TOULAVÝ BAŤOH
PRACOVNÍ SEŠI T
Pojďte společně s Toulavým baťohem do
Kladského pomezí soutěžit, hrát si a poznávat

Ahoj děti, kamarádi,
jmenuji se „Toulavý baťoh“, narodil jsem se v Kladském
pomezí na jaře 2014 a jsem tu proto, abych Vám stručně představil
pracovní sešit, který právě držíte v rukou.
Vznikl vlastně proto, abych Vás seznámil s turistickou oblastí Kladské
pomezí a jejím polským sousedem nazývaným Hrabství Kladské. Obě tato
území byla v dávných dobách součástí českého království. Dnes se tu třeba
můžete proplétat skalními bludišti, vylézt na rozhlednu, zahrát si na
obránce pevnosti a vyzkoušet činnosti, které Vám tu nabízíme. Při svých
toulkách můžete objevit i některé další, zcela nové.
Sešit není samozřejmě určen pouze ke čtení, najdete tam i zábavu jako
luštění, hledání a doplňovačky.
Součástí sešitu je rovněž papírový model , který si můžete sestavit,
a pohlednice, kterou můžete zaslat svému kamarádovi, babičce nebo komukoliv
jinému.
Doufám, že se Vám můj sešit zalíbí a já se budu s Vámi těšit zase někdy
na viděnou.
Kde? No přece u nás v KLADSKÉM POMEZÍ.
				

Váš Toulavý baťoh
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BLUDIŠTĚ

Zjistíte, jakou cestou se musí náš kamarád Toulavý baťoh dát,
aby došel do kempu a odpočinul si?

KA
HÁDAN

Tady se skrývá
jméno dravého
ptáka, který
hnízdí
v Teplických
skalách.
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300 km/hod.
Nejen on může
být lákadlem pro Vaši
návštěvu Teplických skal .
Vydáte se po stezce Za
pokladem Teplických skal ,
po strmých schodech vyšplháte
na zříceninu hradu Střmen nebo se
v parných dnech zajdete ochladit do
soutěsky s přiléhavým názvem
Sibiř. V Teplicích nad Metují
pak můžete vyzkoušet quest, což
je zábavné veršované objevování
města s pokladem ukrytým
na konci.

VÍ T E, ŽE
… ŽE OPAT MARTIN Z
BROUMOVSKÉHO KLÁŠTERA, NAZÝVANÝ
POSMĚŠNĚ PRO SVOU HAMIŽNOST
KORÝ TKO, VĚNOVAL V ROCE 1594
CÍSAŘI RUDOLFU II. RUČNĚ PSANOU
ĎÁBLOVU BIBLI?
Podle pověsti ji totiž za jedinou noc napsal sám
ďábel , kterému jeden z mnichů zaprodal svoji
duši. Kniha byla do té doby uschována v benediktinském klášteře společně s kopií Turínského plátna, jedinou ve střední Evropě. Všichni
určitě víte z jedné Čapkovy pohádky, že právě
v broumovském klášteře studoval samotný
loupežník Lotrando. I jeho tu můžete
při prohlídce spatřit. Na okraji Broumova
se nachází nejstarší celodřevěný kostelík
ve střední Evropě, k jehož sestavení
nebyl použit jediný hřebík.
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ŽE
… ČERVENOKOSTELECKÉHO
VODNÍKA NAJDETE V AREÁLU KEMPU
U RY BNÍKA BRODSKÝ?
VÍ T E,

Ten je však jen jednou z mnoha dřevěných soch
pohádkových postaviček, které se tu nacházejí.
Chcete-li spatřit, nebo přímo si i zatančit s pravými
a nefalšovanými jihoamerickými indiány, čínskými
tanečnicemi, tanečníky z afrického Konga nebo
z některých dalších exotických zemí, staňte se
účastníky každoročního srpnového Mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci.
A chcete-li si zahrát na geology, pokuste se
objevit v blízkosti skal na svazích Jestřebích
hor tajemné araukarity – zkamenělé kmeny
pravěkých stromů.
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Pokud
KVÍZ
seřadíš čísla
od největšího k nejmenšímu,

písma pod nimi vytvoří jméno vodníka,
který sídlí v jednom červenokosteleckém
kempu.
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ZTROUCHNIVĚLÝCH DUTINÁCH
STROMŮ ŽIJE PÁCHNÍK HNĚDÝ,
CHRÁNĚNÝ BROUK
S CHARAKTERISTICKÝM SILNÝM
ZÁPACHEM?

