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Vážení přátelé,
hlavní turistická sezóna právě začíná a my jsme opravdu rádi, že vás můžeme po uvolnění většiny koronavirových opatření
přivítat u nás na Broumovsku! V tomto vydání informačního bulletinu přinášíme tipy na výlety po regionu i za jeho
hranici. Nechte se inspirovat a vyrazte třeba po zříceninách hradů v polském příhraničí nebo do okolí Adršpašských skal.
Poznejte všechny kouty regionu – ať už běžným způsobem, nebo prostřednictvím několika geolokačních her. Přijměte
pozvání na kulturní a sportovní akce, které se v letních měsících na Broumovsku uskuteční. Nebudou chybět tradiční
hudební a divadelní festivaly, mnohé výstavy, geoturistické exkurze i cyklistické a koloběžkové závody.
Ať už se zde chystáte strávit volné dny aktivně, nebo plánujete výhradně odpočívat, užijte si vytouženou dovolenou
a všudypřítomný boží klid.
Milan Brandejs, ředitel Společnosti pro destinační management Broumovska, o. p. s.

Vážení čtenáři,
vzhledem k vývoji epidemie koronaviru Vás prosíme o sledování aktuálních informací na webových stránkách pořadatelů
jednotlivých kulturních akcí. Letní vydání elektronického bulletinu Broumovska bylo připraveno s předstihem, změna
programu je vyhrazena.

Stalo se ...
Benefiční online koncert Police
Symphony Orchestra
z broumovského kláštera vynesl
přes půl milionu korun
Nevšední online benefiční koncert P.S. ONLINE spojil nadšence s profesionály, 31.
května 2020 společně rozezněli a roztančili prostory nádherného broumovského
kláštera. Cílem dobročinného počinu mladých hudebníků z Police Symphony
Orchestra (PSO) a jejich hostů bylo připomenout důležitost partnerství a
vzájemné pomoci, podpořit kulturní dění na Policku a Broumovsku. Výtěžek
online sbírky půjde na podporu činnosti Agentury pro rozvoj Broumovska a
pomůže také lidem, kteří se podílí na fungování orchestru PSO a v souvislosti s
pandemií Covid-19 se dostali do složité finanční situace.
Během večera se vybralo přes 500 000 Kč a sbírka pokračovala na www.darujme.cz/psonline až do 14. června 2020.
„To, co se v neděli odehrálo, je asi jeden z nejsilnějších zážitků v mém životě. Nerozumím tomu, že se za tři týdny daly dohromady stovky lidí, kteří nám s tím pomohli.
Pořád nevěřím tomu, že se ten náš ´bláznivý´ nápad opravdu povedl. Že technika fungovala, že nám bylo tak krásně a stále je. A to, že se vybralo již nyní přes půl milionu
korun pro kulturu na Broumovsku, tak to je další ze zázraků, který se ten den stal. Nerozumím a upřímně z celého srdce všem děkuji,“ říká s dojetím zakladatelka
PSO Petra Soukupová.
Benefiční koncert P.S. ONLINE byl k vidění na FB profilu Police Symphony Orchestra a na webu internetové televize MALL.TV, kde ho sledovalo téměř 6500
diváků, k přenosu se připojilo průměrně 2500 domácností. Nadšené ohlasy stále přicházejí ze všech koutů republiky i ze zahraničí.
Spolu s Police Symphony Orchestra, pod taktovkou Joela Hány a Věry Vlčkové, v broumovském klášteře vystoupili také klavírní virtuos Ivo Kahánek, Jan
Maxián, Vendula Příhodová, Jan Sklenář, Hana Hána, smíšený pěvecký sbor Kácov, Anita Príbojská a tanečnice ZUŠ Náchod, Krasobruslení Praha, JM DANCE a
další hosté. Benefičním večerem provázela Lucie Výborná.

