ruce. Nedaleko sochy Aloise Jiráska pramení ze země sirný pramen,
zvaný mezi místními „Prdlavka“
(správně jde o minerální prameny
Hronovku a Regnerku). Jeho charakteristický zápach po zkažených
vejcích je cítit na metry daleko a
specifickou chutí se stává opravdu raritou. Tato minerální voda má
podle místních mnoho léčivých
účinků. Ty se využívají hlavně v
lázních nebo na podporu zažívacího traktu.
Úpice
Kam a jak jdeme?
Míříme do oblasti, která se nachází
mezi Krkonošemi a Adršpašsko-Broumovskem.
Za čím jdeme?
Úpickému náměstí dominuje stavba kostela sv. Jakuba Většího,
který byl postaven v první polovině
14. století. Do současné podoby
byl postaven v 17. stol. Na hlavním
oltáři se nalézá obraz sv. Jakuba
Staršího od mistra Petra Brandla.
Naproti kostelu se nachází Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové. Nejstarší památkou v Úpici
však není kostel, ale „Dřevenka“
stavební památka postavená z
neotesaných klád.V dřívějších dobách byly ve štítě dva kalichy a
vpředu pavlač.

O

Zakončení 59. VS
je v neděli 8. 5. 2016 v areálu
Dlouhé záhony v Úpici. Zakončení začíná mezi 12.30 a 13.00
hod. Doprava na dráhu do Malých
Svatoňovic buď pěšky, cca 4,5 km,
nebo přistavenými autobusy.

POZVÁNKA PRO BORCE TRASY ČTRNÁCT
CLARISSIMA
TRASA
GUATTUORDECIM

Krajem českých klasiků
čtvrtek 4. - neděle 8. května

2016
Mír

Adršpašsko, jezírko a Milenci

Stravování:
Přímo v areálu se nachází příjemná
restaurace se širokým sortimentem
nápojů, teplou a studenou kuchyní.
Ubytovaným hostům nabízíme též
polopenzi /snídaně, večeře/ k dispozici je také v areálu rychlovarná
konvice a mikrovlnná trouba.

Zděřina, chatová osada

O
Vážení borci
slovutné Trasy čtrnáct.
Autokemp Dřevíč

Odjezd na Stezku
z Prahy do Police n. M.
podle možností borců. Doporučujeme z Hl. n. 14.11. hod.,15.09.
hod.,16.55. hod.
Cesta trvá asi 4 hodiny
Ostatní informace na stránkách
IDOS včetně autobusů.
Police žst. - Chatový tábor Zděřina
1,9 km pěšky
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Letošní jarní Stezku
pořádají naši přátelé
z šestnácté Trasy,
kterou vede Luděk Ledvina.
Nazvali ji
Krajem českých klasiků.
Úpice, Radnice a Dřevěnka

O Odjezd ze Stezky

z Malých Svatoňovic v 17.10 hod.
Příjezd do Prahy 21.59 hod.

VŠEM BORCÚM TRASY
ČTRNÁCT ZDAR!

58. Stezka TAKu

Pozvánka pro borce Trasy čtrnáct. Poctu zaslouží náš šéf p. Vladimír Roith za zajištění
noclehů a za jeho příkladnou starost o nás. Dále také ostatní, co se zasloužili o pomoc při
organizování letošní Stezky. Díky zaslouží pí Jana Vorlová. Vede příkladně naše webové
stránky. Redakce a grafika p. Jirka Bubeníček

Kraj Orlických hor je plný
pohádek, které zapsali
B. Němcová, J. Š. Kubín a
mnoho dalších autorů.
Tento kraj učaroval
i výtvarným umělcům a stal
se pro mnohé jejich druhým
domovem. Patřili k nim
Vojtěch Sedláček,
Antonín a Jan Slavíčkovi,
Jan Trampota, Miloslav
Holý, Antonín Hudeček,
Leoš Kubíček, Karel Hladík
a mnoho jiných.

UBYTOVÁNÍ

středeční frakce: máte domluven
nocleh ve Zděřině (včetně jídla),
takže budete tam celé tři dny.

