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V Orlických horách a Podorlicku  
se tentokrát zaměřili na ženy! 

 
Orlické hory a Podorlicko mají často přívlastky jako milé, laskavé, tiché, nedotčené, krásné, ale jsou také plné 
emocí. Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko proto tentokrát svou kampaň zaměřila na éteričtější část 
lidstva - na ženy.  
 

Krásná díky Orlickým horám 
„Se ženami je spojena krása, role matky i kuchařský um, ale většina žen také iniciuje a organizuje volný čas celé 
rodiny, ženy plánují rodinné výlety a dovolené, vybírají vhodná místa, kde se zabaví a vzdělají jejich děti, hledají 
odpočinek a příležitosti, kde načerpat energii do dalšího dne. Navíc v destinaci má své kořeny hned několik 
výjimečných ženských osobností a jejich silné životní příběhy“, vysvětluje tematické zaměření letní kampaně 
Orlických hor a Podorlicka Petra Smrčková, ředitelka destinační společnosti. V tomto duchu byly vydány již tradiční 
Turistické noviny Orlické hory a Podorlicko, které jsou plné osvědčených tipů na výlety a rad, jak a kde si u nás 
odpočinout, včetně řady zajímavých příběhů, ale také další ze série destinací pořádaných presstripů.  
Předposlední červnový víkend tak patřil opět médiím a cestovním kancelářím. Famtrip s názvem Krásná díky 
Orlickým horám aneb zaměřeno na ženy představil tentokrát malebný kraj Podorlicka. Zázemí poskytl špičkový 
Hotel Havel v Rychnově nad Kněžnou, kde právě probíhaly již tradiční Gastroslavnosti Dobromily Rettigové, které 
jsou poctou této výjimečné ženy, neboť právě zde paní Dobromila dokončila svoji slavnou Domácí kuchařku. Pokrmy 
dle receptů paní Dobromily najdete standardně v jídelníčku Hotelu Havel, který ctí na špičkové úrovni estetické i 
kulinářské zásady přípravy a podávání pokrmů, v minulosti tolik prosazované právě touto výjimečnou ženou. Další 
zastávkou byla světově proslulá Vamberecká krajka a originální móda Orlických hor. Více než 400letou tradici 
uvedlo nově otevřené Muzeum krajky a současnou výrobu, stále nová a nádherná díla vambereckých krajkářek, pak 
exkurze ve Vamberecké krajce CZ s.r.o. s prodejní galerií. Letošní kolekci luxusních šatů, šperků a módních doplňků 
pod názvem Bonheure představila módní přehlídka včetně ohnivých šatů Miss world 2006 Taťány Kuchařové, 
rodačky z nedalekého Opočna, ve kterých reprezentovala Českou republiku a Vambereckou krajku na Expo v Šanghaji 
v roce 2010. Velký obdiv patřil také světovému unikátu, obřímu krajkovanému závěsu Vamberecké duhy, který je 
zanesen i v Guinessově knize rekordů.  
Po této jemné kráse již následovala pompézní doba baroka. „Podorlicko je již známou cyklodestinací, ale dalším 
úžasným fenoménem jsou jednoznačně zámky na řece Orlici. Účastníky tripu ohromil nejen vlastní počet přístupných 
a zrekonstruovaných zámků a hradů v této oblasti, ale především pestrý vějíř nabízených témat, osobitost a rozkvět 
s péčí přímo jejich majitelů“, dodává Eva Vaníčková, organizátorka famtripu. 
Společný večer pak korunovaly velkolepé Barokní slavnosti na zámku Potštejn. Na účastníky famtripu čekalo kromě 
řady dobrot také příjemné setkání s majitelem zámku, panem Zdeňkem Nováčkem v překrásných prostorách 
Pátečního salonku, nově zaváděné hrané noční prohlídky interiérů zámku zpestřené obrazy ze života Ludvíka XIV., 
kterých se herecky účastnila také současná kastelánka a dcera majitele zámku, sympatická „hraběnka“ Kateřina 
Skalická, drezúra koní na nádvoří, barokní hudba a všude kolem spousta barokních služebných. Zlatým hřebem 
večera byla neobarokní opera v prostorách zámeckého parku, zakončená malým ohňostrojem a ohňovou show. 
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Druhý den pokračoval také v duchu baroka, a to návštěvou skutečné barokní perly Poutního místa Homole, 
s premiérovým přestavením hrané prohlídky, kterou zcela nově v oblasti oblíbené zážitkové turistiky zavádí pro své 
návštěvníky přímo destinační společnost Orlické hory a Podorlicko. „Animace služeb se nám v minulosti osvědčila, na 
příklad při zavedení prohlídek města Rychnov nad Kněžnou s Pepkem Zilvarem z Poláčkovy knihy Bylo nás pět. 
Spatřuji v ní určitou cestu, jak kulturní dědictví naší krásné země přiblížit běžným návštěvníkům, kteří se třeba zase až 
tak moc nezajímají o historii a památky, ale hledají spíše zábavu. Další prohlídky pro veřejnost plánujeme během léta 
a uvidíme, zda budou stejně úspěšné jako ty v Rychnově nad Kněžnou“, dodává Petra Smrčková, ředitelka destinační 
společnosti.   
 
