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Vážení přátelé,
léto již předalo žezlo podzimu, avšak turistická sezóna rozhodně není u konce. Babí léto vybízí k pobytu na Broumovsku,
kde můžete i nyní podniknout bezpočet výletů do přírody i po zdejších barokních skvostech.
V dalším vydání informačního bulletinu vám přinášíme ohlédnutí za uplynulým létem, tipy na výlety po Broumovsku a
jeho blízkém okolí, novinky z regionu i pozvánky na řadu zajímavých akcí, výstav a setkání. I přes složitou situaci panující
nejen v cestovním ruchu se podařilo uskutečnit řadu tradičních akcí a festivalů, jakými jsou MTB Trilogy, Malé letní
divadlení, Za poklady Broumovska, Mezinárodní horolezecký filmový festival, Teplicko-adršpašská 33 nebo Specialized
Rallye Sudety. Zúčastnili jsme se mnohých setkání, během kterých jsme se vzájemně informovali nejen o probíhajících
aktivitách, ale i budoucích cílech. Čeká nás ještě mnoho zajímavých projektů i událostí.
Využijte možnosti si po hektickém létě užít klidnější dny a přijeďte na Broumovsko – místo stvořené pro relaxaci i aktivní
odpočinek.
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. Podzimní vydání elektronického bulletinu Broumovska bylo připraveno s předstihem, změna
programu je vyhrazena.

Stalo se ...
PSO v Polici nad Metují
Police Symphony Orchestra, mladý orchestr z Police nad Metují, si v sobotu
4. září 2020 připravil pro své příznivce jeden ze svých dalších netradičních
koncertů. Koncert s názvem Sousedská se odehrával v rodné Polici a nesl se v
přátelském duchu setkávání. Zaplněné Masarykovo náměstí se rozeznělo v 18
hodin kytaristou a zpěvákem Iby Popem a koncertní štafeta pak byla předána
orchestru. Lidé tančili, bavili se, zpívali a užívali si společný nedělní večer, který
byl symbolicky završen ohňostrojem. Někteří si však večer ještě protáhli, vzali si
své nástroje z domu a náměstí se rozeznělo známými písněmi k táboráku.
Během koncertu se z dobrovolného vstupného vybralo 106 813 Kč, které poputují
na opravu polického kláštera. A kdo ví, třeba se jednou ze Sousedské stane
tradice. Další termín pro druhý ročník je již vybrán. Tak si zapište do diářů pátek
2. července 2021. Autor fotografie: Michal Bareš

Víkend v broumovském
klášteře se skvělým vínem
a dávkou filantropie
Kolem osmi desítek lidí se v pátek 21. srpna sešlo v klášterních
Opatských sálech na Dobročinném večeru pro Broumovsko.
Filantropicky laděná akce byla i letos ve znamení veřejné a tiché aukce,
doplněné rautem od klášterní restaurace U Tří růží a ochutnávkou vín
z kolekce Salonu vín ČR. Celý večer hudebně doprovodilo trio Andrey
Šulcové a výtěžek přesahující 380 tisíc korun bude využit na podporu
grantového programu Máme rádi Broumovsko a Vzdělávacího
fondu Amos. V sobotu 22. srpna pokračoval víkend v areálu kláštera
veřejnou ochutnávkou vín Vinum et Cetera.