Exkurze do Broumovských
stěn proběhla v dobré náladě
a za krásného počasí
V sobotu 30. května 2020 jsme v rámci Evropského týdne geoparků prošli Polickou
křídovou pánev z jejího dna až po samý okraj, vypínající se nad Broumovskou kotlinou.
Před cestou jsme se na polickém náměstí osvěžili vodou z artéského pramene Julinka,
vedle kláštera jsme si následně prohlédli venkovní expozici Geologický koutek
Polická křídová pánev. V hromadě vykopané zeminy zde někteří všímaví účastníci
našli drobné zkameněliny mořských mlžů. Na vrcholu vnitřní kuesty Polické pánve
jsme si vysvětlili, co to vlastně kuesty jsou a jak vznikají. Občerstvení proběhlo na
hrázi hlavňovského rybníka, kde jsme k našemu překvapení našli pro Broumovsko netypického brouka – Majku fialovou. Při průchodu Kovářovou roklí
jsme si povídali o pískovcích, selektivním zvětrávání, pseudokrasových jeskyních a rašelinových jezírcích. Po výstupu na vyhlídku Supí koš jsme z ptačí
perspektivy zhlédli krásu kuest Broumovských stěn, širou Broumovskou kotlinu, krabatý hřeben sopečných Javořích hor i vzdálené horizonty Krkonoš,
Vraních a Sovích hor. Prošli jsme část nejstarší místní značené turistické trasy z roku 1888 a na hřebenových skalách u Pánovy věže jsme prozkoumali,
jak voda, mráz a vítr způsobují rychlé zvětrávání pískovců. Nad Hájkovou roklí jsme konečně narazili na otisky mořských mušlí a na věhlasné kamenné
hřiby. Zkontrolovali jsme vodní průtok nejznámějšího přístupného vodopádu Polických stěn – Suchodolské Niagáry, a kolem kaple Panny Marie Lurdské
jsme se v dobré náladě a s příjemnou únavou v nohách vrátili zpět k prameni Julinka na polickém náměstí.

Tipy na výlety
Výlet pro romantiky – hrady za
polskou hranicí
Polsko se nám opět otevírá. Poláci se těší na výlety k nám, na Broumovsko, my můžeme
konečně vyrazit i do Polska. Dejme tomu, že naše hrady – Střmen, Adršpach, Skály – už
dobře znáte, proč tedy nevyjet za podobnými zříceninami kousek za hranice?
První z romantických zřícenin nese jméno Radosno a najdete ji v Suchých horách, pod
928 m vysokým kopcem Suchava. Z původního hradu zde najdete už jen 12 m vysokou
kruhovou věž, základy budov a zbytky příkopů vytesaných ve skále. K hradu se můžete
vydat z bývalých proslulých lázní Sokolovsko, kam dojedete pohodlně autobusem z
Meziměstí (polská linka Meziměstí – Valbřich). Ze Sokolovska vás povede žlutá turistická značka přímo ke hradu.
Druhý hrad stával nedaleko od Radosna. Nesl jméno Rogowiec (Hornšperk) a zřejmě
od 13. století se tyčil ve výšce 870 m n. m. na kopci Rogowiec nad Rybnicí Lesnou. Místo stojí za návštěvu už proto, že je odtud nádherný výhled na vrchy Rybnického hřbetu a na kopce v okolí Valbřichu. A také proto, že tento hrad býval nejvýše
položený hrad v Polsku.
Třetím hradem naší letní nabídky je Nowy Dwór. Stojí na okraji Valbřichu v části Podhůří, na zalesněném vrchu sopečného původu Zamkowa Góra. Výchozím
bodem k návštěvě může být vlaková stanice Valbřich – hl. nádraží. U historického železničního viaduktu vás dřevěný rozcestník nasměruje po žluté turistické
značce na Zamkowou góru. Prudkou strání vyšplháte k ruinám hradu, který tu stával od 13. století (možná už od 11. století). Ještě v době sporů Jiřího z Poděbrad
s Matyášem Korvínem se hrad stal díky své poloze významným, stejně tak ve třicetileté válce, kdy byly vybudovány na hradě nové bastiony. Později byl hrad
opuštěn a v 17. století začal chátrat.
Nabídku zřícenin hradů uzavřeme jednou speciální nabídkou. Zámek Książ u Valbřichu je turisticky vyhledávané místo, denně v obležení stovek turistů. Málokoho ale napadne vydat se po vyznačené turistické stezce na pětikilometrovou romantickou procházku kolem zámku – po přilehlých stráních nad hluboko
zaříznutým romantickým kaňonem, který je součástí rezervace Książański park Krajobrazowy. Cestička vás povede kolem skal, visutými lávkami, uzoučkými
pěšinkami vytesanými do skal, vzrostlým bukovým lesem, přes říčku Pełcznice až na hrad Starý Książ. Jedná se sice o zříceninu umělou, hrabě Hochberg tu dal
na konci 18. století nově postavit zříceninu novogotického hradu, místu to na romantice však neubírá.

