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Vážení přátelé,
jaro klepe na dveře a Broumovsko se začíná pomalu zahalovat do jemných pastelových tónů. Přijeďte a objevte
Broumovsko v celé jeho kráse. Hoďte za hlavu starosti všedních dnů a ponořte se do tajů pohádkového koutu naší země.
Zvolněte, nalaďte se a nechte se unášet. Broumovsko bude pro vás balzámem na duši a lékem na všechny neduhy moderní
doby. Udělejte si čas na sebe a své blízké, odpočiňte si a načerpejte energii v podmanivé přírodě i v prostorách kláštera.
Naplánujte si svůj výlet a poznejte, co znamená zažít boží klid ve skalách, lesích a v horách regionu Broumovsko.
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. Jarní vydání elektronického bulletinu Broumovska bylo připraveno s předstihem, změna
programu je vyhrazena.

Stalo se ...
15. zasedání
Národní stálé konference
se konalo
v broumovském klášteře
Historické opatské sály a konferenční sál Dřevník hostily ve
dnech 26. – 27. února 2020 zasedání Národní stálé konference
Ministerstva pro místní rozvoj.
Konference se zúčastnili zejména zástupci ministerstev a
územních partnerů, celkem se zde sešlo více než sto hostů.

Soutěž s Bike resortem
Broumovsko zná své vítěze!
Od 1. 11. 2019 do 22. 2. 2020 probíhala zimní cyklosoutěž s Bike
resortem Broumovsko, ve které jste mohli soutěžit o hodnotné ceny:
cyklobatohy a termosky. Zadáním soutěže bylo vymyslet atraktivní
slogan pro Bike resort Broumovsko nebo napsat zajímavou historku
z cyklistických výprav.
Ze zaslaných odpovědí byli po skončení soutěže vylosováni výherci,
ceny byly následně rozeslány novým majitelům. Děkujeme všem za
účast v soutěži a výhercům gratulujeme!

Tipy na výlety
Na kole do polského
Tłumaczowa a Radkowa
Trasa: Božanov – Martínkovice – Otovice – Tłumaczów – Radków – Božanov
Náš cyklovýlet zahájíme v obci Božanov, kde se nachází kostel sv. Máří Magdalény, jeden z kostelů tzv. broumovské skupiny. Z Božanova se vydáme po trase
č. 4000 do Martínkovic. Na křižovatce v obci odbočíme vpravo a pokračujeme
dále po trase č. 4303, jež nás dovede přes železniční přejezd na rozcestí, odkud se vydáme vpravo směr Otovice. Projedeme Otovicemi a přes hraniční přechod pokračujeme do obce Tłumaczów (trasa č. 4020). Zde odbočíme vpravo,
po několikakilometrovém stoupání následně sjedeme do Radkowa. Odpočinek
si můžeme dopřát u zdejší vodní nádrže Zalew. Po trase č. 4000 se odtud dostaneme přes hraniční přechod zpět do Božanova.

Poznej Hejšovinu
Trasa: Machov – Machovská Lhota – Pod Horou – Pasterka – Velká Hejšovina
(Szczeliniec Wielki, 919 m n. m.) – Pasterka – Machovský kříž – Řeřišný – Machov
Z městysu v Machově se vydejte po modré turistické značce do Machovské Lhoty. Odtud pokračujte dále po modré po silnici vedoucí do Polska až k místu Pod
Horou, kde je kříž a hranice s Polskem. Od hranice již jděte po polských značkách. Vyberte si zelenou turistickou značku, která Vás přes lesní porost zavede
do obce Pasterka. Odtud vystoupáte po žluté a pak červené značce na Velkou
Hejšovinu se skalním městem a turistickou chatou. Dolů běžte po stejné trase
až do obce Pasterka, kde se za obcí napojíte na modrou turistickou značku a
dojdete opět do lůna Broumovských stěn – k Machovskému kříži. Od kříže již po
červené turistické značce dojdete lesem do Řeřišného a pak dále po červené až
do Machova. Foto: Oldřich Jenka