Tradiční Hornický den v Žacléři
Ve dnech 11.–12. 9. 2020 proběhla v Žacléři již tradiční oslava Hornického dne,
spojená se setkáním zástupců hornických a hutnických spolků. Alespoň tímto
způsobem se podařilo organizátorovi akce, místní obecně prospěšné společnosti
Důl Jan Šverma, částečně nahradit původně připravované každoroční Setkání
hornických měst a obcí ČR, jehož 24. ročník mělo v tomto roce pořádat právě
hornické město Žacléř. Nepříjemná letošní omezení v souvislosti s epidemií
onemocnění COVID-19 však bohužel město Žacléř o tuto významnou kulturněspolečenskou událost připravily.
Především účastníci ze vzdálenějších destinací měli možnost letošní oslavy
Hornického dne v Žacléři zahájit již páteční podvečerní prohlídkou Hornického
skanzenu Žacléř v areálu bývalého hlubinného uhelného dolu Jan Šverma a
poslechem hudebního vystoupení Hornické dechové hudby Severočeských dolů
před žacléřským Kulturním domem.
Sobotní program zahájila opět prohlídka hornického skanzenu se slavnostním otevřením dokončené podzemní prohlídkové trasy. Hlavní odpolední program
ve velkém sále místního Kulturního domu zahájili svými uvítacími projevy Karel Novotný, ředitel Důl Jan Šverma, o. p. s., radní KHK pro oblast regionálního
rozvoje a cestovního ruchu Pavel Hečko a místostarosta Žacléře Valentin Herman. Správná oslava Hornického dne by se také neobešla bez úvodní hornické
hymny a přípitku černozelenou „hornickou vlajkou“. V průběhu odpoledne byly za svoji tvůrčí činnost oceněny osobnosti a spolky předáním cen Český permon
2020, medailí Sdružení hornických a hutnických spolků ČR a pamětních medailí. Oslavu průběžně doplňovaly melodie hornických skladeb v podání hornické
dechové kapely.
Před závěrem oficiálního programu ještě představitelé loňského pořadatele Setkání hornických měst a obcí – města Jihlavy stylově předali pořadatelskou
štafetu příštímu organizátorovi tohoto setkání – hornickým zástupcům města Most. Věřme, že žacléřští partneři Geoparku Broumovsko dostanou možnost
pořádat toto prestižní hornické setkání v některém z příštích let.

Regionální konferencí
o partnerství a rozvoji
Broumovska a Noworudska
město Broumov úspěšně
dokončilo další projekt
Na začátku září 2020 se v Broumově setkali zástupci regionálních
samospráv a organizací působících v cestovním ruchu. Během
konference s názvem Propagace dobré praxe partnerských měst v
česko-polském příhraničí se řešily otázky spolupráce a možnosti
udržitelného rozvoje celého regionu.
Prezentovaly se také úspěšné aktivity a projekty z minulosti. Za 30 let spolupráce bylo vybudováno mnoho společného – Informační centrum Broumovska,
Konferenční sál, výstavní síň LOKART, vyhlídka Hladomorna, workoutové hřiště, Cyklodům, cyklostezky a pěší trasy včetně vybavení.
Byla vydána celá škála propagačních materiálů, turistických publikací, uskutečněno mnoho kulturních, společenských a sportovních akcí – např.
Velikonoční slavnosti, festival RockStock, Svatováclavské slavnosti, Mikulášská nadílka, komorní koncerty, sportovní olympiády.
Do příštího roku má město Broumov nové plány – mj. aktivizaci Muzea Broumovska sídlící v Benediktinském klášteře.
Pozvání na konferenci přijal i Pavel Hečko, člen Rady Královéhradeckého kraje a osoba zodpovědná za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů,
dotací a cestovního ruchu.

Založení Asociace geoparků ČR
Počátkem září byla pěticí zakládajících členů ze sítě národních geoparků založena
již dříve očekávaná Asociace geoparků České republiky jako oficiální subjekt
na podporu rozvoje rozrůstající se rodiny tuzemských národních i ostatních
vznikajících geoparků. Na první valné hromadě nové Asociace budou počátkem
listopadu účastníkům představeny Stanovy Asociace a způsob fungování
organizace. Předpokládá se také přijetí dalších zájemců o členství v Asociaci. V
souladu se Stanovami Asociace by jejími hlavními činnostmi mělo být především
prosazování společných zájmů členů Asociace v oblasti legislativní, finanční a
informační v orgánech státní a veřejné správy a samosprávy, v mezinárodních
organizacích, i při jednáních s orgány a institucemi Evropské unie a dalšími
organizacemi. Asociace by měla usilovat o vytváření věcných, organizačních
a dalších podmínek, směřujících k podpoře a rozvoji geoparků v ČR. Věřme,
že i Národnímu geoparku Broumovsko přinese členství v nově založené
Asociaci významnou podporu pro další stabilní rozvoj svých interpretačních,
popularizačních, vzdělávacích a dalších aktivit.