O Zděřina u Police n/M,

chatová osada
se rozkládá na pokraji jehličnatého
lesa 1,5 km od Police nad Metují.
Ubytování:
je ve dvou až šestilůžkových
chatkách s centrálním sociálním
zařízením (sprchy a WC) s teplou
vodou po celý den.
Vybavení objektu:
kuchyňka, společenská místnost,
hřiště, ohniště, psi povoleni, wifi
pokrytí v celém areálu, sprchy, recepce, parkoviště, teplá voda, WC.
Sociální zařízení:
sprcha s teplou vodou, jsou zdarma, umyvadlo s teplou vodou, vybavení, WC, sprcha, ložní prádlo.

Autokemp Velký Dřevíč
Ubytování v 15 chatkách pro 4 osoby. Je i možnost přistýlky. Návštěvníci musí po poslední noci předat
chatku do 9.00 hodin.
V kempu je pro návštěvníky mj. k
dispozici trampolína 4,3 m, vhodná
k použití např. po našem návratu z
terénu.
1. Před ubytováním v autokempinku se návštěvník ohlásí na recepci.
2. Částka za ubytování dle ceníku
musí být uhrazena v den nástupu.
3. Užívání autokempinku je dovoleno osobám, které nejsou postiženy
infekčními chorobami!
Správa autokempinku neručí za
ztrátu věcí osobní potřeby, pokud jí
nebyly svěřeny do úschovy.
Zavírací doba kiosku v autokempinku je ve 22.00 hodin.
Stravování poblíž kempu
Hospůdka Na Návsi: je umístěná
kousek od kempu. Zde si můžete
zajistit stravování.
Vybavení objektu
kuchyňka, společenská místnost,
oplocený areál, recepce, WC.

Sociální zařízení
sprcha s teplou vodou za poplatek,
Umyvadlo s teplou vodou.
Vybavení chatek
elektřina, Lednice, Ložní prádlo.
Ceník/ Chata
při obsazení jednoho lůžka 150 Kč
při obsazení dvou lůžek 280 Kč, při
obsazení tří lůžek 400 Kč, při obsazení celé chatky (4 lůžka), 510 Kč
Rekreační poplatek činí 5,- Kč.
Police nad Metují a Hvězda
v Broumovských stěnách
Zajímavé město východních Čech
se nachází pod Broumovskou vrchovinou. Samotné pohoří je od
města severním a východním směrem. Na ně na západě navazuje
Krkonošské podhůří a na východě
již na území Polska, Stolové hory.
Od města je hranice vzdálená 6 až
7 kilometrů. Západně od města je
řeka Metuje, která přitéká od severu. Od města je řeka vzdálená více
jak dva kilometry. Jejím údolím
prochází železniční trať z Náchoda
do Broumova. Ještě o něco dál je
z města na nádraží. Masarykovo
náměstí není velké, ale je hezky
upravené. Dominantou místa je původně renesanční radnice. Baroko ji dalo novější šaty a věž dnešní
podobu dostala až v roce 1876. Je
třeba využít možnost prohlédnout
si i její interiér. Domy na náměstí
zřejmě prošly mnoha úpravami a
nejvíce se dochoval dům č. 19 na
východní straně města. Hezkou
památkou z období baroka je mariánský sloup. Kašna na náměstí
stojí od roku 1818 a pramen Júlinka je nejmladší. Voda z jeho vrtu
je pitná. Ve Hvězdecké ulici nedaleko náměstí je velmi hezká stará
roubená škola z roku 1785. Další
zajímavé památky jsou na nedalekém hřbitově. Hřbitovní kaple byla
původně raně gotickým kostelem.
Před kaplí je výrazný jehlan, který
tu nechal vztyčit spolek vojenských
vysloužilců „Radecký“. Sakrální
jedničkou města je jistě bývalý
klášter benediktinů s kostelem

