
Hudební festival Za poklady 
Broumovska symbolicky zahájil 
Jaroslav Svěcený
Broumov / Koncertem pro deset strun se v pondělí 1. května rozezněl sál Dřevník 
broumovského kláštera. Vystoupení Jaroslava Svěceného a Miloslava Klause 
symbolicky zahájilo letošní 12. ročník hudebního festivalu Za poklady Broumovska.  
Benefiční koncert navázal na loňský, první ročník, během něhož vystoupil ve 
Dřevníku houslový virtuos Pavel Šporcl. Koncert byl úspěšný, tradice se ujala, a tak 
se letošních úvodních benefičních tónů ujali houslový virtuos Jaroslav Svěcený a 
kytarista Miloslav Klaus. Během hodinového koncertu, v jehož závěru si publikum 
vyžádalo dva přídavky, byla představena díla Nicoly Paganiniho, Maura Giulianiho 
či Filippa Gragnaniho pro housle a kytaru, slavná Ave Maria argentinského 
skladatele Ástora Piazzolly či neméně známá hudební melodie Johna Williamse z 
filmu Schindlerův seznam. Výtěžek ze vstupného na koncert, více než třicet tisíc 
korun, poputuje stejně jako vloni na podporu letního festivalu klasické hudby Za 
poklady Broumovska. Ten bude oficiálně zahájen v sobotu 1. července od 18 hodin v 
božanovském kostele sv. Máří Magdalény vystoupením předního českého hobojisty 
Viléma Veverky a souboru Ensemble 18+. www.zapoklady.cz

B Broumovsko
Informační bulletin
Jarní

Editorial

Stalo se ...

Užijte si Broumovsko

Děkujeme našim partnerům

Kontakty Společnost pro destinační
management Broumovska o. p. s.
Klášterní 1, 550 01 Broumov
e-mail: marketa.hanusova@broumovsko.cz
telefon: 733 739 728

www.broumovsko.cz

www.geopark.broumovsko.cz
www.bikeresort.cz

Vážení přátelé,

přinášíme vám jarní vydání bulletinu destinace Broumovska. Hlavní turistická sezóna je před námi  a nás těší, že i v jarních 
měsících vídáme turisty ve všech koutech našeho regionu. Letošní rok je rokem baroka, a proto se tomuto tématu, stejně 
tak jako tradičním sekcím, věnujeme v dalším vydání oblíbených turistických novin Letní.Broumovsko 2017. Velkou výzvou 
je pro nás projekt Skalní města České republiky a vznik nových webových stránek představujících a propojujících nejen 
oblasti u nás, ale také v Českém ráji a Českém Švýcarsku. Využijte hezké počasí a šlápněte do pedálů. V Bike resortu 
Broumovsko si užije každý milovník cyklistiky, ať teprve začíná nebo je zdatným bikerem. Nejen Javoří hory lákají k pěším 
výletům, Policko můžete objevit i s průvodcem. Nebo se vydat Za prameny Geoparku. A přijdou-li deštivé dny, krásné chvíle 
strávíte v broumovském klášteře, v dole Bohumír nebo se autobusem můžete vydat k našim polským sousedům. Linka č. 15 
vás doveze třeba až ke Staré Kopalnie. Věříme, že se s většinou z vás uvidíme při putování Broumovskem. 
Přejeme klidné dny a  doufáme, že nám zachováte přízeň.

Milan Brandejs, ředitel Společnosti pro destinační management Broumovska o.p.s.

Novinky
Mobilní průvodce v Polici nad Metují
Letos na jaře Police nad Metují spustila svého prvního mobilního průvodce. Mobilní 
průvodce respektuje požadavky na vzhled mobilních aplikací pro chytré telefony a 
tablety, který seznámí turisty s městem jako takovým – historií, památkami, ale také 
praktickými informacemi jako je ubytování, stravování, lékaři, lékárny či obchody. 
Jeho vzhled je navržen tak, aby ho uživatelé mohli začít okamžitě používat. Mobilní 
průvodce se bude stále doplňovat a aktualizovat a doufáme, že tam vždy najdete to, 
co hledáte. Aplikaci spustíte zadáním odkazu:

Pro Android: 
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.effortix.app149 

Pro iOS / Apple: 
• https://itunes.apple.com/us/app/police-nad-metuj%C3%AD/
id1228156952?l=cs&ls=1&mt=8

Nebo ho můžete případně najít na Play Store (Android) anebo App Store (iOS Apple). 

