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Proměny dřeva 
Už 7. rok se 5 nejlepších českých řezbářů motorovou
pilou setkává ve Skuhrově nad Bělou, aby v průběhu 3
dnů ukázali svoji dovednost a ozdobili okolí i střed
Skuhrova nad Bělou.

Skuhrov je
vesnice, která se

rozkládá podél
řeky Bělé a je

často nazývána
bránou

Orlických hor.

3. - 5. července 2022

Historie Proměn: témata
Vesnice a její mlýn: u společenského centra je k
vidění mlynář, zamilovaný vodník s vodnicí,
hastrman a rak.

Oživení hradu: na kopci u hradu je rytíř a
žebračka a u výhledu do údolí je kat a královský
trůn. Postavy uvidíte cestou k rozhledně,
umístěné na nejvyšším kopci nad Skuhrovem.

Rybník a jeho okolí: V části Debřece zdobí zdejší
rybník mořská panna a lavičky s rybkami, které
hrají karty, volavka a rybář. Raritou je obrovský
sumec.

Čtvero ročních období: Jaro, léto, podzim a zimu ztvárňují
postavy, které lemují alej nad farou, kudy jste dnes
přicházeli. Ani jedna z postav nepotřebuje další komentář,
vyjadřují vše podstatné v daném ročním období.

Život na vsi: to, co k němu neodmyslitelně patří je k vidění v přilehlé obci
Brocná. Místní hasiče hlídá a chrání socha patrona hasičů svatý Florián.
Na návsi potkáte pasáčka s jeho ovečkami a děvče s husami.

Život na vsi #2: Na přání obyvatel Svinné byl vytvořen sv. Florián k požární
zbrojnici, který je ale jiný, než sv. Florián v Brocné. Dále tu je lavička se
slepicí a kohoutem, socha žabky – rybáře, která na loďce pluje v sousední
obci Podbřezí a snaží se vytáhnout na svůj rybářský prut chyceného
sumečka.

Dominantou
Skuhrova je kostel

svatého Jakuba,
který se tyčí nad

středem vesnice. 
Právě podél něj

projdete na
parkoviště, kde se

odehrává hlavní
program

dřevařského
sympozia.



12:00 začátek doprovodného programu
20:00 odlití zvonu v přímém přenosu 

Neděle: 

10:00 začátek doprovodného programu
14:00 speedcarving (tvorba sochy za 1 hodinu), po skončení
dražba vyřezaných soch 

Pondělí & úterý: 

Občerstvení:
Petr Ulrich Solnice, Blackdrops káva a palačinky, domácí zmrzlina Borohrádek, myslivci Bílý Újezd,
Rybáři Skuhrov nad Bělou, Farma Třebešov Matrix - zvěřinové produktu
Dílničky:
MŠ Sluníčko Skuhrov nad Bělou, airsoftová střelnice, Braunová dílnička pro děti

Program 2022 3. - 5. 7. 2022
Téma letošního ročníku: 
Zvířátka na zahradu mateřské školy Sluníčko ve Skuhrově nad
Bělou - medvěd, srnec, jezevec, vlk a divočák. 

stánkaře a dílničky pro děti, např. malování na obličej 
klidovou zónu s výhledem na Skuhrov
airsoftovou střelnici (pod rozhlednou)

Během akce nezapomeňte navštívit:

Naši řezbáři
Jan Paďour Petr KrejcarMartin Bořuta Radek Smejkal Robert Musil

Děkujeme všem sponzorům, Královehradeckému kraji a všem dobrovolníkům,
bez kterých by se dřevařské sympozium nemohlo uskutečnit.

Naskenuj mě!