Tipy na výlety
Geopark Broumovsko – Víte,
co všechno se dá najít
v Broumovských stěnách?
Turisticky atraktivní místa nebo oblasti často mívají své dominanty, něco typického, co se lidem vybaví, už jen když zaslechnou samotný název. Tak například pro
České Švýcarsko je to Pravčická brána, pro Adršpašské skály určitě skalní věže
Starosta a Starostová, no a pro Broumovské stěny jsou to nepochybně kamenné
hřiby. Tyto zajímavé skalní útvary hřibovitého tvaru jsou specifickým výsledkem
takzvaného selektivního zvětrávání, kdy rozložitější zbytek vrstvy pevnějšího pískovce sedí na zúženém zbytku mocnější vrstvy rozpadavějšího, méně zpevněného
pískovce. Nejznámější a zároveň nejdostupnější jsou vyhlášené Kamenné Hřiby u
Slavného. Zalesněný hřeben Broumovských stěn však skrývá skalní útvary hřibovité formy různých velikostí na mnoha dalších místech. Jedním z nich je oblast Božanovského Špičáku, kde na příjemném žlutě značeném turistickém okruhu
uvidíte nejen krásné kamenné hřiby nejrůznějších forem, ale dokonce úplnou kamennou ZOO, která zajisté zaujme hlavně vaše děti. Okružní cesta od Pánova
kříže je lemována jednotlivými kamennými hřiby, nebo dokonce jejich „srůsty“ a spoustou skalních útvarů, připomínajících různá zvířata. Objevíte zde želvu,
velblouda, kačenku, varana, kočku i veverku. Všímaví turisté možná zaznamenají i bývalý kamenný hřib, jehož zvětráváním se uvolněný klobouk již změnil ve
„viklan“ – nestabilní balvan, sedící jen malou ploškou na původní kamenné noze hřibu. Další geologickou zajímavost představuje i vodou „rozhlodaná“ vrcholová plošina vyhlídky Božanovského Špičáku, která je krásnou ukázkou pseudoškrapů v pískovcích. Poznání těchto zajímavých míst a opravdu neobyčejných
skalních výtvorů si však přece jen musíte trochu zasloužit, a vynaložit pro to trochu vlastních sil na výstup z Božanova, Řeřišného nebo cestu ze Slavného.
Rozhodně toho nebudete litovat.

Zveme Vás na výlet do
partnerských měst
Přijměte pozvání k našim partnerům, se kterými od roku
2017 do konce roku 2020 SDMB, o. p. s. spolupracuje
na česko-polském projektu Rozvoj cestovního ruchu
a geoturistiky v regionu Středních Sudet. Lokalna
Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska zve
do města Wałbrzychu a „brána do Stolových hor“ Gmina
Radków na zajímavá turistická místa ve svém okolí.
Město Valbřich (Wałbrzych) leží asi 25 km od českých
hranic. Hlavním tahákem je bezesporu zámek Książ, který
se řadí mezi tři největší zámky v Polsku. Impozantní stavba
zbudovaná na skalnatém ostrohu a přilehlý park přilákají
každoročně statisíce návštěvníků. Po dlouhou dobu byl
tento původem hrad v rukou také českých panovníků –
Lucemburků a posléze Jiřího z Poděbrad. Český návštěvník si může při prohlídce interiérů vypůjčit audioprůvodce. Nejzajímavější stavbou zámeckých
zahrad je palmový skleník z počátku 20. století, vzdálen asi 25 minut chůze od zámku. Naleznete zde na 250 druhů tropických a subtropických rostlin,
vodopády a akvária. Za zmínku stojí také zámecký hřebčín z 1. poloviny 19. století, jehož věhlas přesahuje hranice Polska. Pyšní se jednou z nejpěknějších
jízdáren v Evropě, pořádají se tu mezinárodní závody, přehlídky a dražby koní. Hřebčín je veřejně přístupný kromě pondělí. Prohlídku můžete podniknout
sami, nebo s průvodcem. Láká vás svézt se v kočáře taženém koňmi? Máte možnost. Vraťte se na chvíli do časů zámeckých dam a pánů. Zámek Książ vás
nezklame.
Městečko Radkov (Radków) najdeme na úpatí Stolových hor, jen 10 km od Broumova. Radkov byl v minulosti hlavním turistickým centrem Stolových
hor, dnes tuto úlohu převzal Karlov (Karlów). Pěší stezku z Radkova do Karlova přes romantické Vodopády Posny (Wodospady Pośny) si v roce 1790
prošel i samotný J. W. Goethe. Dříve největší atrakce Stolových hor s luxusní vycházkovou trasou se pozvolna ztrácí ve staletém lese. Divočina se vrací
do míst, kde byla kdysi zbudována oblíbená turistická útulna, kaplička, kašna, schodiště, lavičky. Místo pomalu upadá v zapomnění, ale úžasnou sílu a
kouzlo si zachovalo dodnes. Na opačné straně radkovské přehrady na hoře Guzowata vyrostla v roce 2019 nová vyhlídková terasa. Přijeďte a kochejte
se atraktivními výhledy na Hejšovinu (Szczeliniec), Broumovské stěny a Božanovský Špičák. Terasa je přístupná po pěší trase asi 1 km od parkoviště
u přehrady. Dole v údolí přímo u přehradní hráze finišuje výstavba nové atrakce pro návštěvníky – Lapidária, které má být otevřeno do konce roku
2020. Lapidárium bude volně přístupným muzeem s řadou geologických exponátů představujících historii a rozmanitost geologického bohatství oblasti
Geoparku Broumovsko a přilehlých Stolových hor. Již brzy. Zavítejte.