Z Meziměstí do polského Walbrzychu autobusem
Nová městská linka č. 15 je v provozu od dubna letošního ruku. V současné době čtyři spoje 
umožňují propojení Meziměstí s více než 130 tisícovým Walbrzychem. Cena jízdenky je 2,80 zlotých 
– za tuto cenu dojedete až do Walbrzychu, kde z centra můžete označeným autobusem dojet zdarma 
např. do Victorie. Tento spoj ocení zejména ti, kteří nemají k dispozici osobní automobil a kteří by 
se rádi do Polska vypravili. Cesta až do Walbrzychu trvá cca hodinu. V Mieroszowe u Biedronky jste 
z Meziměstí za necelých 10 minut. Dva spoje navíc staví u Staré Kopalnii – nově zrevitalizovaného 
starého dolu, který je centrem umění a kultury celého města. Vydat se můžete na prohlídkový okruh 
s průvodcem do podzemí, na dominantní věž, ze které je krásný rozhled, nebo navštívit aktuální 
výstavy v jedinečných budovách bývalého dolu. Pro odpočinek a doplnění energie je k dispozici 
místní kavárna.

Jízdní řád ke stažení zde: http://www.broumovsko.cz/galerie/broumovsko/298/d96b7495.pdf

Bike resort Broumovsko 
- Okruh kolem Adršpachu
Středně obtížná trasa vedoucí částečně po silnicích III. třídy, ale 
většinou po zpevněných polních cestách. Trasa je velmi hezká, vede v 
bezprostřední blízkosti Teplicko-adršpašských skal s pěknými výhledy 
na skalní města i okolí. Za dobrého počasí jsou např. z rozcestí Pod 
Zvětralým vrchem vidět Krkonoše. Trasa je vhodná pro rodiny s dětmi. 
Z Teplic nad Metují se vydáme po cyklotrase č. 4036 do Adršpachu, kde 
se můžeme vlakem vrátit zpět do Teplic. Podrobný popis trasy, výškový 
profil a další informace zde:http://www.bikeresort.cz/trasa-3 

Na stránkách www.bikeresort.cz naleznete také další zajímavosti, 
pozvánky na cykloakce a trasy rozdělené do třech kategorií pro 
začátečníky i pokročilé. Neváhejte a prozkoumejte náš krásný region 
na kole, určitě nebudete litovat.

Z Broumova přes Bobří vrch do Heřmánkovic
Vydejte se na skvělý pěší výlet do Javořích hor. Nejvyšším vrcholem je Ruprechtický Špičák ležící 
ve výšce 880 m n. m.. Se svými téměř 25ti strmými vrcholky jsou dominantou nejzazšího cípu 
Broumovska. Javoří hory lemují státní hranici po celé délce z Otovic až k polskému Mieroszowu. 
Část je sjízdná také na kole, lesní kamenité cesty však doporučujeme pro zdatnější bikery. Při 
pěším výletu přes Bobří vrch do Heřmánkovic si můžete projít naučnou stezku v Lomu Rožmitál. 
Představuje ekologickou obnovu území po těžbě. Cestou můžete pozorovat těžební práce v lomu  
a zároveň obdivovat krajinu Broumovska. V osadě Janovičky, která je pomyslným centrem Javořích 
hor, se můžete občerstvit a pokochat se výhledem do údolí. V obci Heřmánkovice stojí za zastavení 
kostel Všech svatých stavitele K. I. Dientzenhofera. Před kostelem se nachází také kalvárie 
pocházející zhruba okolo r. 1 800 a zajímavá barokní fara. Z Heřmánkovic se zpět do Broumova 
dostanete autobusem nebo můžete dojít pěšky. 
http://www.broumovsko.cz/cs/z-broumova-pres-bobri-vrch-do-hermankovic

