmu v úvahu město, ve kte-

rém žiji, a celý region Lanškrounska. A to hlav-

ně z toho důvodu, že tento kraj znám nejlépe. 

Ona je jakákoli část světa krásná, je to vždycky 

o našem nazírání a osobním vkusu. Někomu se 

líbí to, jinému ono. Já ten vkus nemám vyhra-

něný. Snažím se vždycky nahlížet na prostředí, 

ve kterém jsem, jako na něco krásného. Proto 

kamkoli se tady podívám, vždycky nacházím 

něco, co mě přivádí k určitému úžasu. 

Na Lanškrounsko jste přišel téměř před 

dvaceti lety, ale vaše dětství a mládí je 

spojeno s jiným krajem. 

Ano, já pocházím z těšínského Slezska, 

z předhůří Beskyd. Takže k pahorkům mám 

blízko – oproti většině Poláků, protože 

většina polského území je placka. Vztah k této 

zvlněné krajině mám poměrně silný, proto-

že v takovémto podobném prostředí jsem 

vyrůstal. 

Čím se liší Vánoce v Polsku oproti to-

mu, jak je prožíváte tady v České repub-

lice, jaké tam byly zvyky a jak na ty své 

Vánoce vzpomínáte?

Vánoce jsou svátky, které mám rád, jsou 

mými oblíbenými. I když víme, že největšími 

křesťanskými svátky jsou Velikonoce, Vánoce 

milujeme, protože jsou o lásce, jsou o zrození, 

o dítěti. 

My, Češi a Poláci, jsme si blízcí, jsme sousedé, 

navíc já pocházím z příhraniční oblasti. A od-

sud není daleko do Polska, takže spousta zvy-

ků a tradic se prolíná. Stejně jako u mě doma 

i tady nemůže chybět kapr s bramborovým 

salátem. 

Možná u mě doma v Polsku byla štědrovečer-

ní večeře trošku štědřejší, protože byla taková 

tradice, kterou maminka dodržovala, že musí 

být minimálně dvanáct chodů jídla. Pochopi-

telně se k tomu připočítávaly různé předkr-

my. Byla to všechno postní jídla, to znamená 

krupičné kaše nebo rýže na sladko s máslem 

anebo kapusta, tedy zelí vařené s houbami. 

K tomu patřily polévky, především rybí polív-

ka, kterou mamka dělala. 

Pochopitelně jsme se obdarovávali dárky 

a možná víc než tady jsme k tomu zpívali ko-

ledy. Když vzpomínám na své dětství, moc se 

mi do zpívání nechtělo. Nejen proto, že zpívat 

pořádně neumím a nemám hudební sluch, 

takže mě to zpívání koled nebavilo. Ale to 

jsem musel vždycky vytrpět, protože teprve 

pak bylo rozdávání dárků, dřív nebylo možné 

dárky rozbalovat.

A k Vánocům samozřejmě patřila půlnoční 

mše. Ještě před půlnoční jsme navštěvovali 

další příbuzné, jednu babičku, druhou babič-

ku… Také na to jsem se těšil, protože všude 

jsem našel nějaký dáreček pro sebe. A k půl-

noci se šlo do kostela.

Stále cítím tu krásnou atmosféru a pořád mi 

zní v uších ty naše polské koledy, například 

Bóg się rodzi, moc truchleje (Bůh se rodí), 

které zpíval celý kostel. Myslím, že u nás lidi 

mnohem víc znali koledy zpaměti. A když se 

kostel zpěvem lidí rozezněl, bylo to tak moc-

né, že mi i teď při vzpomínkách z toho prožit-

ku nabíhá husí kůže. Atmosféra Vánoc je ve 

mně silně zapsaná.

rozhovor pro Turistické noviny Orlických hor 

a Podorlicka zapsal Miloš Krejčí
________________________________

OPOČNO MŮŽE BÝT NA TO 
DĚVČE HRDÉ 

ROZHOVOR S MISS 
WORLD 2006 TAŤÁNOU 
KUCHAŘOVOU

Jako první Češka získala 30. října 2006 Taťána 

Kuchařová titul Miss World. Od okamžiku, kdy 

stanula v polské Varšavě na nejvyšším stupni, 

uplynulo mnoho vody a Taťána reprezentu-

je Českou republiku a svůj kraj tak, že na ni 

Opočno, kde vyrůstala, může být hrdé. Její tvář 

znají diváci světových stanic, objevila se např. 

v dokumentu BBC či v klipu Justina Timber-

laka. Kromě modelingu se Taťána plně věnuje 

charitativní činnosti. Její nadace Krása pomo-

ci, která se zaměřuje především na seniory, 

je známá nejen v Čechách. Položili jsme Táně 

několik otázek, zvědaví jsme byli hlavně na její 

domovinu.

Táňo, která místa máte v Opočně nejra-

ději?

Je těžké jmenovat jednotlivá místa. Zámek? 

Cestou k němu potkáte tolik krásných zákou-

tí. Ať už jdete parkem, nebo historickou částí. 

Takže odpověď – zámek a celé jeho okolí. 

V létě k nim přibude koupaliště s rybníkem 

Broumar, v zimě hokejový stadion.

Výrazné osobnosti minulosti i současnosti
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Určitě jste se během dětství podívala 

na mnohá místa v okolí Opočna.

Doporučila byste nějaká návštěvní-

kům?

V celých Orlických horách a jejich podhůřích 

je krásně, zdejší krajina se bude líbit každé-

mu. Města, to záleží na zájmu návštěvníka. 