Vzhůru na questy na Broumovsko
a do blízkého polského příhraničí
Nabízíme vám hru, díky které poznáte ta nejzajímavější místa v Broumově a okolí.
Quest neboli hledačka je založena na procházení konkrétní trasy, odkrývání
hádanek a hledání indicií na stanovištích. Na jeho konci by měla být vyluštěna
tajenka. Za její správné vyplnění dostanete v broumovském informačním centru
drobnou upomínku z regionu.
Questy jsou v současné době velmi oblíbenou formou turistiky v Česku. Vůbec
není určena jen pro děti. Prochází je všichni zvědavci, co se chtějí o místě, které navštívili, hravou formou dozvědět i něco z historie či živé a neživé
přírody. Město Broumov vytvořilo síť questů pod názvem Questy krajem bílého a červeného pískovce společně s obcí Adršpach a partnerskými městy v
Polsku, městem Nowa Ruda a obcí Radków. Prostřednictvím této hry se tak seznámíte nejen s vybranými památkami jednotlivých obcí, ale navštívíte také
Křížový vrch v Adršpachu nebo polské Stolové hory. Čeká na vás dohromady osm questů napříč regionem Broumovsko, tak vzhůru za dobrodružstvím!

Objevte okolí Adršpašských skal
Jaro se pomalu přelévá do léta, a tak je na čase plánovat dovolenou. Pokud jste se rozhodli
strávit své volné dny v oblasti Broumovska, dáme vám několik tipů, co navštívit a jak se po
našem území nejlépe pohybovat. Chcete-li se vyhnout objížďkám, které v letošním roce mohou
zkomplikovat dopravu do Adršpašsko-teplických skal, tak využijte vlaky, protože je to v tomto
případě nejpohodlnější způsob, jak se do Adršpachu dostat. Vlakové spoje na trati 047 jezdí
každou hodinu ve směru Trutnov – Teplice nad Metují a zpět.
Jedním z nejnavštěvovanějších míst na Broumovsku jsou bezesporu Adršpašsko-teplické skály. Málokdo však ví, že kromě nich jsou zde ještě další možnosti, jak využít volný čas, a to i
zábavnou formou. Přímo v Adršpachu za hlavním parkovištěm se ve výšce 667 m n. m. nachází
Křížový vrch, na který vede Křížová cesta ze 17. století. Z vrcholu se otevírá pohled na celé
skalní město a při slunečném počasí jsou vidět i Krkonoše. Pod Křížovým vrchem vede naučná
stezka a zároveň questy Krajem bílého a červeného pískovce. Podrobnosti o tomto projektu naleznete na www.skalyadrspach.cz, nebo přímo v turistickém
informačním centru, které se nachází hned vedle vstupu do skal, kde si můžete vyzvednout potřebnou brožuru, mapu i cenné rady. Během cesty se podíváte na
zámek Adršpach, na jehož zahradě jsou ukryté hned dvě indicie a zbytek? To už necháme na vás.

Valimské štoly
Hranice jsou již opět otevřené a my máme radost, že budeme moci vyrazit na výlet také k
našim polským sousedům. Tak schválně, znáte Valimské štoly (Sztolnie Walimskie)? Tento
tajemný komplex chodeb z období Třetí říše je ideálním cílem pro fanoušky vojenské
historie. Jedná se o tři velké tunely, které byly součástí nacistického projektu Riese
(Říčka) zahájeného v roce 1943. Najdete tu téměř dokončenou strážnici a až 10 m vysoké
podzemní sály. Celková délka chodeb je 500 m. Prohlídky podzemní trasy za doprovodu
průvodce trvají 60 minut. Čeští turisté si mohou vypůjčit audioprůvodce v češtině. Objekt
je otevřen celoročně.
Městečko Walim leží 8 km od českých hranic na úpatí Velké Sovy (1015 m n. m.), nejvyšší
hory Sovích hor. Na vrcholu je krásná kamenná rozhledna z roku 1906. www.sztolnie.pl