Vycházky Polickem již potřetí 
Vydejte se společně s Mgr. Janem Tůmou z Regionálního muzea v Náchodě na 
tematicky zaměřené vycházky. Na každou vycházku je nutné se předem přihlásit 
v informačním centru v Polici nad Metují, protože počet zájemců je omezen. Čas 
a místo srazu bude sděleno při přihlášení zájemce. V letošní sezóně je pro vás 
připravena následující nabídka:

I. Laudonovy Valy: vycházka po stopách vojenských opevnění z 18. století.
II. Hvězda – Polická hora: procházka po staré stezce z Police do Broumova.
III. Stračím ocasem do Suchého dolu: ukázky lidové architektury a památných 
míst mezi Policí nad Metují a Suchým dolem.
IV. Pamětihodnosti Police nad Metují: Pamětihodnosti města s výkladem o jejich 
proměnách v čase.
V. Václavice – zemská brána a bojiště války 1866: po bojišti bitvy u Náchoda v 
roce 1866 a místě tzv. Dobenínského sněmu v roce 1068.

www.policko.cz 

Kudy Tudy Do Skal?
Trochu jinou prohlídku teplického skalního města nabízíme těm z vás, kteří 
mají rádi zábavu a dobrodružství. Pro letošní sezónu jsme si pro všechny hravé 
návštěvníky připravili novinku v podobě questu neboli hledačky. Jde o hru 
podobnou šipkované, kdy na základě veršovaného textu s mapkou postupujete od 
jedné zajímavosti ke druhé a vyplňujete tajenku, která vám na konci cesty vydá 
tajemství v podobě místa, kde je uschován poklad. Zábavnou a hravou formou 
tak poznáte nejzajímavější místa a dozvíte se nejdůležitější informace z prostředí 
Teplických skal. Hru jsme u nás pojmenovali Kudy Tudy Do Skal a letáček k ní 
si můžete vyzvednout na Informačním centru v Teplicích nad Metují, přímo na 
pokladně u vstupu do skal nebo si jej vytisknout z www.teplickeskaly.com.

Zajímavý jarní program v broumovském klášteře 
Celoročně otevřený broumovský benediktinský klášter láká k návštěvě i v jarních měsících. 
Prohlídkové okruhy, přístupné každý den, nabízejí dvě varianty: Život v klášteře a Zaostřeno na 
baroko. Kdo by si chtěl prohlédnout rozsáhlý barokní areál bez průvodce, může zavítat i do volně 
přístupné klášterní zahrady s Galerií Dům, kde byla 6. května zahájena výstavní sezóna. 11. května 
zavítá do kláštera přední český jazykovědec a popularizátor češtiny Karel Oliva s přednáškou 
o cizích slovech v češtině. 19. května pak bude v klášterním Lapidáriu zahájena výstava 10 let 
klášterní zahrady. Milovníkům Land Artu a Stone Balancingu bude určen kreativní dvoudenní 
workshop ve dnech 20. – 21. května. Další program najdete na facebookovém profilu kláštera nebo 
na www.klasterbroumov.cz.

Z činnosti SDMB o. p. s. 
Skalní města nejen na webu
Produkt Pískovcová skalní města ČR, který aktuálně sdružuje skalní 
oblasti Broumovska, Českého ráje a Českého Švýcarska, se pomalu 
začíná naplňovat. Od začátku roku byl společně s Broumovskem 
prezentován na několika veletrzích cestovního ruchu, kde byl o tyto 
oblasti již tradičně velký zájem. Začátkem května pak byla spuštěna 
nová webová prezentace zahrnující informace a zajímavosti ze všech tří 
oblastí, která postupně nabídne zájemcům možnost propojení výletů do 
těchto unikátních přírodních lokalit. Do budoucna je v plánu několik 
presstripů nejen pro zahraniční novináře a i další marketingové 
aktivity, které pomohou k propagaci nejen skalních měst, ale i jejich 
blízkého okolí. www.skalnimesta.cz. 