Já jsem milovala Nové Město nad Metují 

s jeho zámkem a náměstím, nezapomenutel-

né pro mě byly výlety do Ratibořic a Babič-

čina údolí. Ale míst, která stojí za návštěvu, 

je mnohem víc, je to určitě kraj pro příjem-

nou dovolenou.

Kde plánujete trávit zimní dovole-

nou?

Několik dní chci pobýt s rodinou a přáteli 

v Opočně, tradičně navštívím i Orlické hory. 

Dovolenou chceme s přítelem strávit v Mexi-

ku a na Havaji, také plánujeme návštěvu jeho 

rodiny v Minnesotě. 

Mohla byste našim čtenářům doporu-

čit nějaký pěkný výlet?

Mám-li ze všech koutů našeho kraje vy-

brat jeden, doporučím samozřejmě místo, 

kde jsem vyrůstala, Opočno. Nejen jako 

historické město, ale i jako rodiště ma-

líře světového významu Františka Kup-

ky a významného hudebního skladate-

le Luboše Sluky. Zároveň je to město 

s tradičními akcemi, patří k nim například 

srpnová Porcinkule nebo několikaměsíční 

cyklus vážné hudby Opočno hudební.

KROSNOWICE A IGNAZ 
REIMANN

Mezi městem Bystřice Kladská a Kladskem, 

vlevo od hlavní silnice, se nachází vesnička 

Krosnowice. V této vesnici je nejvýznamněj-

ší památkou obranný kostel sv. Jakuba ze 

14. století s arkádovou zdí, částečně ze dřeva 

z 18. století. Na části této zdi se nacházejí staré 

náhrobky, z nichž jeden je velmi významný. Leží 

tu pohřben významný skladatel Ignaz Reimann 

s manželkou.

Ignaz Reimann se narodil 27. 12. 1820 v často na-

vštěvovaném poutním místě Vambeřice (Wam-

bierzyce). V necelých osmi letech se začal učit hře 

na housle u svého otce, který byl kostelním hu-

debníkem. V deseti letech zvládl umění varhanní 

pedálové hry tak, že zastupoval svého učitele ve 

hře na varhany v místním poutním kostele. Po-

stupem času se naučil hrát na mnoho nástrojů, 

rozepisoval a opisoval notové party pro místní 

kostelní sbor a orchestr. 

V letech 1838–1841 studoval na učitelském se-

mináři v Wroclawi, kde též vykonával funkci 

vedoucího hudebního oddělení. Po skončení 

těchto studií působil dva roky v Niederhann-

sdorfu u Kladska. Jeho hlavním působištěm se 

stalo městečko Krosnowice u Kladska (dříve 

Albendorf), kam nastoupil v roce 1851 na místo 

učitele a zároveň ředitele kůru v místním koste-

le. Zde začala Reimannova plodná skladatelská 

epocha. Jeho skladby získávaly oblibu, hrály se 

v celém Slezsku, Bavorsku, Rakousku, a dokonce 

i v Americe. Dokladem jeho obrovské tvůrčí síly 

je rozsáhlé dílo. Složil celkem 125 mší, 19 Requi-

em, 6 Te Deum, 117 Offertorií, 122 Graualií, 37 

Litanií, 34 Salve Regina, 33 Alma Redemptoris, 

14 Ave Regina, 7 kantát a mnoho dalších příle-

žitostných skladeb určených pro kostelní využití. 

Kromě duchovní hudby zkomponoval několik 

overtur, symfonií, oratorií, pochodů a mnoho 

dalších skladeb pro běžnou potřebu. Celkový 

výčet jeho skladeb v současné době činí 800 

a postupně se objevují další. Reimann měl se 

svou ženou Cecílií dva syny  a jednu dceru. Starší 

syn Heinrich byl významných hudebním věd-

cem, varhaníkem  a skladatelem v Berlíně, mlad-

ší syn Franz se stal ředitelem kůru a učitelem ve 

slezském Striegau (Strzegom). Konec jeho života 

doprovázely zdravotní problémy. V roce 1884 

dostal záchvat mrtvice, částečně ochrnul, měl 

problémy s chůzí a dýcháním a ztratil část sluchu. 

Z těchto důvodů požádal v témže roce o uvolně-

ní ze služby. Druhý záchvat mrtvice již nepřežil, 

zemřel 17. července 1885 a byl pochován na míst-

ním hřbitově. V posledních letech je na paměť to-

hoto skladatele pořádán festival Reimanna, kte-

rý bývá dvoudenní a odbývá se ve Vambeřicích 

a v Krosnowicích, tedy v místech narození 

a úmrtí tohoto významného skladatele.

Nejedno město našeho regionu se pyšní označe-

ním rodiště významné osobnosti české historie. 

Výsledky jejich celoživotní činnosti a úspěchů 

pečlivě dokumentují sbírky městských muzeí. 

V regionu Orlické hory a Podorlicko pobývali 

J. M. Marci, Václav Prokop Diviš, Eduard Al-

bert, Karel Poláček, Alois Jirásek, František 

Kupka, Jaroslav Kocián a mnozí další. 

V současnosti na svých toulkách po regionu 

můžete potkat například Romana Šebrleho, 

Taťánu Kuchařovou nebo Zbigniewa Czen-

dlika. Mnohá místa v regionu Orlických hor 

a Podorlicka jsou opředena záhadami a pověst-

mi, které jsou nedílnou součástí zdejší historie. 

U Zemské brány se můžete projít po Pašerácké 

lávce, která byla v minulosti svědkem nejedno-

ho nelegálního obchodování s našimi severní-

mi sousedy. Nedaleko lávky ční nad Divokou 

Orlicí 60 metrů vysoká Ledříčkova skála, v níž 

se podle pověsti ukrýval Ledříček, Robin Hood 

Orlických hor.

