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 Hraniční kámen, který ve feudální 
době psal historii a vyznačoval  
průsečík hranic Čech, Kladska a  
Slezska. I dnes stojí na hraničním 
hřebeni Javořích hor nad Janovič- 
kami. Od broumovského kláštera 
se dejte po modré, dál přes pole  
podél mnoha křížků do Rožmitálu. 
Na horním konci obce si projděte 
naučnou stezku v lomu a vzhůru 
na Červenou horu (747 m.n.m). Po 
cestě si můžete na české straně  
vychutnat výhledy na Hejšovinu,  
Broumovské stěny a Orlické hory,  
na polské straně na Soví hory. Ká- 
men najdete přímo na českopolské 
hranici zhruba 300 metrů za vrcholem. Poté vás modrá dovede do 
Janoviček, kde určitě za to stojí pohled na Ruprechtický špičák, po 
jehož levém boku (při čelním pohledu) se na pozadí tyčí panorama 
Krkonoš. Zpět do Broumova lze po silnici přes Heřmánkovice. Více 
informací na http://www.broumovsko.cz/cz/tipy-na-vylety a foto 
průvodce na http://www.milan-skoda.cz/fotogalerie_2014.htm 

KULTURNÍ & SPORTOVNÍ TIPY 
MISTROVSTVÍ ČR V ORIENTAČNÍM BĚHU (sobota i neděle) 
O víkendu se v Teplicích nad Metují a v Adršpachu uskuteční běh ve-
teránů a Misttrovství ČR na kratší trati v orientačním běhu. 
 

SVATOJÁNSKÝ JARMARK (sobota od 9:00) 
Ve Žďáru nad Metují na návsi, u kovárny a u hasičské zbrojnice. V 
akci děti ze ZŠ, flašinet, Chorus Chrudim, ohňová a bubenická show. 
 

MALÉ LETNÍ DOVÁDĚNÍ (sobota od 13:00) 
Odpoledne plné her a soutěží na hřišti v Heřmánkovicích.  
 

DŘEVÍČSKÁ LÁVKA (sobota od 13:00) 
Vodní klání s večerní zábavou na koupališti ve Velkém Dřevíči. 
 

BROUMOVSKÁ KYTARA (sobota od 13:00) 
Na 18. ročníku hudebního festivalu v parku na Masarykově třídě vy-
stoupí: Švihadlo, Imodium, Michal Prokop s Framus Five,  Koblížci…  

VÍKENDOVÝ TIP: TŘÍPANSKÝ KÁMEN 

PŘIPRAVUJE SE 

NEDĚLE 

SOBOTA 16-18°C 

18-20°C 

25. víkend: 21./22. 6. (sobota/neděle)  SVÁTEK SLAVÍ: Alois / Aloisie (sobota), Pavla (neděle) 

ZA POKLADY BROUMOVSKA 
28. 6.  od 18 hodin (so) -  Symfo-
nický orchestr hlavního města 
Prahy v klášterním kostele svaté-
ho Vojtěcha v Broumově. 
 

5. 7. od 18 hodin (so) - Capella 
Mariana /zpěvy/ v kostele svaté 
Markéty v Šonově. 
 

12. 7. od 18 hodin (so) - duo Petr 
Špaček /violoncello/ a Miroslav 
Sekera /klavír/ v kostele svaté 
Anny ve Vižnově. 
¨ 

19. 7. od 18 hodin (so) - České 
trio /housle, violoncello, klavír/ 
v kostele Všech svatých v Heř-
mánkovicích. 
 

26.7. od 18 hodin (so) - Karel Vr-
tiška /klavír/ v kostele svaté Bar-
bory v Otovicích. 
 

2.8. od 18 hodin (so) - Trio 
/soprán, housle, klavír/ a Ondřej 
Kepka /mluvené slovo/ v kostele 
Povýšení svatého kříže v Adršpa-
chu. 

--- 
26. 6. od 19 hodin (čt) 
STĚNAVAN NA VYHLÍDCE  
Vystoupení pěveckého sboru Stě-
navan v restauraci Vyhlídka na 
Janovičkách. 

http://www.broumovsko.cz/cz/tipy-na-vylety
http://www.milan-skoda.cz/fotogalerie_2014.htm