KA
HÁDAN

Tady se
skrývá
jméno
hlavní
postavy
známé
díla Bo
ho
ženy N
ěmcové
.

5

Babiččino údolí je malebným
koutkem přírody. Barunka by Vám
mohla vyprávět, co všechno na svých
toulkách po údolí viděla, když denně
kráčela po cestě zvané Bažantka do
nedaleké školy v České Skalici. Na své
zážitky z mládí si vzpomněla, kdy
již jako spisovatelka Božena Němcová
psala svoje knihy povídek
a pohádek. Znáte její nejznámější
knihu? Navštivte také ratibořický
zámek, kde potkáte kněžnu Zaháňskou
s komtesou Hortensií, a v nedaleké České
Skalici Muzeum Boženy Němcové
a Muzeum textilu.

A
Když správně vyluštíOVAČK
DOPLŇ
te tuto tajenku, zjistíte ve vnitřním žlutém kruhu,
jak hronovší obyvatelé říkají minerální vodě, která v místním
parku pramení a vydává charakteristickou vůni.
1. Nástroj na sečení trávy
2. Jednoduché dřevěné plavidlo
3. Produkt včel , který si rádi
mažeme na chleba
4. Místo, kde se konají
plesy a jiné zábavy
5. Kus plovoucího
ledu
6. Pyšný pták
s nádherným ocasem
7. Potřeba hokejistů
8. Ženské jméno (1.12.)
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VÍ T E,
… JOSEF ČAPEK,
KTERÝ PROŽIL DĚTSTVÍ V MALÝCH
SVATOŇOVICÍCH, NAPSAL PŮVODNĚ KNÍŽKU
„POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE“ PRO
SVOU DCERU ALENKU?
A to i přesto, že byl především malířem . Jeho bratr,
spisovatel Karel Čapek, měl pejsky Iris a Dášeňku.
Vyfotil , nakreslil a napsal o nich krásné povídání do
knížky Dášeňka, kterou určitě všichni znáte.V domě na
náměstí v Malých Svatoňovicích, kde oba bratři žili, je
dnes Muzeum bratří Čapků. Tam najdete mnoho dalších
pohádek, fotografií, obrázků a zajímavostí ze života celé
Čapkovy rodiny. Dokladem, že se na Svatoňovicku dolovalo
černé uhlí, je štola sv. Kateřiny.

VÍ T E,
… V KLADSKÉM POMEZÍ
ŽE
MÁME DVA VODNÍKY, Z NICHŽ
JEDEN SE JMENUJE PODLE MÍSTA
SVÉHO BYDLIŠTĚ HAVLOVICKÝ
VODNÍK?
Jenže Úpa mu nedělala dobře na revma, proto
se odstěhoval do Piešťan , kde se stal uznávaným
odborníkem na horké prameny. Co se dá dělat.
Zavítat tedy můžete na pověstmi opředený hrad
Vízmburk, do městského muzea a galerie. Navštivte
úpickou hvězdárnu, kde můžete pozorovat denní i
noční oblohu.
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V místním m
uzeu zhlédnet
e modely posta
z této stavebnic
vené
e, ale máte m
ožnost si
s jednotlivým
i dílky pohrát
. Ve stejné budo
navštívíte i M
vě
uzeum papírový
ch modelů,
kde si vyzbro
jeni nůžkami
a lepidlem
můžete vyzkou
šet svoji šikovno
st. Expozice
obsahuje 1200
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VÍ TE, ŽE

… V MALEBNÉM
ÚDOLÍ U NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ
JE SAMOTNÉ PEKLO A PŘI TOM SE TAM
DĚTI VŮBEC NEMUSÍ BÁT?