U Lanškrouna na poutním místě na Mariánské 

hoře stékající dešťové kapky ze střechy kos-

tela do dvou moří. Ze západní strany kostela 

putuje voda do Severního moře a z východní 

strany do moře Černého. V pověstech mají svůj 

původ také mnohé městské znaky, jako napří-

klad panna na jelenu na znaku Rychnova nad 

Kněžnou nebo orlice na hřbetu kance města 

Žamberka. 

Tradice „ousteckých betlémů“ vznikla před 

třemi sty lety a rovněž je spojena s legendou. 

Podle ní tuto tradici založil oustecký pláteník, 

který spatřil poprvé betlémy v Itálii, a nato-

lik ho učarovaly, že podobné sám namaloval. 

Dnes si můžete malované ústecké betlémy 

prohlédnout v tamním městském muzeu nejen 

v čase adventu. 

Zdroj: České kuriozity. Praha. ISBN 80-239-

8498-5

Orlické hory mají svého Robina Hooda
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Vánoční koncert – Spirituál 
kvintet
30. 11. 2012 (pátek) od 19 hodin 

Jablonné nad Orlicí – sál kina

+420 465 641 371
________________________________

Vánoční jarmark
1. 12. 2012 (sobota) 

Rychnov nad Kněžnou – nádvoří Pelclova 

divadla

Tradiční vánoční řemeslný jarmark s ukázkami 

zdobení perníčků, vánoční výzdoby a dalších 

řemeslných výrobků. +420 494 535 329
________________________________

Advent mezi horami
1. 12. 2012 (sobota) od 14 hodin 

Orlické Záhoří – kostel sv. Jana Křtitele 

6. ročník cyklu adventních koncertů, které se 

konají na česko-polské hranici. Koncerty mají 

benefi ční charakter a jsou doprovázeny řeme-

slným jarmarkem.

+420 725 081 136, +420 494 599 218

________________________________

Městem chodí andělé 
1. 12. 2012 (sobota) od 16 hodin 

Vamberk – náměstí

Rozsvěcení vánočního stromečku, předvánoční 

radování a darování s podheslem Vánoční štěs-

tí sladký koláček vám věští. Po krátkém kultur-

ním programu se do ulic města vydá průvod 

andělů. +420 494 541 437
________________________________

Rozsvěcení vánočního stromu 
a malé vánoční trhy 
1. 12. 2012 (sobota)

Čenkovice – náves, 4. ročník

+420 465 391 112
________________________________

Mikuláš
1. 12. 2012 (sobota) od 17 hodin

Opočno – Kupkovo náměstí

Tradiční akce s létajícími čerty, fi re show, ohňo-

strojem, hudbou. Budou se rozdávat dárečky! 

+420 494 668 111

Mikulášská jízda aneb plnou 
parou přijíždí Mikuláš 
1. 12. 2012 (sobota) od 10.20  hodin

Letohrad – nádraží ČD

24. ročník – Odjezd zvláštního vlaku z Leto-

hradu v 10.20 hodin (Jablonné n. Orl. 10.42 

hodin, Lichkov 11.06 hodin), Dolní Lipka příj. 

11.14 hodin, otočení lokomotivy na ruční točně 

a doplnění vody od SDH z Lichkova. Odjezd 

z Dolní Lipky v 11.55 hodin, příjezd do Letohra-

du ve 13:04 hodin Zvláštní vlak potáhne par-

ní lokomotiva Líza, řady 423.009 z roku 1922 

(letos oslavila devadesáté narozeniny). 

 +420 465 622 092
________________________________

Rozsvícení vánočního stromu
2. 12. 2012 (neděle) od 17 hodin

Letohrad – Václavské náměstí

Kulturní program, ohňostroj, koncert skupiny 

Žamboši. +420 465 622 092

________________________________

Vánoční výstava
2. 12. 2012 – 22. 12. 2012

Letohrad – městské muzeum

Zahájení výstavy 2. 12. 2012 v 17.00 hodin 

– ukázky zdobení perníků, vánočních ozdob, 

možnost vyrobit vlastnoručně adventní věnec. 

Otevírací doba: po–pá od 8.00 do 11.00 a od 

11.30 do 16.00; so od 8.00 do 11.00

+420 465 622 092
________________________________

Adventní trhy s koncerty 
Zvonička splněných přání 
a Ježíškova pošta
2. 12. 2012 (neděle) od 13 do 19 hodin 

Lanškroun – nádvoří zámku a kostel sv. Vác-

lava. +420 465 324 328
________________________________

Ústecký advent
2. 12. 2012 (neděle)

Ústí nad Orlicí – Mírové náměstí 

Rozsvěcení vánočního stromu a jarmark nezis-

kových organizací. 

+420 465 514 111 

13. vánoční výstava 
– Vánočky pro kočky 
2. 12. – 16. 12. (zahájení 2. 12. od 15 hodin)

Žamberk – městské muzeum 

Výstava zaměřená na vánoční zvyky a tradice 

a trochu netradičně doplněná formami nejen 

na vánočky a formičkami na pečení a na perní-

ky, ale i překvapením pro milovníky koček. 