Broumovsko z koňského sedla
Vítr ve vlasech, jisté držení těla, správné uchopení otěží, sluneční paprsky,
které vás zahřejí, a kroky koně, který vás veze. Užijte si Broumovsko netradičně.
Vzrostlé stromy, oblé kopce, vůně přírody a jedinečný výhled na Javoří hory.
Říká se, že pohled na svět z koňského sedla patří k jedněm z těch nejkrásnějších. Zažijte ho i vy! V Hejtmánkovicích si můžete objednat projížďky na
Fríských koních, nebo na ponících. Pro vaše bezpečí je k dispozici ochranná přilba a vesta. S oblečením si nedělejte hlavu, stačí přilnavější kalhoty,
podkolenky a pevná obuv. Je to totiž důležité pro lepší pohodlí vás i koně.
Objednávky na tel. +420 777 762 312

Novinky v regionu
Nově otevřená interaktivní
cesta na zámek v Adršpachu
Přemýšleli jsme, jak potěšit dětské návštěvníky a zároveň upozornit na
to, že v Adršpachu je i zámek, který nabízí příjemné posezení v kavárně,
historickou expozici, horolezecké muzeum a únikovou hru na téma pohádky
Třetí princ. Interaktivní cesta, která začíná ve skalách u Ozvěny a končí
na zámku, nám přišla jako dobrý nápad. K Ozvěně Vás navede postavička
prince, kterou můžete hledat už na skalním okruhu. Krátká a příjemná cesta,
jež Vás provede krajinou podél skal tzv. Havraním městem, obsahuje pět
stanovišť s interaktivními prvky a razítky. Děti si zkusí složit obrázek, projít
labyrintem, vyfotí se s princem a princeznou a zahrají si s horolezeckými lany.
Zároveň mohou sbírat razítka a sestavit slovo ZÁMEK, kde budou mít navíc
pak vstupné zdarma! Radost jistě budou mít i z nově otevřené pohádkové
místnosti, kde se dají plnit tři úkoly, za které je čeká odměna. Přijďte si
odpočinout, občerstvit se a v klidu vypít kávu, zatímco si děti budou hrát.
Otevřeno máme každý den, kromě pondělí, od 10 – 17 h. Parkování je možné
na nádvoří zámku zdarma a důležitá věc – Wi-Fi je také zdarma. :-)

Historická naučná stezka
městem Police nad Metují
Od dubna letošního roku je pro návštěvníky města připravena historická naučná stezka
centrem města. Polická zastavení zahrnují celkem 28 míst, která jsou osazena speciálními
cedulemi, jež seznamují s historií dané budovy či historické památky. Na trase se zastavíte na místech, která řadíme mezi historické památky města, jako jsou např. budova
benediktinského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, stará škola „Dřevěnka“
či empírová kašna, ale i na místech, které byste jinak možná sotva zaznamenali, a přitom
mají bohatou a zajímavou historii, jako jsou např. budova pošty, rodný dům Hanuše Wihana či přístavba polické radnice. Naučné cedule jsou doplněny brožurou Polická zastavení,
jež obsahuje mapu a další informace k jednotlivým místům. Brožura pomáhá v orientaci v
prostoru, ale je sama o sobě zdrojem poznání. Podobné je to i s cedulemi, poslouží i náhodnému kolemjdoucímu, aniž by potřeboval disponovat brožurou. Historického průvodce
městem je možné získat v informačním centru v Pellyho domech, nebo bude k dispozici
ke stažení na tomto odkaze: https://www.policko.cz/cs/ke-stazeni.
Ti z Vás, kteří by ani po absolvování trasy a pročtení brožury neměli dost, mohou pro více
informací navštívit tyto stránky:
https://www.policko.cz/cs/pamatky-zajimavosti-policka/policka-zastaveni

