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Puvab
˚ skrytých míst
Zavítejte společně s dětmi na místa, která
obvykle nebyla běžně přístupná. Na zámku
ve Slatiňanech vás čeká prohlídkový okruh
Pokrok nezastavíš, v Pardubicích zámecký kryt. Ve sklepení potštejnského zámku
poznáte tajemný Bubákov a na polském hradu Mezilesí si můžete zahrát na hrdiny.

Wrocław

Den č. 1 - Zámecké poklady
Zámek Slatiňany

Tipy na výlety: Slatiňany, Chrudim, Rekreační lesy Podhůra

Zámek Pardubice

Tipy na výlety: Pardubice, Ráby, Holice

Den č. 2 - Tajemný Bubákov
Zámek Potštejn

Tipy na výlety: Zámky na Orlici, Vrbice, Rychnov nad Kněžnou,
Žampach

Den č. 3 - Zahrajte si na hrdiny!
Hrad Mezilesí (Zamek Międzylesie)
Tipy na výlety: Mezihoří (Międzygórze)

Pardubice

Zámek
Pardubice
Zámek
Zámek Potštejn
Slatiňany

Hrad
Mezilesí

DEN č. 1:
ˇ
Zámek Slatinany
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Zámek Slatinany
ˇ

Útulná šlechtická rezidence na úpatí Železných hor se
nachází na místě původní gotické tvrze ze 13. století, která
v průběhu staletí vyrostla v pohodlné knížecí sídlo jednoho
z nejprestižnějších rodů -Auerspergů.
Noblesně zařízené zámecké interiéry vás přenesou do
doby, kdy zde žil na počátku 20. století velký milovník koní
František Josef z Auerspergu se svou rodinou.
S dětmi si určitě nenechte ujít prohlídkový okruh Pokrok
nezastavíš, který vás zavede na netradiční a běžně nepřístupná místa zámku. Další okruh Zámecká zahrada zahrnuje nádvoří a zámeckou zahradu o rozloze 9 ha se sbírkou
cizokrajných dřevin, květinovými záhony, romantickým
jezírkem, dvěma altány, kapličkou a dětským hospodářstvím. Zde se knížecí děti učily starat o zvířata, obdělávat

záhony, chovat drůbež, psát dopisy či vařit.
Větší děti by mohl zaujmout i okruh Letní sídlo Auespergů.
Prochází společenské, soukromé i reprezentační pokoje,
dětské pokoje princezny Charlotty a prince Vincenta spolu
s jejich učebnou. Okruh Celým zámkem obsahuje 16 interiérů 1. patra a hospodářské zázemí zámku v podobě ledárny,
kuchyně, umývárny nádobí a historické kotelny.
Za Auerspergů k zámku patřil i areál velkolepých stájí pro
dostihové koně, které jsou dnes součástí Národního hřebčína Kladruby.
Mezi tradiční akce patří hradozámecká noc a netradiční
prohlídky zámku.

Tipy na výlety v okolí:
Slatiňany

• Národní hřebčín Slatiňany – Zastavte se na komentovanou
prohlídku stájí, které jsou již přes 70 let domovem vraných
starokladrubských koní.
• Švýcárna – Muzeum starokladrubského koně – V interaktivním muzeu se děti mohou posadit na největšího plyšového
koně v ČR, užít si posezení v kočáře nebo si prohlédnout
unikátní sbírku bičů, sedel a chomoutů.
• Kočičí hrádek – Jde o miniaturu hradu, kterou koncem 19.
století nechala pro své děti v lese postavit kněžna Vilemína
Auerspergová.

Chrudim – 4,1 km

• Muzeum loutkářských kultur – Stálá expozice Magický svět
loutek má ve sbírce i slavné loutky Spejbla a Hurvínka, tvorbu
Jiřího Trnky a loutky Josefa Váchala.

Rekreační lesy Podhůra – 2,2 km

• Rekreační lesy Podhůra – Lanový park, lezecká stěna, dětské
hřiště, venkovní tělocvična, cyklopark, fit okruh Kometa, orientační běh a rozhledna Bára.