Novinky v regionu
Ledhujský pivovar
Když roku 1681 benediktýnský opat Tomáš Sartorius zakládal v tehdejší samostatné obci Velké Ledhuji pivovar, jistě
netušil, jak bohaté a mnohdy pohnuté osudy jej čekají. Ledhujský pivovar byl založen jako konkurence k tehdy již dávno
pracujícímu Měšťanskému pivovaru v městě Polici nad Metují. Důvody založení byly více než prosté, a to ekonomický
zisk plynoucí z vaření piva. Příští dvě a půl století byla vyplněna rostoucí slávou pivovaru, který v dobách své největší slávy zásoboval pivem široké okolí a získal nejedno ocenění. Bohužel, konec vaření piva v Polici nad Metují učinily totalitní
režimy. Ten nacistický ukončil činnost pivovaru měšťanského a komunistický pro změnu pivovaru Ledhujského.
V roce 2019 došlo k pokusu o obnovení slávy polického pivovarnictví. Díky dochovaným dokumentům v archivech se
podařilo přiblížit původní receptuře a obnovit výrobu jak světlého ležáku, tak i kdysi slavného černého ležáku, zvaného
od dob první republiky Ledhujský Prelát.
Vzhledem k tomu, že dochovaná historická budova pivovaru je využívána k jiným účelům, je Ledhujský pivovar provozován prozatím jako „létající“ a k vaření piva využívá ochotu a technologii jiných pivovarů. Ledhujská piva jsou k ochutnání prozatím výhradně na čepu v Divadelním klubu v Polici nad Metují. Stáčená piva Ledhujský ležák 12° a Ledhujský
prelát 13° (objem 1 litr) můžete zakoupit v polickém informačním centru v Pellyho domech. Od měsíce června se výrobky
Ledhujského pivovaru mohou pyšnit značkou certifikátu Broumovsko – regionální produkt. www.ledhujskypivovar.cz

Pátrací hra Skryté příběhy nově na
Broumovsku
Díky Společnosti pro destinační management Broumovska, o. p. s. máte od letošního
jara možnost zahrát si jedinečnou pátrací hru pod názvem Skryté příběhy už i na čtyřech
místech regionu Broumovsko. Outdoorová, tedy venkovní pátrací hra Skryté příběhy v
tuto chvíli nabízí již asi 170 herních tras ve všech koutech Čech a Moravy. Stroj času vás
ve hře přenese do různých období české historie a přiblíží vám zajímavé životní okamžiky
reálných osobností místních dějin. Ke hře potřebujete jen pohodlné boty a chytrý telefon.
Stáhnete si mobilní aplikaci, a ta se stane vaším virtuálním průvodcem po herní trase. Vy
s dětmi či přáteli pak pracujete na tom, abyste pozměnili běh historických událostí.
Ve Skrytých příbězích Broumovska na vás čekají historické postavy věhlasných barokních
stavitelů Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Killiána Ignáce, hrdina selského povstání a rodák z Machovské Lhoty Karel Dostál, tajemný příběh o
nalezení vzácné kopie Turínského plátna v broumovském klášteře (jediné svého druhu severně od Alp) a v neposlední řadě komediální příběh mladého
geologa. Trasy vás dovedou na atraktivní místa regionu Broumovsko, která ale zároveň poskytují klid a možnost aktivního odpočinku. Při hře se vydáte
Kovářovou roklí na Hvězdu, z Police nad Metují na stolovou horu Ostaš do skalního labyrintu, centrem města Broumova i do divoké přírody Javořích hor
na Šonovskou sopku.
V pátrací venkovní hře na vás čeká nejedno překvapení a spousta zábavy. A jak svoji hru popisují autoři? „Díky venkovní hře Skryté příběhy poznáte nejen
nová zajímavá místa, ale navíc můžete cestovat v čase a udělat každý rodinný výlet neobyčejným dobrodružstvím. Hra je určena především dětem od 6 do 13
let, ale pobaví i dospělé.“ Více se o nové hře dozvíte ZDE.