Pojďte si zacvičit ven!
WORKOUT mánie přichází i do Broumova
Trávíte rádi svůj volný čas na čerstvém vzduchu a rádi sportujete? Pak je pro vás workout ideální parťák.
Nové hřiště v Broumově vyrostlo pod širým nebem v prostoru sportovního areálu Emericha Ratha.
Pokud máte zájem o utužování svého fyzického i psychického zdraví, přijďte protáhnout své tělo do tzv.
vícegenerační venkovní posilovny. Můžete sem zajít prakticky kdykoliv dle provozní doby celého areálu.
A proč je právě workout v současnosti tak IN? Tato forma cvičení využívá práce s vlastní vahou těla,
posílíte tak komplexně celé své tělo. Zároveň rozvinete správnou koordinaci pohybů a motoriky, tedy to,
co není díky dnešnímu životnímu stylu správně rozvinuto.
Cvičí i ženy a děti! Na hřištích se setkáváme nejvíce s muži, poslední dobou ale tomuto sportu přicházejí
na chuť i ženy. Díky tomuto cvičení si mohou celkem snadno zformovat svoji postavu a zejména
problémové partie, jako je bříško, stehna nebo hýždě. Dětem dáváme možnost odtrhnout se od monitorů
počítačů a vytvořit si zdravý vztah ke sportu.
Když budete v dobré fyzické kondici, váš život bude šťastnější a pozitivnější.
Na konci května se tu uskuteční DEN SPORTU pro veřejnost a WORKSHOPY pro děti ze škol, vstupné
zdarma. Více informací sledujte na www.broumov-mesto.cz.
Workoutem to nekončí! Ve sportovním areálu Emericha Ratha můžete využít i hřiště pro volejbal, beach
volejbal, fotbal, basketbal a fitness cvičebních prvků pro seniory.

Z činnosti SDMB o. p. s.
Školení v rámci spolupráce
s CzechTourismem
Pod záštitou České centrály cestovního ruchu – CzechTourism
proběhlo ve dnech 19. – 20. února 2020 v prostorách broumovského
kláštera setkání ke Strategiím rozvoje cestovního ruchu pod
názvem „Pojďme si cestovní ruch užít, pojďme se turismem bavit“.
Dvoudenní školení bylo zaměřeno na rozvoj destinační spolupráce
a přípravu kvalitního produktu cestovního ruchu.

Veletržní sezóna v plném proudu
Ve dnech 13. – 16. února 2020 hostilo výstaviště PVA Expo Praha Letňany veletrh cestovního ruchu Holiday World & Region World 2020. Broumovsko se zde prezentovalo v
rámci společné expozice Pardubického a Královehradeckého kraje, jejímž ústředním motivem jsou v letošním roce hrady a zámky Východních Čech.
V termínu 28. 2. 2020 – 1. 3. 2020 se pak v polské Vratislavi konal veletrh Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego, kterého se Broumovsko zúčastnilo spolu s polskými partnery Gmina Radków a LOT Valbřišsko v rámci česko-polského projektu „Rozvoj
cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet“. Poptávka po regionu byla
na obou veletrzích opravdu vysoká, velký zájem byl tradičně o skalní města a barokní
památky regionu.

Zveme Vás
Pavel Šporcl symbolicky zahájí
festival Za poklady Broumovska
Jubilejní 15. ročník festivalu klasické hudby Za poklady Broumovska bude mít
hvězdnou festivalovou ouverturu (předehru). 1. května se o ni postará známý
český houslista Pavel Šporcl, který od 18 hodin vystoupí v sále Dřevník, v zahradě broumovského kláštera – spolu s cikánskou cimbálovkou Gipsy Way Ensemble. Výtěžek koncertu „Gipsy Fire“ bude určen na podporu festivalu.
Vstupenky je možné zakoupit na festivalovém webu www.zapoklady.cz, kde
najdete i letní program festivalu. Jeho hlavní část odstartuje v sobotu 27. června zahajovacím koncertem, po němž bude každou prázdninovou sobotu následovat další z devíti koncertů v kostelích na Broumovsku.