Doporučená restaurace: Penzion a Restaurace U Zámku www.ubytovani-uzamku.cz
Doporučené ubytování: Penzion a Restaurace U Zámku www.ubytovani-uzamku.cz

DEN č. 1:
Zámek Pardubice
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Zámek Pardubice

Pardubický zámek je ve střední Evropě považován za jedinečný, a to díky své rozloze a podobě. Nejcennější klenot
raně renesanční architektury se nachází v samém srdci
Pardubic za mohutnými obrannými valy.
Zde se společně s dětmi vydejte do tajného krytu. Na
vlastní kůži poznáte, jak se lidé mohli z úkrytu dorozumívat s okolím, jak naftový generátor vyráběl elektrický proud
a vyzkoušíte, co obnášelo ručně udržovat v chodu filtraci
vzduchu.
Ve valech najdete kromě odpočinkových zón s výhledem
do centra města nejrůznější zámeckou zvěř, především
pávy, voliéru s křepelkami a výběh koz.
Exteriér zámku si děti užijí i díky zámecké stopovačce.
Stačí si jen vyzvednout plánek v pokladně.

Malé zvědavce naláká archeologická expozice Proti
proudu času, která představuje především pravěký a raně
střednědobý vývoj Pardubicka. Výstava není pouze o nálezech. Můžete si zde prohlédnout modely pravěkých sídlišť
nebo spatřit hrb skrčence ze starší doby bronzové.
Rodiče na zámku jistě nadchne také nová expozice
S.K.L.E.M., která nese název Svět krásy, lehkosti, elegance,
magie podle Iva Křena. Věřte, že pardubická sbírka moderního českého skla je u nás i v zahraničí velmi respektovanou kolekcí, a to jak co do počtu, tak i kvality zastoupených
exponátů.
Celá rodina se pak na Zámku Pardubice pobaví na celé
řadě akcí, jako jsou například divadelní festival Pernštejn
Love, střílení u pernštejnských kanonů nebo Zámkohraní.

Tipy na výlety v okolí:
Pardubice

• Park na Špici – Hledáte výjimečné místo pro aktivní či pasivní
odpočinek kousek od centra Pardubic? Přijďte na procházku,
se psem nebo za sportem do parku Na Špici!

Ráby – 8,1 km

• Hrad Kunětická hora – Vydejte se na příjemnou procházku,
kterou vám celoročně nabízí vnější areál hradu. Hned pod ním
se navíc nachází obora s divokou zvěří českých lesů (daněk, muflon), domácími zvířaty (kozy, ovce, osli, poníci) a dětské hřiště.
• Království perníku – Kdo mi to tu loupe perníček? Víte, jak to
skutečně bylo s Ježibabou a Jeníčkem s Mařenkou?

V Perníkové chaloupce nedaleko hradu Kunětická hora vám
to vysvětlí.
• Ranč pod Kuňkou – Přijeďte se projet na koni nebo se s dětmi
podívat na zvířátka, která žijí v ranči. Čekají tu na vás kozy,
oslíci, králíci a kuna Monty s liškou Dixie.

Holice – 18,8 km

• Africké muzeum Dr. Emila Holuba – Dotkněte se Afriky! Při
prohlídce holického muzea vyzkoušejte některý z interaktivních prvků v expozici. Například tajemné skříňky, v nichž jsou
ukryty pozoruhodné africké předměty.

Doporučená restaurace: Restaurace Nejen Dvorek www.nejendvorek.cz, Bohémská hospoda www.restauraceboheme.cz,
Restaurace Na Staré Rybárně www.nastarerybarne.cz
Doporučené ubytování: Hotel 100 www.hotel100.cz, Penzion Hacienda Ranchero www.haciendaranchero.cz,
Penzion Birdie www.birdie.cz

DEN č. 2:
Zámek Potštejn
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Zámek Potštejn

Chcete se vrátit s dětmi do dřívějších dob? Tak navštivte
pozdně barokní Zámek Potštejn, který vznikl v polovině 18.
století za Jana Ludvíka Harbuvala Chamaré.
Je to ideální místo pro malé i velké. Mimo klasický prohlídkový okruh, který vás provede útulnými interiéry zámku
včetně kaple i Mramorového sálu, se můžete v létě vydat
na hranou kostýmovanou prohlídku. Přenesete se do dob
baroka a potkáte tu služebnictvo či samotné hraběcí pány
rodu Chamaré.
Ve sklepení čeká především na děti od 8 let tajemný Bubákov.
Nahlédněte do potštejnské minulosti plné tajuplných duchů
historických postav a zažijte spoustu poučení, zábavy, ale
také trochu strašidelného mrazení v zádech.
Na Potštejně nezapomněli ani na nejmenší děti. V kouzelném Pohádkově mohou poznávat známé postavy hned