+420 465 611 678
________________________________

Mikulášská cesta – Příjezd 
Mikuláše s družinou, písničky, 
hry
5. 12. (středa) od 16 do 17 hodin

Lanškroun – nádvoří zámku, náměstí A. Ji-

ráska. +420 465 324 328
________________________________

Velká mikulášská
5. 12. 2012 (středa) od 17 hodin 

Rokytnice v Orlických horách – náměstí

Jedinečný zážitek pro děti i dospělé. Bytosti 

z nebe i pekla, koňské povozy, mikulášská na-

dílka pro všechny děti, vystoupení hudebníků, 

občerstvení, horké nápoje. Nakonec slavnostní 

rozsvícení městského vánočního stromu.

+420 494 379 023
________________________________

Výstava loutky a loutkové 
divadlo
5. 12. 2012 – 31. 1. 2013

Vamberk – městská knihovna 

Výstavu připravilo Boučkovo divadlo v Jaro-

měři a Loutkářský soubor BOĎI Jaroměř.

+420 494 541 437
________________________________

Výstava betlémů
7. 12. – 27. 12. 2012

Rychnov nad Kněžnou – společenské cen-

trum

16. ročník – rozsáhlá výstava betlémů ze sbírek 

východočeských muzeí, od sběratelů a součas-

ných tvůrců provázaná malými podvečerními 

koncerty, konaná ve velkém sále Společenské-

ho centra... +420 494 535 329
________________________________

Vánoční koncert – Alou Vivat
7. 12. 2012 (pátek) od 19 hodin  

Jablonné nad Orlicí – sál kina

+420 465 641 371
________________________________

Betlémský příběh
8. 12., 15. 12., 22. 12. 2012 

Potštejn – zámek Potštejn 

Unikátní hraná prohlídka o původu Vánoc na-

zvaná Betlémský příběh, tradiční předvánoční 

jarmark, prodejní výstava patchworku, miku-

Kalendář akcí 12/2012–04/2013    
Orlické hory a Podorlicko
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lášská nadílka, premiéra divadelní pohádky, 

adventní koncert a cestování v čase při dlouhé 

cestě do Betléma.

+420 494 546 064, +420 728 939 028
________________________________

Vánoční jarmark 
8. 12. 2012 (sobota) od 13 hodin   

Rokytnice v Orlických horách – zámecké 

nádvoří a zámek 

Historická řemesla v ukázkách s možností 

nákupu originálních dárků. Vánoční zpívání 

s místním Sborem z hor a Školním sborečkem. 

Pro děti možnost vyzkoušet tradiční vánoční 

zvyky, zdobení perníčků, výstava výtvarných 

prací na téma Vánoce. Prohlídky zámecké 

kaple s hudebním vystoupením a vystaveným 

betlémem. Stromky, ryby, občerstvení, vá-

noční nápoje, královská čokoláda a spousta 

dalšího.

+420 494 379 023
________________________________

Adventní trhy s koncerty 
– Tvořivá dílna pro děti
9. 12. 2012 (neděle) od 13 do 19 hodin  

Lanškroun – nádvoří zámku a kostel sv. Vác-

lava. +420 465 324 328
________________________________

Stříbrné Vánoce v krajkářské
škole 
10. 12. – 21. 12. 2012

Vamberk – Krajkářská škola 

Výstava krajky + stříbrné šperky.

+420 494 541 247

________________________________

Česko zpívá koledy
12. 12. 2012 (středa) od 17 do 20 hodin

Lanškroun – farní zahrada, od 19 hodin sál 

zámku. +420 465 324 328
________________________________

Advent mezi horami
15. 12. 2012 (sobota) od 14 hodin 

Bartošovice v Orlických horách – kostel 

sv. Máří Magdalény. 6. ročník cyklu advent-

ních koncertů, které se konají na česko-polské 

hranici. Koncert má benefi ční charakter a je 

doprovázen řemeslným jarmarkem.

+420 604 422 347, +420 494 599 218

________________________________

Vánoční řemeslný jarmark 
15. 12. 2012 (sobota) od 10 do 17 hodin 

Bartošovice v Orlických horách – chrá-

něné dílny Kopeček. Tradiční vánoční řemesl-

ný jarmark s ukázkami keramiky, zpracování 

vlny, zdobení perníčků, vánoční výzdoby a dal-

ších řemeslných výrobků držitelů certifi kátu 

Orlické hory – originální produkt. 

+420 731 604 084
________________________________

Vánoční koncert – Cimbál klasik
15. 12. 2012 (pátek) od 19 hodin 

Jablonné nad Orlicí – sál kina

+420 465 641 371
________________________________

Vánoční jarmark
16. 12. 2012 (neděle) od 9 do 15 hodin

Dobruška – jídelna SODEXHO ZŠ Fr. Kupky

pořádá vlastivědné muzeum Dobruška ve spo-

lupráci se ZŠ Fr. Kupky.
________________________________

Adventní trhy s koncerty – Živý 
betlém z Lanškrounského betlé-
mu osobností Bedřicha Šilara 
16. 12. 2012 (neděle) od 13 do 19 hodin  

Lanškroun – nádvoří zámku a kostel sv. Vác-

lava. +420 465 324 328

________________________________

Rybova mše vánoční
21. 12. 2012 (pátek)

Dobruška – kostel sv. Václava 
________________________________

Advent mezi horami
22. 12. 2012 (sobota) od 14 hodin 

Neratov – kostel Nanebevzetí Panny Marie 

6. ročník cyklu adventních koncertů, které se ko-

nají na česko-polské hranici. Koncert má bene-

fi ční charakter a je doprovázen řemeslným jar-

markem. +420 725 081 136, +420 494 599 218

Adventní trhy s koncerty
– sborové zpěvy 
23. 12. 2012 (neděle) od 13 do 19 hodin  

Lanškroun – nádvoří zámku a kostel sv. Vác-

lava. +420 465 324 328
________________________________

Rybova mše vánoční
23. 12. 2012 (neděle) od 17 hodin

Opočno – kostel Nejsvětější Trojice

Tradiční vánoční koncert, vstupné volné.