Veletržní sezóna
Zimní a jarní měsíce se v destinační společnosti nesou v přípravách na 
novou turistickou sezónu a prezentaci destinace na veletrzích cestovního 
ruchu. Ve spolupráci s informačními centry v regionu, členy Fondu destinace 
a projektem Skalní města České republiky se Broumovsko zúčastnilo 
veletrhů RegionTour Brno, Holiday World Praha, Infotour a cykloturistika 
Hradec Hrálové, EuroregionTour Jablonec nad Nisou a RegionPropag 
Pardubice. Návštěvníci veletrhů se tradičně zajímali o přírodní atraktivity 
a barokní památky, velký zájem byl o  Bike resort Broumovsko a atraktivity 
„za deště“. Na veletrzích v Brně, Praze a Hradci Králové se SDMB o. p. s. 
prezentovala v rámci expozice Východních Čech – společná prezentace krajů 
Královéhradeckého a Pardubického. 

Letní.Broumovsko 2017
Turistické noviny vyšly pro letošní letní sezónu jako 16. vydání celé edice. 
Hlavním tématem novin je, stejně tak jako národní téma cestovního ruchu 
Agentury CzechTourism, baroko. Čtenáři si mohou přečíst zajímavé články 
o drobných sakrálních památkách, křížových cestách, broumovském 
klášteře či kostelu v Heřmánkovicích. Tradičně nechybí tipy na pěší výlety, 
pozvánky na kulturní a sportovní akce, přehled koupališť, pozvánka do 
skal, polského příhraničí a bike resortu Broumovska. 

Elektronická verze novin ke stažení zde: 
http://www.broumovsko.cz/galerie/broumovsko/173/29a062da.pdf 

Zveme vás
Veba hotel resort 
Hotelový resort ve svém komplexu objektů HOTEL VEBA, MANOR HOUSE, CONGRESS a 
WELLNESS CENTRUM nabízí svým návštěvníkům restaurační a hotelové služby s možností 
relaxace a řadou volnočasových aktivit uvnitř areálu i ve svém okolí. Restaurace v našich 
hotelech zakládají svou nabídku na zpracování čerstvých surovin z místních biofarem. 
Je zde ideální prostředí nejen pro oběd nebo večeři, ale třeba jen k odpočinku u kávy se 
zákuskem z vlastní cukrářské výroby a s nabídkou čepovaného regionálního piva. Resort 
VEBA se stal také oblíbeným místem pro pořádání svatebních a rodinných oslav, včetně 
svatebních obřadů. Největší hotelový komplex tohoto typu v regionu. Ubytovací kapacita 
42 pokojů/85 lůžek. Venkovní dětské koutky u obou hotelů, letní venkovní posezení s 
grilem. Wellness, fitness, tenis, masáže. WI-FI FREE  v celém resortu. Parkoviště u každé 
části ubytovacích kapacit a možnost parkování i pro autobusy.  www.hotelveba.cz.

Měděný důl Bohumír zve do svých útrob
3. turistickou sezónu jsme zahájili netradičním projektem, a to letošní novinkou, 
kterou se stal Hornický fotokoutek. Turisté se mohou obléci do dobového 
fáracího oděvu, vzít si na sebe kompletní výstroj horníka a vžít se tak do pravé 
role havíře. Další novinkou pak je na prohlídce Harcký kanár, který historicky 
sloužil k indikaci plynů.  Důl byl těžen od r. 1853 do r. 1965 a přesně po 50. letech 
byl otevřen veřejnosti. Trasa v podzemí je dlouhá více jak 400m a na konci 
návštěvníky čeká přímo hornická zkouška – výstup větrací šachtou na povrch 
země. Pokud si chcete prohlédnout příběhy opředené podzemí a dozvědět se vše 
o tomto již pozapomenutém řemesle - neváhejte, vydejte se k nám a staňte se 
již 10 000. návštěvníkem!! Litovat nebudete, odměna vás nemine. 
www.djs-ops.cz 