Zrekonstruovaný Hotel Orlík
u vstupu do teplického skalního
města otevírá 1. srpna!
Návštěvníci Adršpašsko-teplických skal budou moci od srpna využít nový čtyřhvězdičkový eco-friendly hotel s dlouholetou tradicí od roku 1936. Moderně zrekonstruovaný Hotel Orlík se zachováním původní atmosféry se nachází přímo u
vstupu do teplického skalního města. Nabízí ubytování ve 13 nekuřáckých pokojích s bezplatným internetem a parkováním. Celý hotel je špičkově zařízený
architektonickým studiem ADR.
Poctivou lokální kuchyni si zde vychutnáte ve stylové hotelové restauraci s letní
terasou a salonkem.
Pro hosty hotelu jsou mimo jiné připraveny také cyklo-garáž a dvě dobíjecí místa
pro elektromobily.
Více najdete na www.hotel-orlik.cz .

Z činnosti SDMB o. p. s.
Region Broumovsko má
nové videospoty
Společnost pro destinační management Broumovska, o. p.
s. v měsíci květnu představila veřejnosti na svém YouTube
kanálu a facebookovém profilu nové videospoty. Propagační videa Broumovska pocházejí z dílny společnosti Orchis
film s. r. o., za kterou stojí věhlasný režisér Petr Krejčí, autor
dokumentárních seriálů Krajinou domova a Barokní srdce
Evropy.
Videospoty (v plné i zkrácené promo verzi) můžete zhlédnout na oficiálním YouTube kanálu regionu Broumovsko.

Marketingová kampaň
na sociálních sítích
Mimořádná opatření zavedená v polovině března postihla bez výjimek úplně všechny. Také Společnost pro
destinační management Broumovska, o. p. s. byla donucena téměř okamžitě zareagovat na nastalou situaci a
upravit plány příprav na nadcházející letní sezónu. Namísto obvyklých návštěv veletrhů a osobních setkávání jsme
s okolním světem tentokrát komunikovali výhradně z digitální sféry. Abychom pomohli místním ubytovatelům
a poskytovatelům služeb s opětovným nastartováním jejich podnikání, rozhodli jsme se spustit marketingovou
kampaň na sociálních sítích, prostřednictvím které zveme na dovolenou na Broumovsku.
Pro zájemce jsme připravili itinerář na celý týden, v němž jsou zahrnuty tipy na výlety na Broumovsku a jeho okolí.
Nechybí ani doporučení místních služeb, ubytování nevyjímaje. Pevně věříme, že ucelená nabídka uvedená na webu
www.broumovsko.cz bude pro zájemce o dovolenou v našem regionu inspirativní a užitečná.

Zveme Vás
Co můžete letos
v létě zažít v Geoparku Broumovsko?
Geopark Broumovsko na letošní prázdniny připravil cyklus pravidelných komentovaných
geoturistických exkurzí pro veřejnost po třech tematických trasách. V době od 13. července do 28. srpna se budeme každé pondělí vydávat na poznávací okruh z Police nad Metují
po kuestách Polické křídové pánve za zajímavostmi Broumovských stěn. Středy budou vyhrazeny tématu vody, jejího koloběhu a vlivu na vznik místních hornin a formování unikátního reliéfu Polické pánve na trase z Hronova do Police nad Metují. Pátky pak strávíme
objevitelskými výpravami po prvohorních sopkách Javořích hor po trase ze Šonova přes
Rožmitál do Broumova. Podrobnosti k exkurzím najdete na: www.geopark.broumovsko.
cz/akce1. Úterky a čtvrtky budou moci využít zájemci o celodenní rodinné geoturistické výlety s odborným průvodcem na vybraných tematických trasách v různých místech
Geoparku Broumovsko. Ve spolupráci s Maiwaldovou akademií Vzdělávacího a kulturního
centra Klášter Broumov je nejen pro návštěvníky Broumovska připraven poznávací program Život skrytý v kamenech, ve kterém si především děti a jejich
rodiče budou moci na řadě zachovalých zkamenělin prohlédnout a osahat, co na Broumovsku žilo a rostlo před dávnými miliony let. Informace na: https://
ma.klasterbroumov.cz/
V rámci poznávání hornické historie území Geoparku Broumovsko nesmíme zapomenout na možnost prohlídky partnerského Měděného dolu Bohumír v Jívce
a výjimečného Hornického skanzenu Žacléř, čerstvě rozšířeného o podzemní expozici dobudované prohlídkové štoly Jitřenka. Termín návštěvy je možné si dohodnout a zarezervovat dopředu. Více informací najdete na: www.djs-ops.cz.
24. Setkání hornických měst a obcí České republiky v Žacléři, původně plánované u příležitosti tradičního Hornického dne na 11.–13. 9. 2020, bylo bohužel z
důvodu přetrvávajících koronavirových omezení zrušeno, ale věřme, že příští rok se budeme moci těšit na tuto opravdu zajímavou akci s dlouhou tradicí a bohatým doprovodným programem v plné parádě.
Dlouhou historii uhelného dolování ve východních Čechách vám názorně přiblíží také precizně zpracovaná Naučná stezka Po hornických památkách Jestřebích
hor, vedoucí překrásnou přírodou jihozápadních svahů tohoto tajemného horského hřbetu. Více ZDE.