+420 494 668 111

________________________________

Vánoční koncert Big Bandu 
Lanškroun
26. 12. 2012 (středa)

Lanškroun Zámek – sál

+420 606 913 689 
________________________________

Šachový memoriál Oldřicha
Hájka – blesková hra 
26. 12. 2012 (středa)

Ústí nad Orlicí – Sport Music Club 

+420 605 158 028 
________________________________

Zpívání koled na Mariánské
hoře – 21. ročník
27. 12. 2012 (čtvrtek) od 10 hodin

Lanškroun – poutní místo Mariánská hora

Na pěší vycházce za zpívání na Mariánskou 

Horu se vychází v 10 hodin z Lanškrouna od 

Dělnického domu. Kdo nechce pěšky, může 

přijet autem či na koni.

+420 603 318 034 
________________________________

Silvestřík pro děti
31. 12. 2012 (pondělí) od 16 hodin 

Dobruška – náměstí F. L. Věka 
________________________________

Novoroční čtyřlístek
1. 1. 2013 (úterý) od 14 do 17 hodin 

Česká Třebová – Kozlovský kopec

Průchozím místem 9. ročníku Novoročního 

čtyřlístku pro štěstí je chata Maxe Švabinského 

na Kozlovském kopci od 14 do 17 hodin.

+420 602 144 116
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Snowpark Opening
5. 1. 2013 (sobota)

Deštné v Orlických horách – skicentrum

+420 492 601 601 
________________________________

Akademie žáků speciálních ZŠ 
10. 1. 2012 (čtvrtek)

Ústí nad Orlicí – kulturní dům 

+420 465 521 047, +420 465 525 245
________________________________

Mezinárodní soutěž v jízdě na 
saních rohatých
19. 1. 2013 (sobota) od 13 hodin

Černá Voda u Orlického Záhoří – skiareál

Akce s mezinárodní účastí polských partnerů 

z Gminy Bystrzyca Klodzka, kteří si společně 

na trati lyžařského areálu Černá Voda vyzkouší 

a předvedou tradiční dovednost v jízdě na sa-

ních rohatých. Registrace pro všechny účastní-

ky tohoto klání je do 15. ledna 2013. 

+420 494 593 143 
________________________________

Just Ride
19. 1. 2013 (sobota)

Deštné v Orlických horách – skicentrum

Volné ježdění v perfektně připraveném parku 

s možností testování mnoha značek snowboar-

dů a snowboardového vybavení. 

+420 492 601 601 

________________________________

Mistrovství republiky a neofi ci-
ální Mistrovství světa v historic-
kém lyžování – 3. ročník 
19. 1. 2013 (sobota)

Olešnice v Orlických horách – chata Ju-

ráška +420 494 660 029
________________________________

Šediváčkův long 2013 
– 17. ročník 
22. 1. – 26. 1. 2013 (úterý–sobota)

Deštné v Orlických horách 

Čtyřetapový závod psích spřežení na 240 km 

po hřebenech Orlických hor s jedním povin-

ným bivakem (nocleh na sněhu) je Mistrov-

stvím ČR v longu (dlouhá trať) a je extrémní 

jak délkou, tak i převýšením. Spřežení při ab-

solvování všech etap nastoupají více než 7000 

metrů. Jde o nejdelší závod psích spřežení 

v České republice a jeden z nejtěžších závodů 

v Evropě. +420 602 109 583

________________________________

Skiinterkritérium
24. 1. – 27. 1. 2012 (čtvrtek–neděle)

Říčky v Orlických horách

Skiinterkritérium je mezinárodním závodem 

žákovských kategorií ve slalomu a obřím sla-

lomu. Tento závod je jeden z deseti závodů 

pořádaných pod hlavičkou FIS, které se jedou 

v Evropě a v Kanadě. +420 465 524 669 

________________________________

Ski karneval 2013 
2. 2. 2013 (sobota)

Olešnice v Orlických horách – skiareál 

Lyžařská škola pořádá soutěžní karneval na 

lyžích. Zveme vás a vaše děti do areálu Oleš-

nice v Orlických horách, kde se v sobotu 

2. 2. 2013 karneval uskuteční. Vyhodnoceny 

budou nejlepší masky, nejrychlejší masky ve 

slalomu a nejobratnější masky v překážkové 

dráze. +420 731 419 394
________________________________

29. ročník Orlického maratonu
2. 2. – 3. 2. 2012 (sobota–neděle)

Deštné v Orlických horách – standardní 

tratě SKI Skuhrov

Na účastníky 29. orlického maratonu klasicky 

a 11. orlického půlmaratonu čeká jeden nebo 

dva okruhy po zvlněných podhorských loukách 

a zalesněných svazích.

+420 607 747 704
________________________________

13. ročník: Kalibr Cup 2013 
téma: Dívka pláže

14. 2. 2013 (čtvrtek)

Lanškroun – Sportovní hala Střelnice

Mezinárodní soutěž studentů středních škol 

v kosmetické a kadeřnické tvorbě v katego-

riích: účesová tvorba, make-up, nail-art. Účast-

ní se přes 30 škol a své umění předvede víc než 

100 soutěžících. +420 465 321 081
________________________________

Lanškrounský masopust
16. 2. 2013 (sobota)

Lanškroun – nádvoří zámku a historické 

centrum města 

Pestrý průvod, tradiční masky prochází celým 

městem. Na zámeckém nádvoří probíhá bohatý 

kulturní program s vyhodnocením nejlepších 

masek. Ochutnáte ze zabijačky, masopustní 

koblihy a další dobroty. Součástí oslav je boha-

tý masopustní jarmark. 