Galerie Dům  
Výstavní sezónu Galerie Dům zahajuje letos slovenská umělkyně Silvie Krivošíková. 
Výstava obrazů nese název Figurace a bude k vidění od 7. května do 18. června. Od 
7. května bude také po celou sezónu možné vidět sochy profesora Jana Hendrycha 
v rámci výstavního projektu Klášterní zahrada 2017 / Jan Hendrych. Jak už vyplývá 
z názvu, sochy budou rozmístěny po klášterní zahradě a to až do 24. září. Výstavu 
Figurace vystřídá 25. 6. Jakub Lipavský, na kterého 13. 8. naváže poslední letošní 
výstava Jaromíra Novotného a která 24. 9. ukončí letošní výstavní sezónu. Galerie 
Dům v prostorách klášterní zahrady v Broumově je pro všechny zájemce o moderní 
umění otevřena denně v době konání jednotlivých výstav od 10:00 do 16:00 hodin. 
V termínech uvedených na stránkách www.galeriedum.cz je možné navštívit i 
komentované prohlídky. 

Vinum et Cetera / 3.6.2017
Nenechte si ujít další ročník tradiční veřejné ochutnávky vín 
ze Salonu vín České republiky. Ochutnávky se účastní i Marek 
Babisz, hlavní sommelier Salonu vín ČR. Ten mimo svou stálou 
expozici na zámku ve Valticích představuje veřejnosti vína 
externě pouze jednou v roce, a to právě v Broumově. Návštěvníci 
tak mohou vína nejen ochutnat, ale také se o nich dozvědět 
mnoho informací, včetně zajímavostí o pěstování a technologii 
zpracování. Občerstvení zajištěno. K poslechu a případnému 
tanci bude hrát cimbálová muzika Bača a Kryštof Karvovský. 
Slosovatelné vstupenky o hodnotné ceny, další informace na 
www.klasterbroumov.cz.

Den otevřených dveří 
Café Herzog  
Přijďte 3. června na Den otevřených dveří do budovy bývalé 
kavárny Café Herzog v Broumově na Mírovém náměstí. 
Prohlédnout si budete moci výstavu nepublikovaných 
fotografií Horsta Bauera, zažít Gastro Show – ochutnávku 
kávy a zmrzliny, prohlédnout zrekonstruované prostory 
kavárny nebo si vyzkoušet oblíbený fotoaparát Polaroid a 
domů si odnést fotografii. Podrobné informace nejen o této 
akci na www.broumov-mesto.cz. 

Komentované prohlídky 
kláštera v Polici nad Metují
Každý víkend až do konce května vždy v 11:00 a 
ve 13:00 hodin můžete vyrazit na komentované 
prohlídky benediktinského kláštera v Polici nad 
Metují včetně prohlídky kostela Nanebevzetí Panny 
Marie a Muzea města Police nad Metují s průvodcem. 
Délka prohlídky je zhruba 45 minut a sraz účastníků 
na nádvoří kláštera, zhruba 15 minut před začátkem 
prohlídky. www.policko.cz. 

5. výročí 
Muzea papírových modelů v Polici nad Metují  
Před pěti lety na jaře se pro veřejnost otevřela jediná stálá expozice papírových modelů v Evropě. 
U jeho zrodu stála na jedné straně skupina nadšených modelářů a na druhé straně Město Police 
nad Metují. A páté narozeniny jsou určitě důvodem k pořádné oslavě. Proto Muzeum papírových 
modelů (MPM) připravilo nejen pro modeláře, ale i pro širokou veřejnost, Oslavu svých narozenin.
Oslavy začnou v pátek 12. května v 18 hodin, kdy se Muzeum ve spolupráci se spolkem Apeiron 
připojí k „roku grafiky“, vyhlášenému spolkem Hollar, který letos slaví sto let od svého založení. 
Po vernisáži se terasa před Muzeem rozezní koncertem zpěvačky a kytaristky Zuzany Dumkové. 
Podrobné informace o oslavách a dalších akcích v muzeu na www.mpmpm.cz 