Letní akce
na zámku v Adršpachu
Zámek Adršpach vás srdečně zve na připravené letní akce. K prázdninám patří letní kino a dobrá nálada, proto se
můžete těšit na pět veselých komedií. Promítá se vždy po setmění v zámecké zahradě. Potěšeni budou také milovníci motorismu. Na sraz automobilových veteránů přijede koncem července do areálu zámku několik desítek historických vozidel, zajištěno bude i občerstvení a stylová živá muzika! Na srpnových pohádkových dnech a večerech si
přijdou na své především děti a jejich rodiče. Při nich se stanete součástí pohádky, jejíž děj se odehrává v komnatách
a sklepeních, kterými se během představení prochází. K vidění bude také výstava výtvarných děl německého autora
Erika Buchholze.
Od září do října pak můžete zhlédnout výstavu originální módy 20. století.
Více najdete na www.obecadrspach.cz/zamek-1.

Za poklady Broumovska
už popatnácté!
Festival klasické hudby Za poklady Broumovska, který oživuje
každé léto kostely broumovské skupiny, letos oslaví jubilejní 15.
ročník.
Festival odstartuje v sobotu 27. června a nabídne jak online přenosy na sociálních sítích a na webu www.mall.tv v tradičním čase
letních koncertů (tedy každou sobotu od osmnácti hodin), tak i
možnost navštívit vybrané koncerty naživo. Mezi letošní festivalové interprety patří Pavel Šporcl, Filharmonie Hradec Králové,
Ivo Kahánek, Prague Cello Quartet nebo Jana Šrejma Kačírková.
Program i podrobné informace na www.zapoklady.cz.

Pozvánka na výstavu
„Tady je krásně“
Zveme Vás na výstavu pana Jaroslava Čálka, který již po několikáté představí své fotografie
okolí Teplických skal ve výstavních prostorách turistického informačního centra v Teplicích
nad Metují. Poprvé zde své fotografie prezentoval již roku 2006. Snímky většinou nebývají z
prohlídkových okruhů, jenž tak dobře známe, ale z nádherných míst, které nám nejsou přístupné.
Výstava bude zahájena 29. června a potrvá až do 23. srpna.
Prohlédnout si ji můžete denně v otevírací době informačního centra.

Program
broumovského kláštera
rozšíří výstava skla
Klášter v Broumově je po dvouměsíční pauze opět přístupný veřejnosti. Letní program nabídne oblíbené noční a noční hrané
prohlídky, open air koncerty v klášterní zahradě, výstavy v Galerii
Dům a Dětské galerii Lapidárium, Interaktivní prohlídky středověké klášterní písárny nebo nově výstavu zdobného upomínkového skla a porcelánu.
Kulturní program najdete na webu www.klasterbroumov.cz.

Malé letní divadlení
slaví patnácté narozeniny!
15. ročník Malého letního divadlení se uskuteční 14. 7. – 18. 7. 2020 na nádvoří broumovského
kláštera. V rámci festivalu se představí profesionální divadelní soubory.
První den festivalu nás zavede do Paříže, kde prožijeme strhující příběh velké zpěvačky Edith
Piaf. Commedie dell‘arte, nespočet bláznivých situací a písní, to je Sluha dvou pánů, na kterého se můžete těšit v podání Divadla bez hranic. Tragikomedie Gin Game v podání Zuzany
Kronerové a Dušana Sitka je určena spíše staršímu publiku, organizátoři festivalu ale nezapomněli ani na nejmenší diváky.