+420 465 324 328
________________________________

Rokytnický masopust
16. 2. 2013 (sobota) od 12 hodin 

Rokytnice v Orlických horách 

Začátek průvodu na rokytnickém náměstí.

+420 604 932 540

________________________________

Lyžařské závody pro veřejnost
2013 
24. 2. 2013 (neděle)

Olešnice v Orlických horách – skiareál 

Tradiční lyžařské závody pro veřejnost. Závo-

dit se bude v těchto kategoriích: děti do 6 let/

děti do 12 let/děti a dospělí od 13 let/kategorie 

rodina. +420 731 419 394
________________________________

O’Neill Soldiers
1. 3. – 2. 3. 2013 (pátek–sobota)

Deštné v Orlických horách – skicentrum 

Nejprestižnější východoevropský závod na nej-

větším skoku, který je v České republice možné 

vidět. Dvoudenní program obohacený o různé 

atrakce a aktivity pro diváky včetně večerních 

koncertů a parties. Akce láká především mla-

dé lidi nebo příznivce adrenalinových sportů. 

Stylizace závodu a doprovodný program pak 

osloví i běžného sportovce. 

+420 492 601 601 
________________________________

Jaro v muzeu
8. 3. 2013 – 30. 3. 2013

Letohrad – městské muzeum

+420 465 622 092
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13. vodácký den v Chocni 
9. 3. 2013 (sobota)

Choceň – městský úsek řeky Orlice, Panský 

dům 

Paralelní sjezd (kajakBOŽKOVcross) měst-

ským úsekem řeky Tichá Orlice s přeplutím 50. 

rovnoběžky. V 10 hodin – soutěž Choceňský 

BUBEN a odemknutí řeky Tiché Orlice; 14–16 

hodin – WW8 BIOGRAF – fi lmový festival 

v kině MÁJ; 19 hodin – Vodácký bál a půlnoční 

plesové fi nále. +420 725 339 580
________________________________

Loučení se sněhem v maskách
9. 3. 2013 (sobota)

Čenkovice – sjezdovky

Tradiční akce spojená se závody a vyhodnoce-

ním masek. +420 602 876 964

________________________________

Dětská scéna
12. 3. – 13. 3. 2012 (úterý–středa)

Ústí nad Orlicí – kulturní dům 

Oblastní přehlídka dětských recitátorů.

+420 465 521 047, +420 465 525 245
________________________________

Juráška cup 
15. 3. 2013 (pátek)

Olešnice – chata Juráška 

Soutěž týmů základních a středních škol v ob-

řím slalomu. +420 494 660 029
________________________________

Rampušák
16. 3. 2013 (sobota)

Deštné v Orlických horách 

Událost s dlouholetou tradicí, která sahá až do 

60. let minulého století a je spjata se zakon-

čením zimní sezony v Deštném v Orlických 

horách. Akce má od svého počátku karnevalo-

vou podobu a ústředními postavami jsou zde 

Rampušák a Kačenka – vládci Orlických hor. 

V novodobé historii zde program obohatili 

účinkující jako Katapult, Petr Muk, Děda Mlá-

dek Illegal Band, Yo Yo Band, Maxim Turbu-

lenc, Těžkej Pokondr a mnoho dalších. Mode-

rátorskými stálicemi jsou Martin Dejdar a Petr 

Vacek. +420 492 601 601
________________________________

15. ročník Kritéria posledního 
sněhu
březen 2012

Deštné v Orlických horách – standardní 

tratě SKI Skuhrov

Veřejný závod v běhu na lyžích zařazený do 

poháru Královéhradeckého kraje. Vyhlášení 

poháru KHK. +420 607 747 704
________________________________

Výstava Velikonoce – svátky
jara
22. 3. – 24. 3. 2013 (pátek–neděle)

Častolovice – sokolská zahrada 

+420 721 311 719
________________________________

Kačenčina ski 
23. 3. 2013 (sobota)

Olešnice v Orlických horách – chata Juráška 

Paralelní slalom na historických lyžích, sjezd 

masek, příjezd Kačenky, loučení se zimní sezo-

nou. +420 494 660 029
________________________________

Velikonoční řemeslný jarmark
23. 3. 2013 (sobota) od 10 do 17 hodin  

Bartošovice v Orlických horách – chráně-

né dílny Kopeček

Tradiční velikonoční řemeslný jarmark s ukáz-

kami zdobení velikonočních vajíček, pletení 

pomlázek, keramiky, zpracování vlny, zdobení 

perníčků, velikonoční výzdoby a dalších ře-

meslných výrobků držitelů certifi kátu Orlické 

hory – originální produkt. +420 731 604 084
________________________________

Velikonoční výstava
25. 3. – 28. 3. 2013 (pondělí–čtvrtek)

Rychnov nad Kněžnou – společenské cen-

trum 

Dozvíte se o původu velikonoc, podíváte se, 

jaké pečivo pekli naši předci či jaké zásady do-

držovali, budete si moci prohlédnout, jakými 

technikami se zdobila velikonoční vajíčka.

+420 494 535 329
________________________________

Stálá expozice opočenských 
rodáků Františka Kupky a Luboše 
Sluky
2. 4. – 31. 10. 2013

Opočno – kostel Nejsvětější Trojice, Trčkovo 

náměstí 

Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 16 ho-

din. +420 494 668 111
________________________________

Šlitrovo jaro
12. 4. – 14. 4. 2013 (pátek–neděle)

Rychnov nad Kněžnou – Pelclovo divadlo

20. ročník setkání přátel Jiřího Šlitra a Sema-

foru spojené s koncertním vystoupením.