Nanebevzetí Panny Marie. Od
roku 1946 je sídlem městského
muzea. Kostel byla původně raně
gotická svatyně, která v 18. století
prošla barokní proměnou. Z původní stavby se dochoval vstupní
portál. Kolem kláštera je několik
barokních soch méně známých
světců, jako sv. Gunther. sv. Scholastica č. sv. Benedikt. Na prostranství před klášterem je mistrovská
práce v podobě sloupu opata Selendera. O něco níže, v prostoru
Komenského náměstí jsou barokní sochy sv. Jana z Nepomuku a
sv. Prokopa.
Muzeum stavebnice MERKUR
blíže náměstí, Tyršova 341
Otevírací doba: 9:00–12:00,
13:00–17:00 hod.
V tomto muzeu můžete vidět největší stavbu postavenou z Merkuru „Ocelové město“, inspirovanou
stejnojmenným románem J. Verna.
Součástí výstavy je expozice věnovaná parním strojům, těm skutečným i modelovým.
Město jsme si prohlédli, a tak se
ještě jedeme podívat na hřeben
Broumovských stěn. Blíže určeno k chatě a kapli na Hvězdě.
Cestou procházíme vískou Hlavňov. Poměrně stará obec. Několik hezkých roubených chalup a
krásné sousoší Ukřižování z roku
1860 za zastávku jistě stojí. Silnička stoupá od obce k lesu a po
několika minutách jsme na parkovišti pod Hvězdou. Krátké stoupání
lesem končí u kaple Panny Marie
Sněžné. Ta byla postavena podle
plánu K. I. Dienzenhofera. Z ochozu kaple je nádherný výhled k východu, na město Broumov a jeho
široké okolí. U kaple jistě upoutají
kamenné ukazatele směru a most
ke kapli. O něco dál je horská
chata. Byla postavena podle vzoru
alpských chat.
Zámek
Zajímáme se především o zámeckou zahradu, které vévodí Jurkovičův dřevěný most spojující horní terasovitou část zahrady s tou

Police nad Metují, náměstí

dolní. Dolní zahrada je upravena
do francouzské podoby, nechybí
tu barevné variace květinových
záhonů, kašna. Barokní trpaslíci
znázorňují alegorii lidských charakterů a vlastností. Pocházejí z dílny
slavného M. B. Brauna, jehož díla
můžeme spatřit také na Kuksu.
Broumov
Poloha
Broumov leží v severovýchodních
Čechách u státní hranice s Polskem. Jeho území patří do CHKO
Broumovsko, leží uprostřed Broumovské kotliny, která je na jihozápadě izolována od vnitrozemí Čech
pásmem Broumovských stěn. Přirozenou bariéru na severovýchodě
tvoří Javoří hory. Broumovem protéká řeka Stěnava.
Historie
První písemná zmínka o Broumově je z roku 1256. Roku 1348 byl
Broumov na základě rozhodnutí
Karla IV. povýšen na město. Jako
poddanské město podléhalo břevnovským benediktinům a jeho
dějiny byly až do poloviny 19. století velmi úzce spjaty s břevnovsko-broumovským benediktinským
opatstvím. Broumovský klášter patří mezi významné české barokní
památky.
Pamětihodnosti
Broumovský klášter s kostelem
sv. Vojtěcha.
Kostel svatého Petra a Pavla –
pův. gotický, na býv. hřbitově.
Kostel svatého Václava – barokní
od K. I. Dienzenhofera.
Dřevěný hřbitovní Kostel Panny
Marie ze 14.-15. století.