Další podzimní exkurze
Geoparkem Broumovsko
Milovníci geoturistiky a obdivovatelé neživé přírody Broumovska se mohou těšit
na další komentovanou exkurzi s geologem Geoparku Broumovsko Stanislavem
Staříkem. V sobotu 17. 10. 2020 opět vyrazíme do kopců Javořích hor, abychom
se blíže seznámili s jejich sopečným původem a neobyčejnou historií. Na několika
výjimečných lokalitách v oblasti Šonova a Rožmitálu důkladně prozkoumáme geologickou stavbu a překvapující horninové složení ostatků zdejších prvohorních
vulkánů. Z nalezených kamenů budeme číst, jak bouřlivě zde probíhaly přibližně
před 300 miliony let sopečné erupce v tehdejší krajině tropických močálů a jezer.
Možná se nám cestou podaří najít i nějaký místní polodrahokam z vyvřelých skal,
nebo objevit novou nevídanou geologickou zajímavost. Především ale strávíme
několik hodin na čerstvém vzduchu v krásné podzimní přírodě a načerpáme v
tomto období tolik potřebnou energii.
Bližší informace najdete na: www.geopark.broumovsko.cz

Novinky v regionu
Jabloň u Lidmanů z Machova
soutěží o titul Strom roku
Jedním z dvanácti finalistů ankety Strom roku České republiky 2020 je jabloň u Lidmanů, která roste v Machově. Jediný ovocný strom v letošním finále byl nominován
Místní akční skupinou Stolové hory s podporou městyse Machova, Penzionu a restaurace U Lidmanů, zdejší školy i místních zahrádkářů. Vítěz bude známý 20. října.
Hospoda U Lidmanů je místem setkávání a společenských událostí. Příběhy lidí zde
tiše sleduje jabloň, která v létě poskytuje místním stín a na podzim plody, které lze
ochutnat v domácím štrúdlu. Podle pamětníků byly ve 20. letech 20. století na tomto
místě vysazeny čtyři jabloně. Když poslední z nich začala chřadnout, zachráněná větev dala život té, která na místě stojí dodnes.
Ve středu 17. 6. 2020 proběhlo oficiální focení stromu, kterého se kromě hodnotitelské komise z Nadace partnerství účastnili zástupci MAS Stolové hory, městyse Machova, místních zahrádkářů, hudebníků, základní školy a také široké veřejnosti. Chybět nemohli ani současní i bývalí majitelé restaurace U Lidmanů, na jejíž
zahradě jabloň stojí. Proto nemůže být překvapením, že jako občerstvení byl přichystán jablečný štrúdl. Celá událost byla zakončena vylosováním čísla, pod
kterým jabloň soutěží. Strom odrůdy kožená reneta zimní tak nese v anketě číslo 8.
Od 21. července do 11. října probíhá hlasování veřejnosti, ze kterého vzejde celkový vítěz. A jak můžete hlasovat? První možností je dárcovská SMS ve tvaru
DMS STROM8 na 87 777 a druhou je platba kartou nebo převodem na webu www.stromroku.cz. Hlasování je zpoplatněné 30 Kč, přičemž vybrané peníze budou
využity na nové výsadby stromů. Autor fotografie: Marek Olbrzymek / Nadace Partnerství