+420 494 535 329
________________________________

Hudební festival Antonína 
Bennewitze
2. pol. dubna 2013 

Česká Třebová – kostel sv. Jakuba, rotunda 

sv. Kateřiny, Přívrat

Hudební festival vážné hudby za účasti za-

hraničních umělců se koná již 15. rokem a je 

věnován významnému českému houslovému 

pedagogovi Antonínu Bennewitzovi.

+420 465 531 840
________________________________

Aprílový ještěr
20. 4. 2013 (sobota) od 8 do 9 hodin

Česká Třebová – park Javorka

20. ročník cykloturistické akce. Trasy 50 nebo 

100 km. +420 721 076 615
________________________________

Otevírání cyklosezony 2013
27. 4. 2013 (sobota)

Kostelec nad Orlicí 

Jedná se již o 8. ročník tohoto cyklistického 

výletu, který pořádá Dobrovolný svazek obcí 

Orlice. Akce je vhodná jak pro vášnivé cyklisty, 

tak i pro rodiny s dětmi. +420 494 337 261 

________________________________

Zahájení zámecké sezony 2013
26. 5. – 28. 5. 2013 (pátek–neděle)

Kostelec nad Orlicí – Nový zámek 

Přijďte zhlédnout výstavu v Galerii Kinský, 

poslechnout si koncert a potěšit své smysly na 

výstavu narcisů. +420 734 709 023
________________________________

Memoriál Q. Štěpánka
28. 4. 2013 (neděle)

Jablonné nad Orlicí – areál Malák

66. ročník – závody v přespolním běhu, nej-

starší běh ve východních Čechách.

+420 602 487 237
________________________________

Čarodějnice 
30. 4. 2013 (úterý) od 18 hodin

Opočno – Kupkovo náměstí, areál Lišťovina

Sraz je na Kupkově náměstí, odkud povede 

lampionový průvod do areálu Lišťovina. Tam 

bude připraven zábavný program včetně pálení 

čarodějnic, atrakce, hudba, vystoupení, soutě-

že, občerstvení. +420 494 668 111
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O informačních centrech se říká, že 

jsou výkladní skříně regionu, jsou 

mnohdy první zastávkou, kterou turis-

ta při svém putování navštíví. Poprosi-

li jsme tedy jejich pracovníky, aby pro 

vás vybrali tip na výlet v zimním obdo-

bí. Pokud se vám tip líbí, zastavte se 

v informačním centru nebo si zavolejte 

o další informace.
________________________________

INFORMAČNÍ CENTRUM 
DOBRUŠKA
Náměstí F. L. Věka 32, Dobruška

tel.: 494 629 581

e-mail: ic@mestodobruska.cz

Pivovárek Rampušák – Město Dobruška 

nabízí širokou škálu možností využití volného 

času i v zimních měsících. Pro ty, kteří si chtějí 

s partou přátel zajít na dobré pivo a pobavit se, 

je připraven místní Staročeský pivovárek Ram-

pušák s bowling klubem a dalšími službami.
________________________________

INFORMAČNÍ CENTRUM 
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Staré náměstí 78, Česká Třebová

tel.: 465 500 211

e-mail: info@ceska-trebova.cz

Městské muzeum – Návštěvníci mají mož-

nost navštívit stálou expozici s názvem Do-

pravní křižovatky, která představuje dějiny 

železniční dopravy v regionu. 

K vidění jsou modely, železniční uniformy, 

jízdenky, ukázky, jak se dříve cestovalo. Další 

část vystavených předmětů se věnuje letecké 

dopravě a aviatickým vynálezům českotře-

bovského akademického sochaře Františka 

Formánka a vynálezy bratří Františka a Moj-

míra Stránských. Otevřeno každý den kromě 

pondělí od 10.00 do 18.00. 
________________________________

INFORMAČNÍ CENTRUM 
MĚSTA CHOCEŇ
Tyršovo náměstí 301, Choceň 

tel.: 465 461 949

e-mail: ic@chocen-mesto.cz

Dobříkov – Dřevěný kostelík, který pro 

mnoho turistů zůstává zatím tajemstvím, se 

nachází v malé vesnici Dobříkov nedaleko 

Chocně. 

Jeho historie sahá do roku 1679, kdy byl po-

staven ve Velké Kopani, v bývalé Podkarpat-

ské Rusi. Roku 1927 se o chátrajícím kostelíku 

dozvěděl místní senátor, který ho nechal roku 

1930 přivézt do Dobříkova. Tato dřevěná li-

dová stavba s věží a střechou krytou šindelem 

skrývá dva originální ikonostasy. 
________________________________

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ 
A INFORMAČNÍ CENTRUM
I. J. Pešiny 39, Kostelec nad Orlicí 

tel.: 494 337 261

e-mail: rtic@kostelecno.cz

Farní areál Sudslava – Areál bývalé fary 

v obci Sudslava je chráněná kulturní památ-

ka a je tvořen barokní budovou fary, hospo-

dářským stavením a rozsáhlou zahradou. 