z 10 pohádkových příběhů. Před Vánoci tu pak můžete
zažít pravou adventní atmosféru při Betlémském příběhu
- putování u něhož se dozvíte spoustu nového o vánočních
tradicích.
V okolí zámku obdivujte růžovou zahradu ve francouzském
stylu, která postupně přechází v anglický park. Najdete
tu nejen zajímavé druhy stromů, ale také několik laviček
a zákoutí, vhodných k odpočinku.
V zámecké cukrárně na nádvoří si vychutnejte výborné
zákusky a kopečkovou zmrzlinu, stejně jako kávu i pravou
horkou čokoládu. Chcete se cítit jako opravdový princ nebo
princezna? Tak se na zámku i ubytujte. Zámecký hotel
nabízí nocleh pro 18 osob v nadstandardně vybavených
zámeckých pokojích i apartmá.

Tipy na výlety v okolí:
Zámky na Orlici – v těsné blízkosti

Rychnov nad Kněžnou – 11 km

Vrbice – 7 km

Žampach – 13 km

• Zámek Doudleby nad Orlicí, zámek Častolovice, Nový zámek
Kostelec nad Orlicí, hrad Potštejn a hrad Litice – Navštivte
úchvatná šlechtická sídla České Loiry!

• Vrbice – Vystoupejte na dřevěnou rozhlednu na vrchu Kastel
s výhledem do kraje z výšky 25,5 metru.

• Muzeum hraček – Na rychnovském náměstí v budově bývalé
radnice se holčičky i kluci jakéhokoliv věku zabaví s převážně
českými a československými hračkami.

• Arboretum Žampach – Potrénujte své smysly ve zdejším
smyslovém parku a vyzkoušejte dřevěné herní kouty a útulná
posezení.

Doporučená restaurace: Restaurace Pod Lipami, Potštejn www.podlipamipotstejn.cz
Doporučený pivovar: Pivovar Clock, Potštejn www.pivovarclock.cz
Doporučené ubytování: Zámecký hotel, Potštejn www.zamekpotstejn.cz

DEN č. 3:
Hrad Mezilesí
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Hrad Mezilesí

Každý hrad či zámek má svou historii a hrdiny. Nejinak
tomu je i v případě hradu v Mezilesí, který nechal postavit
rytířský rod von Glaubitz v polovině 14. století.
Období klidného a šťastného rozvoje regionu však netrvalo
dlouho, protože již na začátku následujícího století byla
značná část Kladské kotliny terčem barbarských nájezdů
husitů. Ti vypalovali a ničili vše, co jim stálo v cestě.
Z původních budov z počátku 15. století se dochovala
pouze věž, nazývaná od té doby Černá. K ní o mnoho let
později noví majitelé přistavěli renesanční a barokní křídla
komplexu.
Jeho kouzlu podlehl i Jan III. Sobieski, který je považován
za posledního z velkých polských králů a jednoho z největších bojovníků proti Turkům. Někteří lidé dokonce tvrdí, že
tu král dodnes putuje po hradních chodbách.

Unikátní památku si můžete prohlédnout ve dne i v noci.
Určitě si nenechte ujít možnost ubytovat se ve zdejším hotelu nebo si pochutnat na vyhlášených dobrotách
v tamní restauraci.
Zatímco dříve byl tento rozsáhlý hradní a palácový komplex ideálním výchozím bodem pro rytířská či vojenská
tažení, dnes jeho skvělou polohu s oblibou využívají milovníci aktivní turistiky. V létě se odtud vydejte na krátké či
dlouhé pěší, cyklistické či motocyklové výlety. V zimě je
tento kraj rájem běžkařů i sjezdových lyžařů.
V případě zájmu tu lze uspořádat například lukostřelecký
turnaj, plebejské hry nebo třeba únikové či rolové hry,
v nichž hráči zaujímají role postav či oblíbených hrdinů.

Tipy na výlety v okolí:
Mezihoří (Międzygórze) – 15 km

• Vodopád na řece Wilczce – Vydejte se k vodopádu na řece
Wilczce a prozkoumejte přírodní rezervaci v masivu Śnieżnik
nedaleko Mezihoří (Międzygórze).
• Pohádková zahrada – Pokochejte se unikátní sbírkou dřevěných soch, která zobrazuje pohádkové postavy a místa.

Doporučená restaurace: Zámecká restaurace www.zamekmiedzylesie.pl
Doporučené ubytování: Ubytování na zámku www.zamekmiedzylesie.pl

