
Letní Lomnicko vás zve! 

Turisté, kteří v letních měsících zavítají do Lomnice nad Popelkou a okolí, určitě 

nebudou litovat. Lomnicko jim nabízí celou řadu atraktivních výletních míst nebo 

možností, jak aktivně trávit volný čas. Lomnická naučná stezka provede návštěvníky 

města po jeho památkách (mj. hřbitovní zvonice se zvony, Továrna Mastných ad.), 

v centru je zavede také do venkovské památkové rezervace Karlovské náměstí 

s roubenými chalupami zdobenými tzv. lomenicemi. Mobilní interaktivní hra Skryté 

příběhy nabídne seznámení se Žraloky v Lomnici. Městské muzeum a galerie 

v Hrubém domě pozve nejen do některé z mnoha svých stálých expozic, ale letos již 

po 25. na tradiční letní kamenářskou výstavu Drahé kameny a minerály ze sbírek 

lomnických kamenářů a jejich hostů (4. 7.–5. 9.). Lomnický zámek bude až do 

podzimu hostit v Zámecké galerii atraktivní výstavu Po stopách hospůdek na 

Lomnicku, v jiné části galerie v přízemí zámku pak od 20. května do začátku září 

nabídne oblíbenou dětskou výstavu s hernou Svět kostiček® – Mini-Kostičkofest ze 

sbírky Petra Šimra. V rámci projektu Léto na zámku zde navíc proběhne bohatý 

kulturní program a několik řemeslných workshopů, otevřeno bude mít i Zámecká 

kavárnička (od 25.6. do 29.8.) s herními prvky pro děti. Milovníci kultury určitě 

nevynechají 27. ročník hudebně dramatického festivalu Lomnické kulturní léto (16.–

25.7.). Městem a jeho okolím prochází celá řada značených turistických tras, které 

turisty dovedou např. do lomnické Obory a na koupaliště, na horu Tábor 

s Tichánkovou rozhlednou a s letním Sezónním informačním střediskem nebo 

k Alainově věži na jejím úpatí. Rozhlédnout se po okolí je možné i z volně 

přístupného Vyhlídkového ochozu na skokanském můstku K70 v Lyžařském areálu 

V Popelkách nebo z vyhlídkové plošiny na zřícenině hradu Kumburk. Pro cyklisty 

jsou k dispozici četné cyklostrasy, atraktivními terény povede v sobotu 26.6. letošní 

ročník cyklistického MTB závodu Rohanské stezky. Zažít lze na Lomnicku ale 

mnohem více, další informace zájemci naleznou na stránkách města nebo je získají 

v Turistickém informačním centru na Husově náměstí, které bude letos v červenci a 

v srpnu opět otevřeno i v sobotu a v neděli odpoledne, či v letošním čísle Lomnických 

letních turistických novin, jež vyjdou v červnu. 

-zb- 

 
Zastavte se na zámku 
Letošní letní dění na lomnickém zámku by letos mělo být opravdu pestré. 
Návštěvníkům nabídne Kulturní a informační středisko (KIS) Lomnice nad Popelkou 
v rámci projektu Léta na zámku 2021 bohatý kulturní program různých žánrů pro 
různé věkové skupiny diváků. Pro děti je opět připravena oblíbená výstava s hernou 
Svět kostiček® – Mini-Kostičkofest s modely z ryze českých stavebnic SEVA, BLOK, 
GECCO a Variant, ale představí se i skládačka vozidel Combi Car, to vše ze sbírky 
sběratele Petra Šimra (20.5. – 6.9.). Druhou výstavou je expozice Po stopách 
hospůdek na Lomnicku, představující na dobových pohlednicích a doprovodných 
popiskách historii více než šesti desítek hospod, hospůdek, putyk, šenků… v Lomnici 
nad Popelkou, v Nové Vsi nad Popelkou a ve Stružinci nebo lomnického pivovaru a 
piva, která je doplněna zajímavými 3D exponáty (do podzimu 2021). Z kulturního 
programu jmenujme loutkové workshopy a pohádky, hranou pohádku, promenádní a 
nedělní koncerty na nádvoří, komentované prohlídky města nebo výstavy v Zámecké 
galerii spojenou s návštěvou Řemeslného pivovaru a ochutnávkou Lomnického piva, 



srpnové Zámecké letní kino nebo Loučení s prázdninami na zámku v neděli 29.8. 
Úterní odpoledne budou letos o prázdninách opět patřit řemeslným workshopům 
v rámci projektu Tovaryšem čtvera řemesel. Termíny všech akcí naleznete na webu 
KIS www.kislomnice.cz. Zapomenout nesmíme určitě na vyhledávanou Zámeckou 
kavárničku, která nabídne nejen chutnou kávu a teplé a studené nápoje včetně 
Lomnického piva, kopečkovou zmrzlinu nebo dortíky, ale pro děti, aby se ani ony 
nenudily, bude připravena řada herních prvků – trampolína, skákací hrad, pískoviště, 
odrážedla, hračky ad. Kavárna a zámek budou od 25.6. do 29.8. otevřeny denně, a 
to Po – Pá od 10 do 17 hodin, v So a v Ne od 10 do 16 hodin. 
-zb- 
 
Inspirace pro výletníky 

Kompletní a přehledné informace o možnostech aktivního trávení volného času na 

Lomnicku v letošní letní sezóně, o památkách a turistických cílech či zčásti i o 

vybraných kulturních, společenských a kulturních akcích budou obsahem letošního 

čísla Lomnických letních turistických novin, které již poosmé vydá v červnu Město 

Lomnice nad Popelkou a Kulturní a informační středisko (KIS) Lomnice n. Pop. 

Oblíbená tiskovina bude k dispozici zdarma v informačních střediscích v regionu, na 

památkách, v kempech či bude ke stažení na stránkách města 

www.lomnicenadpopelkou.cz či KIS www.kislomnice.cz. 

-zb- 
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