Pojďme na procházku
Geoparkem Broumovsko
Jaro nám pomalu přichází do údolí i hor Broumovské vrchoviny a teplé slunečné dny nás už brzy
začnou lákat na vycházky do probouzející se přírody. Ještě, že u nás na Broumovsku nemusíme nijak složitě a dlouho přemýšlet, kam se vydat, kde najít nějaké příjemné zajímavé místo k relaxaci,
odpočinku a načerpání nových sil. Kterýmkoli směrem se vydáme, ať pěšky, nebo na kole, po krátké chvíli se ocitneme na místě, které nás jakousi zvláštní silou přinutí k zastavení a hlubokému
vdechnutí atmosféry, která nás rázem obklopí. Může to být u starého kamenného křížku u cesty
mezi poli na dně zvlněné Broumovské kotliny, nebo v tajemně zastíněných chodbách pískovcového labyrintu Ostaše. Potká vás to i na oblých vrcholcích skalnatého hřebene Broumovských
stěn, anebo pod hrubými, nepřirozeně červenofialovými skalisky, ukrytými hlubokým lesem na
hřebenu Jestřebích hor. Kouzlo Broumovska na vás prostě dýchne na každém kroku. Kde se to
tady ale všude bere? Pojďte se s námi vydat Geoparkem Broumovsko, objevovat neznámé nebo
zapomenuté příběhy o neobyčejné historii zdejšího surového, ale kouzelného kraje. Vydejte se s
námi společně objevovat překvapující tajemství v doprovodu zkušeného geologa a průvodce, nebo
jen tak sami dobrodružně po mnoha zajímavých trasách.
Na nejbližší exkurzi S geologem po Jestřebích horách se vydáme v sobotu 18. 4. 2020 z Radvanic.
Přidejte se k nám, budeme se na vás těšit.
Nechte se inspirovat na https://geopark.broumovsko.cz/ a vyrazte za zážitky nejen mezi skalami ještě dnes!

Zajímavý jarní program
v broumovském klášteře
Celoročně otevřený broumovský benediktinský klášter láká k návštěvě i v jarních měsících. Prohlídkové okruhy, přístupné každý den
včetně pondělí, 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 bude počátkem května zahájena nová výstavní sezóna. 1.
květen bude ve znamení benefičního koncertu festivalu Za poklady
Broumovska, na němž vystoupí houslista Pavel Šporcl. V průběhu
května a června bude v Dětské galerii Lapidárium zpřístupněna nová
výstava výrazné české umělkyně Venduly Chalánkové KNIHOVNA.
Ve stálé nabídce kulturního a vzdělávacího programu zůstávají i
koncerty ArtCafé, přednášky ScienceCafé, vzdělávací programy Maiwaldovy akademie pro veřejnost i školy nebo oblíbené Interaktivní
prohlídky středověké klášterní písárny pro malé i velké. Podrobný
program najdete v kalendáři akcí na www.klasterbroumov.cz.

Polická zelňačka
V sobotu 30. 5. 2020 proběhne v Polici nad Metují 5. ročník soutěže týmů ve vaření
zelňačky. Tato tradiční staročeská polévka má jako hlavní ingredienci, jak už název
napovídá, zelí, a to je celý den skloňováno ve všech pádech. Zatímco týmy od brzkého
rána připravují tu zaručeně nejlepší zelňačku, utkávají se mezi sebou také v doplňujících disciplínách, jako je hod hlávkou zelí, kuželky a krouhání hlávky zelí na čas. Pro
veřejnost je připraven také trh a doprovodný program v podobě muziky či aktivit pro
děti. Vítěze vybírá porota, veřejnost se však také může zapojit do hlasování a zvolit
nejsympatičtější tým.
Přihlásit se může kdokoli, stačí sestavit tým, vyplnit a zaslat přihlášku, která bude
zveřejněna na stránkách www.policko.cz. Pokud si na vaření netroufáte, nevadí,
přijďte podpořit týmy, ochutnat zelňačku a pobavit se.

Na jarmark do Adršpachu
můžete přijet i vlakem!
Udělejte si výlet bez zbytečného stresu s parkováním. Zveme vás na
Velikonoční jarmark na zámku Adršpach v sobotu 11. dubna od 10 do
17 hodin. Program je bohatý po celý den. Ukázky lidových řemesel,
velikonoční výstava prací seniorek, animace, soutěže a workshopy
pro děti, kolotoč, vystoupení a autogramiáda pana Pavla Trávníčka a
spousta stánků s rukodělnými výrobky. Lákavá je i nabídka občerstvení, točené pivo, pečená kýta, staročeské dobroty, trdelníky, ovoce
v horké čokoládě, medovina, víno, klobásky a sýry... Všichni si jistě
přijdou na své. Koho by bolely nohy, může se projet i koňským povozem, který bude dělat spojnici mezi zámkem a skalami.
www.obecadrspach.cz/zamek-1/kalendar-akci