Návštěva Nového Zámku v Kostelci nad Orlicí byla zpestřena především osobním setkáním s noblesní dámou paní 
Bernadettou Kinskou a jejím synem, šarmantním Františkem Kinským, současným zámeckým pánem, a jejich 
vyprávěním při společném obědě u rodinného pokrmu rodiny Kinských v Toniově zámecké kavárně. Zámkem osobně 
provedl sám pan hrabě Kinský, který již tradičně velmi poutavě vyprávěl historky o jejich rodu a zámku, ale také o 
neustálé snaze vytvořit zde živé centrum špičkové kultury, rovněž představil novinky pro letošní léto vč. nové 
certifikace Cyklisté vítáni a Baby friendly.  
Skutečnou perličkou na konec programu byl pro všechny laskavý areál zámku Častolovice, ze kterého ze všech koutů 
dýchala citlivá péče paní hraběnky Diany Phipps Sternbergové, která je současnou majitelkou zámku, včetně 
osobního setkání s hraběnkou při společné kávě. Velký obdiv patřil také útulně zařízenému interiéru i květinovým 
dekoracím ze zámecké zahrady, které opět dokládají nápaditost, vkus a smysl pro detail paní Diany, mimo jiné 
významné bytové architektky. Příjemným zpestřením byl stále se rozrůstající zámecký zvěřinec, možnost krmení i 
kontaktu již většinou ochočených domácích i exotických zvířat, překrásné vůně zdejšího rozaria, procházka oborou a 
zámeckým parkem. 
„Famtrip, doslova rodinný výlet, jsme ukončili v srdečné atmosféře v Hotelu Havel v Rychnově nad Kněžnou, odkud 
se všichni, plni vynikajících dojmů a inspirace, rozjeli do svých domovů. Za sebou máme další ze série velmi 
povedených presstripů. Orlické hory si zamilují všichni, kdo umějí ocenit krásu, umějí si ji dopřát a prožít. Všichni 
účastníci měli možnost sami si prožít a vyzkoušet nabídku této destinace. Někteří srovnávali s Jizerskými horami, 
které však považují daleko za námi. Destinace Orlických hor a Podorlicka zase překvapila! Jen tak dál…“, hodnotí Eva 
Vaníčková. 
 
Nedotčené Orlické hory a Podorlicko jsou elixírem krásy a zdraví. Vypravte se za nimi a nechte se inspirovat!  
 
Více informací:   

Renata Šedová, OHGS s.r.o., PR management, tel. 603 956 870, sedova@ohgs.cz  

Eva Vaníčková, OHGS s.r.o., příprava a organizace famtripu, tel. 734 201 466, vanickova@ohgs.cz  

Petra Smrčková, Orlické hory a Podorlicko, ředitelka, tel. 774 125 014, info@dsohp.cz  

 

Kompletní turistickou nabídku destinace Orlické hory a Podorlicko naleznete na oficiálním webu                 

www.mojeorlickehory.cz. Další informace: mapa.mojeorlickehory.cz, www.orlickakarta.cz 

Fotografie k dispozici ke stažení: http://www.dsohp.cz/fotogalerie/gallery/83  
 

Na léto dále připravujeme:  

Od července bude spuštěn nový webový portál www.krasnadikyhoram.cz, portál plný půvabu a zábavy, kde se 

mimo jiné dozvíte, jak být krásnou právě díky Orlickým horám!  