Broumovské infocentrum má pro
Vás stále něco nového
Informační centrum Broumovska bylo dne 11. 8. 2020 přijato za člena Asociace turistických
informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) se zařazením do třídy B.
Informační centrum Broumovska na Mírovém náměstí navštívila na začátku letní sezony
kontrolorka z řad regionálních zástupců pověřená a proškolená výše uvedenou asociací.
Infocentrum splnilo požadavky na délku provozní doby, rozsah poskytovaných služeb,
znalosti a komunikaci pracovníků s klienty a další podmínky. Na tomto základě jsme získali
ocenění v klasifikační třídě B. V současné době jsme tedy na kvalitativní úrovni infocenter
větších měst jako např. Trutnov, Náchod, Poděbrady, Mladá Boleslav, Mikulov aj.
Celoročně nabízíme bohatý sortiment upomínkových předmětů, jako jsou magnetky,
turistické známky, vizitky, čokolády, bylinné sirupy, svíčky, hrnečky atd. Povedenou
novinkou letošního roku jsou například pohlednice s motivem rozkvetlého Mírového náměstí, které okouzlilo nejen mnoho návštěvníků města, ale i nás
samotné. Zmínit musíme i nový kalendář Broumovsko 2021 s pestrými fotografiemi Jana Šrytra.
Broumovské infocentrum je opravdu multifunkční – nabízí dokonce i možnost ubytování. Ubytovna za Městským divadlem, kterou primárně využívají
herci hostující v Broumově, prošla rekonstrukcí a je určena k pronájmu návštěvníkům města. Pro rezervaci stačí zavolat do informačního centra.
A co máme dál pod palcem? Cyklodům! Najdete ho u vchodu do klášterní zahrady ze Schrollova parku. Zcela zdarma si zde můžete uschovat zavazadla
a kola, využít WC (k dispozici je i bezbariérové) a nově zde funguje i půjčovna kol. Cyklodům má již také facebookový profil, kde je možné sledovat
momentální nabídku volných kol. Těšíme se na Vás! Tým infocentra

Dobíjecí stanice pro elektrokola
v regionu Broumovsko
Cyklisté na kolech s elektromotorem tvoří čím dál významnější skupinu návštěvníků. Díky elektrokolům se totiž dostanou na vzdálenější místa, která by jim na
běžných jízdních kolech většinou zůstala nepřístupná. Rozvoj elektrocyklistiky
však přináší nejen nové možnosti, ale i potřeby. Několik obcí a poskytovatelů
služeb v regionu se proto rozhodlo cyklistům usnadnit cestu za poznáváním nových míst, a pořídilo pro ně před letní sezonou dokovací stanice pro elektrokola.
Na Broumovsku jsou v současné době k dispozici čtyři zařízení, kde si můžete
své parťáky na cestách dobít. První nabíjecí stanice pro elektrokola je umístěna
u Restaurace Na Křižovatce v Božanově. Zde si mohou cyklisté svá elektrokola
zdarma dobít ve stojanu, který je určen až pro 3 elektrokola různých typů (vč.
fatbike). Součástí stojanu je integrovaná rychlonabíječka pro elektrokola se systémem BOSCH, Yamaha a Bafang (0-50% 1,5 hod.). Další dvě zásuvky na 230 V
slouží pro elektrokola s jinými systémy.
Dvě samoobslužné uzamykatelné schránky pro dobíjení baterií elektrokol jsou k dispozici na budově sociálního zařízení nového parkoviště P+R v Polici nad
Metují, uzamykatelné boxy najdete rovněž na budově sociálního zařízení chatové osady Ostaš. Možnost nabíjení elektrokol nabízí rovněž Cyklodům Broumov,
který se nachází ve Schrollově parku u vstupu do klášterní zahrady.
Aktuální přehled půjčoven kol i koloběžek a nabíjecích stanic pro elektrokola naleznete na www.broumovsko.cz/aktivity/pujcovny-kol-a-kolobezek