Ochutnejte skvělá vína na
akci Vinum et Cetera
Pište si do diářů – v sobotu 6. června 2020 od 13 hodin se v areálu broumovského
kláštera uskuteční tradiční veřejná ochutnávka nejlepších českých a moravských
vín ze Salonu vín ČR. Hudební program, občerstvení a skvělá letní nálada jsou
samozřejmostí . Ochutnávky se obvykle účastní i Marek Babisz, hlavní someliér
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.
www.klasterbroumov.cz/cs/vinum-et-cetera-3-1-1

Wihanův rok:
České kvarteto
Koncertem jednoho z nejuznávanějších kvartet Evropy vyvrcholí Wihanův rok v Polici nad Metují. Koncert se odehraje 13. 6. od 19 hod.
před Wihanovým rodným domem (Kostelní čp. 5) a nabízí jedinečný
kulturní zážitek. V letošním roce si připomínáme 100 let od úmrtí výborného violoncellisty, učitele a zakladatele Českého kvarteta
Hanuše Wihana. Spolek Apeiron ve spolupráci s městem Police nad
Metují k této příležitosti připravily soubor akcí (přednášky, výstavu
a koncert), nazvaný Wihanův rok, které budou probíhat od dubna do
června a vyvrcholí již zmíněným koncertem.
Více informací naleznete na www.policko.cz.

Evropský týden geoparků 2020
Jako každý rok, tak i letos se na přelomu května a června také české národní geoparky zapojují svými popularizačními, vzdělávacími a geoturistickými aktivitami k
celoevropské akci Evropský týden geoparků. V termínu od 23. května do 7. června
tedy budete mít možnost se v osmi stávajících certifikovaných národních geoparcích ČR (a také dvou kandidátských, které se na získání titulu Národní geopark
připravují) zúčastnit připravovaných zajímavých akcí, zaměřených na netradiční
poznávání naší neživé přírody a zábavné i poučné sbližování dětí i dospělých s
různými geologickými obory. V našem místním Národním geoparku Broumovsko
pro vás například připravujeme další celodenní exkurzi S geologem, tentokrát po
Broumovských stěnách, na kterou se s námi můžete vydat v sobotu 30. května. Z
Police nad Metují se vydáme jako objevitelé k některým z dalších nejzajímavějších
míst Broumovských stěn a z okolních skal a zemských tvarů budeme číst příběhy
o netušené historii zdejšího kraje. Ve výjimečném Hornickém skanzenu Žacléř
si budete moci prohlédnout kromě kompletního technického zařízení bývalého
uhelného dolu či unikátní paleontologické expozice místních zkamenělin prvohorních rostlin také přehlednou výstavu Národní geoparky ČR, která vám přiblíží
i další geologicky nejzajímavější území České republiky. Výstava bude zahájena
22. 5. 2020. Těšit se můžete i na další připravované akce, o kterých vás budeme
informovat na https://geopark.broumovsko.cz/ .

Další hravá výstava míří
do Dětské galerie Lapidárium
Výstava originální vypravěčky vizuálních příběhů Venduly Chalánkové
„KNIHOVNA“ vytvoří v Dětské galerii Lapidárium v broumovském klášteře
prostor plný dobrodružství, emocí a experimentů. V prolínavé instalaci z ilustrací, koláží i malovaných obrazů se objeví svět lidové slovesnosti, knih a
knihoven. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 17 hodin.
Výstava je určena nejen dospělým milovníkům umění, ale především tvořivým
dětem i školním kolektivům, na které čekají komentované prohlídky a doprovodné programy.
Výstava potrvá do 25. června. Více…
https://ma.klasterbroumov.cz/cs/vendula-chalankova-knihovna-3

NOVA CUP 2020
Stolové hory
Jedinečná sportovní událost se blíží: NOVA CUP 2020 – Stolové
hory. Letošní rok je tento závod zařazen do ŠKODA AUTO Český pohár v maratonu, což je veliká pocta pro všechny, kteří se
kolem tohoto závodu pohybují.
Startuje se 10. 5. 2020 od skokanských můstků na Hůrce v
Machově. Všechny trasy jsou shodné s trasami minulými,
takže nás závody opět zavedou do krásných koutů na české
i polské straně Stolových hor. Nejsou to však jen závody pro
dospělé, ale i pro děti. Na start se tak postaví i batolata na
odstrkovadlech.
Více informací najdete na: www.novacup.cz

Kontakty

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