Teplice n. Metují
jsou město (od roku 1972) v severovýchodních Čechách na horním toku řeky Metuje. Jsou druhým nejmenším městem okresu
Náchod a jedním z nejmenších
měst Královéhradeckého kraje.
Leží v nadmořské výšce kolem 464
m n. m. v severní části okresu Náchod v Královehradeckém kraji, na
státní hranici s Polskem, vzdušnou
vzdáleností přibližně 7 km od Police nad Metují, 11 km od Broumova. První písemná zmínka je z roku
1362.
Město a celé jeho území patří do
CHKO Broumovsko. Podstatnou
část katastru města pokrývá NPR
Adršpašsko-teplické skály. Zde
leží i nejvyšší bod katastru, vrch
Čáp (786 m n. m.). Dalšími významnými vrcholy v katastru města
jsou např. Trojmezí (739 m n. m.),
Kraví hora (730 m n. m.), Strážný
vrch (701 m n. m.), Hejda (626 m
n. m.) nebo Lysý vrch (611 m n.
m.). Řeka Metuje protéká městem
přibližně v severojižním směru.
Podél jejího toku leží části města,
skalami žádný významnější tok neprotéká.
Pamětihodnosti
Kostel sv. Vavřince, v barokním
stylu se nachází na místě bývalého dřevěného kostela, který byl
doložen již v 15. století. V kostele
se dochovalo původní dřevěné
vybavení. Cenný je hlavní oltář s

obrazem sv. Vavřince, po stranách
kostela jsou umístěny ještě 4 další
oltáře. Hlavní vchod do kostela je
osazen mohutnými dubovými dveřmi s figurálními řezbami ze Starého
a Nového zákona.
Poutní kostel Panny Marie Pomocné na Kamenci byl postaven v
roce 1754. V jeho sousedství stojí
dřevěná poustevna.
Kostel Nejsvětější Trojice ve
Zdoňově, původně gotický, renesančně přestavěný.
Kostel Panny Marie ve Zdoňově
na vrcholu zvaném Kopeček. Byl
uzavřen v období Josefínských
reforem, dnes zbylo pouze obvodové zdivo ukryté v hustém lesním
porostu.
Horní zámek (1599) byl postaven
Václavem Bohdaneckým z Hodkova. V budově nyní sídlí Městský
úřad.
Dolní zámek (1664) byl vystavěn
Janem Václavem Schmiedelem v
barokním stylu. Přilehlou zahradu
lemuje kamenná zeď s rokokovými
plastikami. Dnes je zámek využit
jako domov důchodců.
Kostel Zmrtvýchvstání
Špitál s barokním kostelem svatého Ducha.
Turistika
Teplice nad Metují jsou (spolu s
Adršpachem) východiskem do
Adršpašsko-teplických skal, plošně
největšího pískovcového skalního
města ve střední Evropě. Vstup

do skalního města se nachází na
západním okraji Teplic nad Metují.
Základní prohlídkový okruh je
přibližně 6 km dlouhý a navazuje na něj několik dalších turistických tras. Trasou přes Vlčí rokli
je okruh propojen s adršpašskou
částí skalního města. Ve skalním
městě se nachází hrad Skály a
hrad Střmen.
Hronov
je město, ležící na severovýchodě Čech, nedaleko hranice s Polskem, v nadmořské výšce přibližně
364 m. Město se nachází při jižní
hranici CHKO Broumovsko, na rozhraní Broumovské vrchoviny a Podorlické pahorkatiny; protéká jím
řeka Metuje, do níž se zde vlévá
Zbečnický potok. Hronov je známý
zejména jako rodiště významného
spisovatele A. Jiráska.
Historie
První písemná zmínka pochází z
roku 1359, samotné město je ale
přibližně o 100 let starší. Město založil pan Hron z Náchoda z
rodu Načeraticů (doložen v letech
1241–1289), který z pověření krále
Václava I. kolonizoval povodí řeky
Metuje na sever od Starého Města
nad Metují. V listině z roku 1415 je
Hronov poprvé uveden jako městečko, které nemělo právní subjektivitu a podléhalo náchodskému
panství.
Pamětihodnosti
Kostel Všech svatých původně
z roku 1359, v 18. století nově vystavěn.
Mariánský sloup na náměstí z
roku 1725
Divadlo a muzeum Aloise Jiráska
Jiráskův rodný dům
Pomník a pamětní deska Josefa
Čapka a Heleny Čapkové v místě,
kde stával jejich rodný dům
Zajímavosti
U pivovarského rybníka vlastnil
Alois Jirásek letní sídlo, kde se
setkal s T. G. Masarykem. Dodnes
tam stojí pomník znázorňující, jak
si Masaryk s Jiráskem podávají