Čerti zde sice jsou, ale pouze jako ozdoba interiéru
výletní restaurace, která dříve bývala mlýnem .
Nechte se dál vést cestou po proudu řeky Metuje
a zavítejte do nedalekého Nového
Města nad Metují. V jeho malebném
historickému centru najdete zámek
se zahradou a v ní originální
krytý most ze dřeva. V blízké
obůrce v Klopotovském údolí pak
pozdravte stádo jelenů a rodinku
divočáků, kteří jsou vždy rádi
za nějaký ten pamlsek a milé
sochy v zámecké zahradě v Novém M
pohlazení.
ny
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Druh kamene,
který tvoří po
historickým ce
dloží pod
ntrem Nového
Města nad Met
ují

Název hlavní
zámecké
věže zámku No
vé
Město nad Met
ují
Druh ptáka, kt
erý má hnízda
domů na nám
v podloubí
ěstí v Novém M
ěstě nad Metuj
í
Druh kamene
vhodného
pro sochařství
Zámecký poko
j
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VÍ T E,

ŽE

… POLSKÝ
SKLADATEL FRYDERYK CHOPIN, NA JEHOŽ
POČEST SE KAŽDOROČNĚ KONÁ V LÁZEŇSKÉM
MĚSTĚ DUŠNÍKY FESTIVAL, ZAČAL HRÁT NA KLAVÍR
OD ŠESTI LET A SKLÁDAT PRVNÍ SKLADBY UŽ V SEDMI LETECH?
Právě na počest tohoto světoznámého skladatele se
v Dušníkách koná každoročně již téměř šedesát let
mezinárodní klavírní festival . V Dušníkách najdete
i Muzeum papírnictví, kde si můžete vlastnoručně
vyrobit svůj papír. Nedaleko města jsou známá
rašeliniště Topieliska, a představte si,
že se tam vyskytují rostliny ještě z období
doby ledové.

Městě nad
Metu
jí?

Opracování ka
mene
Slovenský arch
itekt, který pů
sobil
na zámku No
vé Město nad
Metují

Název rodu , kt
erému zámek
v Novém Městě
nad Metují
patří již od ro
ku 1908

VÍ T E,

ŽE

… PEVNOST
V KLADSKU BYLA
PŮVODNĚ HRADEM A
AŽ POSTUPNĚ ČASEM SE
ZAČALA PŘESTAVOVAT NA
VOJENSKOU PEVNOST?

Pevnost je nejen hlavní dominantou města,
ale nabídne Vám i dobrodružství při zajímavé a napínavé
prohlídce podzemních chodeb pod městem . Ve městě můžete
obdivovat krásný gotický most a navštívit Muzeum země Kladské.
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VÍ T E,

… NA HEJŠOVINĚ U
KARLOVA MAJÍ SVÉHO
KRAKONOŠE S POLSKÝM
JMÉNEM LICZYRZEPA?

ŽE

Liczyrzepa je našemu Krakonošovi
opravdu podobný. Má prý také
mohutné vousy, hůl a dlouhý
zelený kabát. Ochraňuje své území
s nádhernou přírodou a úžasnými
výhledy. Nadšeni budete z procházky skalním pískovcovým bludištěm,
které je hojně navštěvované.
Pozor, některé průchody a uličky jsou
hodně těsné a jejich zdolávání je
opravdu napínavé!

VÍ T E,

ŽE

… V ČERNOUHELNÝCH
DOLECH V NOVÉ RUDĚ DODNES
OBCHÁZÍ DUCH, KTERÝ STŘEŽÍ
TAJEMSTVÍ PODZEMÍ, A VY HO TAM
MŮŽETE PŘI PROHLÍDCE SPATŘI T?
Duch má dlouhou kápi a pohybuje se opravdu
tiše a nenápadně. Budete-li dávat dobrý pozor,
určitě ho uvidíte. Součástí prohlídky v dolech je
muzeum hornictví. Dozvíte se tam zajímavé věci
a v podzemí se projedete i vláčkem! V Nové
Rudě je rozhledna na Hoře všech Svatých,
z níž jsou krásné výhledy na polskou
i českou stranu hranice.
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Kladské pomezí

Praha
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Zámek v Náchodě, pevnost Březinka
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