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Představujeme

Centrum zábavy
Walzel Meziměstí
Když 13. prosince 2013 ve 13 hodin a 13 minut výkonný ředitel Pavel Netík v Meziměstí
otvíral zážitkové centrum, málokdo ze sousedů tušil, o jak fantastický projekt se jedná.

M

eziměstí (kdysi Halbstadt) je
město v Broumovském výběžku, v nádherné krajině kousek
od polských hranic. Je zde blíž do Walbrzychu (do roku 1945 pruského Waldenburgu), než například do Náchoda.
Do konce první světové války zde bylo
poslední rakouské nádraží na cestě do
Německa. Nádraží naštěstí dodnes stojí
a je částečně upraveno do původního
vzhledu. Sudety byly tradičně živy z lehkého, převážně textilního průmyslu, a to
byl i případ továrníka Josefa Walzela,
jehož rodina od roku 1852 vlastnila v Meziměstí velkou tkalcovnu a barvírnu.
Jak krize ve 30. a válka v letech 40., tak
pozdější komunistické panství – a někde
i neuvážené privatizace do rukou spekulantů – toto odvětví v Čechách prakticky
zničily.
Stejný osud potkal i Walclovku, kterou
pan Netík pořídil již s vydaným demoličním výměrem. Naštěstí se mu podařilo prorazit se zajímavým projektem na
záchranu této nádherné budovy, a to
dokonce s tématem nám střelcům velmi
blízkým. Vybudoval zde totiž komplex tří
krytých střelnic, zřejmě nejmodernějších
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ve střední Evropě. Ale aby toho nebylo málo, získal franšízu na provozování
restaurace Švejk, postavil fitcentrum,
dvě horolezecké stěny, solnou jeskyni,
bowlingové dráhy a několik barů. V přízemí pravého traktu budovy ještě do-
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hodl umístění samoobsluhy, která dost
zvedla komfort a dostupnost nákupů
hlavně pro místní obyvatele. A vzhledem k nedostatku ubytovacích kapacit
na Broumovsku, hlavně v letních měsících, buduje celé jedno patro pokojů
pro hosty. Ubytování by měl pan Netík
rád připraveno už na letní sezonu 2020.
Smyslem projektu je zprostředkování
zážitků pro celou rodinu. S tím souvisí
i výborná restaurace a kapacita několika
stovek míst pro hosty s možností větších
akcí, jako jsou svatby či menší konference. Rekonstrukce ruiny stála desítky
milionů korun; zde stojí za zmínku, že se
na nákladech podílela i Evropská unie
z některého z fondů na rozvoj regionů.
Nás samozřejmě zajímaly nejvíc střelnice. Ty jsou v centru Walzel celkem tři,
v délce 16, 25 a 50 metrů. Z mého pohledu ta nejkratší je také nejzajímavější.
Jedná se o projekční střelnici, kde je obraz děje i se zvukem promítán na plátno,
skrz které střílíte. Na zemi jsou značky
od šesti do šestnácti metrů, které tvoří
palebné čáry. Šest metrů je minimální
vzdálenost, ze které lze bezpečně střílet.
Dojem je naprosto dokonalý, obsluha