Svatý Václav
přijede na Mírové náměstí
v Broumově
Svatý Václav přijede na Mírové náměstí v Broumově dne 28. 9. 2020. Centrum města ožije jarmarkem, dřevěnými kolotoči a hudebním programem.
František Nedvěd ml., syn stejnojmenného otce, který patří k nejpopulárnějším folkovým a country zpěvákům v České republice, vystoupí od 10:00.
František hraje vlastní autorskou tvorbu, v repertoáru ale nechává také
písně svého táty a strejdy Honzy. Písničkářka Adéla Jonášová hraje na kytaru, klavír, irské flétny i mandolínu. Hostovala na albech Aleše Brichty, Tlusté Berty a Žalmana, a vy si jí můžete vychutnat na živo. Oslavte státní svátek na náměstí plném muziky, řemeslných výrobků a tradičních pochutin.
Více informací na: www.broumov-mesto.cz
nebo www.facebook.com/broumov

Letní filmové středy
Zveme Vás do letního kina v Polici nad Metují.
Od 10. června do konce srpna budou každou středu na Víceúčelovém sportovišti probíhat
projekce českých filmů. Čas projekcí se bude měnit v závislosti na západu slunce. V případě
nepříznivého počasí bude projekce přesunuta na čtvrtek. Prodej lístků bude probíhat na místě hodinu před začátkem projekce. Věci na sezení, např. deku, židličku, křesílko si doneste s
sebou. Drobné občerstvení bude možné zakoupit na místě. Program naleznete na stránkách
www.policko.cz nebo facebooku Pellyho domy, kde jsou také k dispozici aktuální informace.
Všechny projekce se budou řídit aktuálními hygienickými a bezpečnostními nařízeními.

Petrovické zatáčky
Sportovní akce pro všechny nadšence nejen in-line bruslení a koloběhu. V letošním roce se
již po dvanácté opět uzavřou pro veškerou dopravu tzv. Petrovické zatáčky. Nejen sportovní
nadšenci, ale celé rodiny budou mít možnost si 22. srpna od 14. hodin vyzkoušet klikatou
silnici II/303 od kruhového objezdu v Polici nad Metují až po Mýto. Součástí akce je koloběžkový hobby závod pro všechny věkové kategorie. Pro „závoďáky“ bude připravena samostatná kategorie Masters. Budete mít možnost si vyzkoušet různé typy koloběžek KOSTKA
z půjčovny polického informačního centra, a to zcela zdarma. Po celou dobu akce bude
možné si zakoupit drobné občerstvení a nápoje. V neposlední řadě myslete i na vlastní bezpečnost, proto ochranné přilby a jiné pomůcky by měly být nedílnou součástí Vaší výbavy.
Akce proběhne pouze v případě příznivých klimatických podmínek a za předpokladu, že to
epidemiologická situace spolu s vládními nařízeními dovolí.
Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.sportvpolici.cz
nebo facebook Pellyho domy.

Za tajemstvím broumovského
meteoritu
Broumovský klášter opět pořádá prázdninové Noční hrané prohlídky, tentokrát na téma Za tajemstvím broumovského meteoritu. Potemnělou barokní památkou provede návštěvníky historická postava Jeronýma Růžičky, klášterního kronikáře a knihovníka. Během prohlídky projdou tajuplnými zákoutími barokního monumentu a potkají řadu historických postav, včetně
sekretáře Vavřince, slavného medika a chirurga Celestýna Opitze nebo opata Jana Nepomuka
Rottera.
TERMÍNY PROHLÍDEK:
3. 7. 2020 – 28. 8. 2020, každý prázdninový pátek v 19:00 a 21:00
VSTUPNÉ: 190 Kč / 120 Kč
REZERVACE: prohlidky@klasterbroumov.cz