V nedávné době došlo k rekonstrukci tohoto 

objektu. Hlavním využitím farního areálu jsou 

kulturní a vzdělávací aktivity, pořádání výstav 

či adventních koncertů. V současné době je 

v objektu prezentován unikátní soubor ruč-

ně malovaných divadelních kulis z počátku 

20. století. 
________________________________

INFOCENTRUM 
LANŠKROUN
B. Němcové 124, Lanškroun 

tel.: 465 320 007

e-mail: info.lanskroun@seznam.cz

Městské muzeum – V Městském muzeu 

Lanškroun probíhá i krom stálých expozic 

(Historie města Lanškrouna, Sklářství na 

pomezí Čech a Moravy, Kabinet mincí a me-

dailí Zdeňka Kolářského, Pamětní síň Jin-

dřicha Pravečka a Císařský pokoj) od 9. 2. do 

28. 4. 2013 výstava Fenomén MERKUR.
________________________________

INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETOHRAD
Václavské náměstí 77, Letohrad

tel.: 465 622 092

e-mail: info@letohrad.eu

Muzeum a ulička Járy Cimrmana – Mu-

zeum Járy Cimrmana se nachází ve sklepních 

prostorách letohradského zámku. Výstava 

s názvem Jára Cimrman – světoběžník a vy-

nálezce seznamuje návštěvníky s životem této 

legendy. Jsou zde vystaveny jeho vynálezy, 

suvenýry z cest, výtvarné a další práce. Sou-

částí muzea je i Cimrmanova světnička, kde 

žil se svými rodiči. 

Výkladní skříně regionu vás zvou na výlet
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INFORMAČNÍ CENTRUM 
OPOČNO
Kupkovo náměstí 247, Opočno 

tel.: 494 668 111

e-mail: infocentrum@opocno.cz

Kavárna Sun Café – Tato nová kavárna 

v historickém jádru města se od ostatních liší 

tím, že pořádá pravidelné programy pro ro-

diče s dětmi (např. malování rodičů s dětmi).  

Kavárna je bezbariérová, nekuřácká, nabízí 

výborné domácí koláče a otevřeno je v zim-

ním období (září–duben) st, čt a pá od 13 do 

20 hodin. Pátek od 10 do 22 hodin, soboty na 

objednání.
________________________________

TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM 
ORLICKÉ ZÁHOŘÍ
Orlické Záhoří 34

tel.: 494 542 033 

e-mail: tic@orlickezahori.eu

Dřevěný betlém v životní velikosti – Bet-

lém je k vidění u obecního úřadu v Orlickém Zá-

hoří od počátku adventní doby přes Vánoce

s doplněním postav tří králů (6. 1.) a dále až

do Hromnic (2. 2.), konce doby vánoční. Mimo 

tuto dobu je umístěn v místním kostele sv. Ja-

na Křtitele, který je přístupný návštěvníkům na 

požádání v místním informačním centru. 
________________________________

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ 
A KULTURNÍ STŘEDISKO 
ROKYTNICE V ORL. H.
Náměstí T. G. Masaryka 4, Rokytnice 

v Orlických horách

tel.: 494 379 023

e-mail: info-service@rokytnice.cz

Zemská brána – je přírodní rezervace v údo-

lí Divoké Orlice, které leží při státní hranici 

s Polskem. Začátek údolí protíná silnice 

z Bartošovic do Českých Petrovic, která pro-

chází přes kamenný most s jedním obloukem. 

Z mostu je vidět balvanité řečiště Divoké Or-

lice. Mezi další zajímavosti tohoto údolí patří 

Pašerácká lávka a tzv. Ledříčkova skála – skal-

ní útvar opředený mnoha pověstmi.
________________________________

 

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM RYCHNOV 
NAD KNĚŽNOU
Staré náměstí 68, Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 539 027

e-mail: mic@rychnov-city.cz

Vycházkový okruh Bylo nás pět – je po-

cta Karlu Poláčkovi, určený hlavně pro po-

těchu duše a pro obohacení vašich znalostí. 

Jedná se o velice příjemné a pestré putování 

Rychnovem nad Kněžnou pro děti, mamin-

ky, táty – celé rodiny! Turistická trasa začíná 

u budovy nádraží ČD a prostřednictvím jede-

nácti informačních tabulí vás provede po měs-

tě v Poláčkových stopách.
________________________________

  

INFORMAČNÍ CENTRUM 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 

tel.: 465 514 271

e-mail: ic@muuo.cz

Skatepark Ústí nad Orlicí – Nově ote-

vřený skatepark v Ústí nad Orlicí je největší 

halou pro skateboarding, in-line, BMX a free-

style koloběžky v celé České republice. Díky 

zastřešení je provoz celoroční. Hala dispo-

nuje celodřevěným interiérem s překážkami, 

které jsou vhodné jak pro zkušené jezdce, tak 

pro začátečníky. V hale je také skvělé zázemí 

– malý skateshop, občerstvení, sociální zaří-

zení, pohodlné místo k odpočinku i hudební 

produkce.

________________________________
 

INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO ŽAMBERK
Kostelní 446, Žamberk

tel.: 465 612 946

e-mail: info@orlicko.cz

Výstava Vánočky pro kočky – 8. ročník 

výstavy je pro vás připraven od 2. do 16. pro-

since. Akce je zaměřená na vánoční zvyky 

a tradice, a trochu netradičně doplněná for-

mami nejen na vánočky a formičkami na 

pečení a na perníky, ale i překvapením pro 

milovníky koček. Každou neděli hudební vy-

stoupení – Corale, Viola, ZUŠ P. Ebena. 
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Nezapomeňte fotografi e řádně označit vašim jménem, adresou, kontaktem a místem, které je zachyceno na fotografi i. Zašlete pouze foto-

grafi e, které nebudete postrádat. Destinační společnost nebude zaslané příspěvky vracet zpět adresátům. 
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