Za prameny Geoparku Broumovsko
V neděli 4. června – sraz v 7:48 v Teplicích nad Metují, zastávka Skály. Terénní 
exkurze plná geologických zajímavostí vás zavede za vodou a prameny geoparku 
do lokalit Adršpašsko-teplických skal a Zdoňovska. Se zkušeným lektorem 
Jiřím Malíkem se vydáte za některými prameny Geoparku Broumovsko, spatříte 
krajinu zničenou odvodněním či nové nádrže vody v krajině. Za odborného 
výkladu vás čeká praktické kopání tůně, zdravá svačina z farmy Zdoňov a 
závěrem večerní projekce o rozpracované Studii proveditelnosti zádrže vody, 
spojená s večeří. Závěrečné promítání se uskuteční ve Zdoňově, ve společenském 
centru Skanda Zdoňov. Exkurze je součástí Evropského týdne udržitelného 
rozvoje v České republice. www.geopark.broumovsko.cz. 

Zámek Adršpach  
Na místě dnešního zámku stávala v 15. století tvrz pánů Berků z Dubé. 
V současné době zde můžete navštívit horolezecké muzeum. Expozice 
horolezectví je vůbec první svého druhu v České republice.  Expozice přiblíží 
návštěvníkům historii lezení v regionu. K vidění je vývoj jistících technik, 
pomůcek, sedáků a bot. Celá tato expozice byla připravována ve spolupráci 
s místními lezci a Českým horolezeckým svazem. Prohlédnut si zde můžete 
také aktuální výstavy Tělo v kameni – výstava fotografií polského fotografa 
Jaroslawa Jaremy a výstavu turistických vizitek. Podrobné informace o 
jednotlivých výstavách na www.obecadrspach.cz. 

Vinotéka 
ve fabrice na zážitky
Došlo vám víno a všechny vinotéky mají zavřeno? Vinotéka 
u Švejka v Meziměstí je plná skvělých vín od českých a 
moravských vinařů. A je pro vás otevřena denně od 11:00 do 
23:00. Vína jsou za výhodné ceny přímo od vinařů. Těšíme 
se na vaši návštěvu. Dobré víno můžete spojit s příjemnou 
večeří, bowlingem nebo relaxací v solné jeskyni. 

www.fabrikanazazitky.cz. 

BROUMOVSKEM 
VÝHODNÌ
Navštivte zajímavé turistické atraktivity 
a užijte si Broumovsko

Film, který se natáčel 
i v Broumově, 
má cenu Berlinale
Film polské režisérky Agnieszky Holland Přes kosti mrtvých, 
který produkovala bývalá studentka broumovského gymnázia 
Pavla Kubečková a který se natáčel i v Broumově, byl oceněn 
na prestižním festivalu Berlinale. Film získal cenu Alfreda 
Bauera pro snímek, jenž otevírá nové perspektivy ve filmovém 
umění. Film je natočen na motivy knižního morálního thrilleru 
ze současného česko-polského pohraničí, který vyšel v českém 
překladu pod názvem Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. 
Autorkami scénáře k filmu jsou Agnieszka Holland společně 
se spisovatelkou Olgou Tokarczuk. Jak už bylo řečeno, jako 
koproducentka se na filmu podílela absolventka Gymnázia 
Broumov Pavla Kubečková a v komparsu se ve filmu objeví 
i studenti gymnázia. Několik natáčecích dní proběhlo na 
Broumovsku. Konkrétně například závěrečná scéna filmu nebo 
scéna Svatohubertské mše v kostele sv. Petra a Pavla v Broumově.

Hlasujte pro Broumovsko v Ceně Via 
Bona - cena za filantropii v regionech 
Do neděle 14. května můžete na odkazu: 
https://cenaviabona.cz/pribeh/j-skolnik-hobra-skolnik/ 
dát hlas Broumovsku a broumovskému klášteru v příběhu Jana Školníka, 
zakladatele Agentury pro rozvoj Broumovska. 

V jubilejním 20. ročníku ceny budou vybrány nejzajímavější filantropické 
příběhy v regionech.