WAND WIND WUND
díla Erika Buchholze
Výstava WAND WIND WUND představuje práce německého umělce Erika
Buchholze, narozeného v roce 1969 v Duryňsku. Buchholz patří mezi ty výtvarníky, kteří se pohybují na pomezí malby a kresby. Ve svých obrazech se
soustředí na vyjádření prostoru. Myšlenku či věc, která ho osloví, přetváří do
vlastních objektů. V procesu vrstvení je pak krok za krokem utkán celý obraz.
Výstava přibližuje témata ztráty a vykořenění, která jsou i v současnosti velice
silná. Na obrazech se nějakým způsobem stále opakuje symbol domu či chalupy, jenž vyjadřuje domov jako útočiště.
Autor touto výstavou přináší svá díla do vlasti svých předků. Rodina jeho matky pochází právě z Adršpachu a Zdoňova. Podává svědectví o charakterech a
dlouhém přesgeneračním dozvuku historie.
Současně s výstavou obrazů komponuje autorka a hudebnice Sandra Siegmeier (dlouhodobě žijící v České republice) koncertní program s kompozicemi,
které jsou založeny na základě textů básnířky Gertie Hampel-Faltis z Teplic
nad Metují či Gustava Leutelta, básníka z Jizerských hor. Uvedení těchto skladeb se uskuteční právě v rámci výstav WAND WIND WUND v České republice.
Výstava probíhá na zámku v Dolním Adršpachu od 1. 7. do 25. 8. 2020,
slavnostní setkání s autorem se bude konat v pátek 14. 8. 2020 od 18 hodin v zámku Adršpach.
Celý projekt vznikl za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, německého krajanského spolku Broumovska a Společnosti česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše, z. s.

Kupkolo.cz MTB Trilogy
BUDE a zná už svou podobu!
A jak tedy bude letošní ročník vypadat?
MTB Trilogy se bude konat, avšak pouze na českém území. Nikdo ze závodníků se ale rozhodně nemusí
bát, že by byl ochuzen o pure moutanibiking! Akce se uskuteční ve dnech 3. – 5. 7. 2020 v Teplicích
nad Metují. V pátek 3. 7. 2020 v odpoledních hodinách intervalově odstartuje celý etapák Prologem –
zhruba 10km časovka (intervalový start) v okolí Teplic nad Metují. Enduristi se mohou těšit na 8 RZ
(rychlostních zkoušek) a maratonci na velmi členitý terén v lesním prostředí mezi skalními bloky. Prolog hned v úvodu bikery zasvětí do technické i fyzické náročnosti závodu.
V sobotu a v neděli již budou na programu vlastní 70–80 km etapy s cca 10 RZ. Ta sobotní bude kopírovat originální etapu The Best of Sudety, jen byla upravená tak, aby nezavedla závodníky na polskou
stranu hranic. Nedělní etapa z části povede po původní etapě Vraní hory, avšak místo výživného stoupání na Královecký Špičák závodníci okusí „kanadskou bikovačku“ na Trutnov Trails. Ale nebojte, o
legendární sjezd z Jánského vrchu trať ochuzena nebude!
Organizátoři nezapomněli ani na malé a mladé nadějné bikery. Dětské závody Kupkolo.cz MTB Trilogy 2020 – KIDS jsou připraveny také. Probíhat budou v etapových dnech dospělých, tedy v sobotu a
v neděli. V sobotu budou všechny dětské kategorie závodit v blízkém okolí prostoru startu a cíle v Teplickém parku. V neděli pak podle pravidel Nova Cupu mladší (2008–2009) a starší žáci (2006–2007)
pojedou tzv. Nova jízdu. Její délka bude cca 20 km a otevřená i méně zdatným bikerům každého věku.
Dospívajícím bikerům poodhalí opravdový biking ze světa dospělých.
Pro letošní rok je i připravený Kupkolo.cz MTB Trilogy Kids Camp, který bude probíhat v etapových
dnech dospělých. Děti (od 8 do 14 let) se pod vedením bikové školy Vlasty Kabeláče Čiháčka budou učit
novým bikovým dovednostem a vyvrcholením každého dne bude start účastníků kempu při Kupkolo.
cz MTB Trilogy KIDS.
Zažijte Broumovsko na vlastní kůži! Na shledanou v Teplicích nad Metují!
Více najdete na www.mtbtrilogy.com

Kontakty

Společnost pro destinační
management Broumovska o. p. s.
Klášterní 1, 550 01 Broumov
e-mail: sdmb@broumovsko.cz
telefon: +420 733 739 728
www.broumovsko.cz

geopark.broumovsko.cz

bikeresort.broumovsko.cz

Spolufinancováno v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, a to z projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu
Středních Sudet, reg. číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