Rodiče a děti pozor! Putujte po Broumově a
poznejte to NEJ z města zábavnou formou
Přes léto vznikala ilustrovaná brožurka o památkách ve městě zaměřená speciálně na děti. Odlehčenou
formou se tak během svého putování dozvíte zajímavosti z historie Broumova. Projdete centrem města,
parkem Alejka, kolem dřevěného kostelíku P. Marie, pak přes vyhlídku Hladomorna a benediktinský
klášter až k Altánu ve Schrollově parku. Po cestě se budete muset pořádně rozhlížet kolem sebe. Dozvíte
se, jaký motiv je ve znaku města a proč tomu tak je, co zajímavého se v Broumově odehrálo napříč
dějinami, proč se vyhlídce u náměstí říká Hladomorna, nebo proč v parku za úřadem stojí altán ze skla.
Brožurka byla vytvořena ve spolupráci s ilustrátorkou Pavlou Paštanovou a je určena nejen mladým
turistům, ale i místním dětem. Skvělá bude jako doplněk výuky pro mateřské a základní školy. Brožurku
si můžete od září vyzvednout v kanceláři Informačního centra Broumovska na Mírovém náměstí.
Bonusem navíc je odtrhávací vybarvovací pohlednice. Brožurka vznikla v rámci mikroprojektu Spojujeme
generace, reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002256

Z činnosti SDMB o. p. s.
Karta hosta BaRock
Card Broumovsko
Společnost pro destinační management Broumovska, o. p.
s. v červenci tohoto roku zahájila nový projekt pod názvem
BaRock Card Broumovsko. BaRock Card Broumovsko je
karta hosta neboli slevový produkt, který přináší hostům
ubytovaným v regionu Broumovsko možnost čerpat řadu
slev a výhod.
Dostupné jsou dvě varianty, a to pro jednotlivce (individual)
a pro rodiny s dětmi (family), tj. pro skupinu dvou dospělých
a až třech dětí.
A jak BaRock Card Broumovsko funguje? Poté, co kartu
obdržíte od svého ubytovatele, vyplníte podle pokynů na
zadní straně karty požadované údaje ve formuláři na webu
www.broumovsko.cz/kartahosta/aktivace. Po odeslání formuláře přichází na řadu poslední rok – aktivace karty, kterou provede váš ubytovatel.
Společným cílem karty hosta BaRock Card Broumovsko je podpora rozvoje Broumovska založená na široké spolupráci a společném marketingu. Návštěvníkům,
kteří v regionu tráví 3 a více nocí, karta nabízí po dobu jejich pobytu možnost využít řadu nasmlouvaných atrakcí a slev. Hlavními atraktivitami, které jsou v
projektu zapojené, je opakovaný volný vstup (až tři volné vstupy) do skalního města v Teplicích nad Metují, volný vstup na prohlídku Kláštera Broumov a volný
vstup do Muzea papírových modelů v Polici nad Metují. Mezi další slevy patří 10% sleva na vstupné na Farmu Wenet, 30% sleva na střelnici, bowling, laserovou
střelnici, solnou jeskyní nebo lezeckou stěnu v Centru Walzel, 30% sleva na základní celodenní Fee v Grosshof Golf Clubu a 10% sleva na programy Maiwaldovy
akademie z nabídky Poznej Broumovsko.
Přehled ubytovatelů, u kterých BaRock Card Broumovsko můžete obdržet, je uveden na webu www.broumovsko.cz/kartahosta.

Workshop – setkání ke Strategiím
Společnost pro destinační management Broumovska uspořádala dne 12. 8. 2020 setkání pod
názvem Konkrétní kroky, jak rozvinout Broumovsko jako nejlepší turistickou destinaci v ČR. Pracovní
skupiny se zúčastnili zástupci a provozovatelé služeb z Police nad Metují, Stárkova, Meziměstí,
Teplic nad Metují, Adršpachu, zástupce Strategické rady regionu a Vzdělávacího a kulturního
centra Klášter Broumov. Společně jsme diskutovali např. o úkolech destinačního managementu v
regionu, plánech jednotlivých měst a obcí na nadcházející měsíce a roky a problematice dopravy
včetně nedostatečné kapacity parkovacích míst a možnosti nových turistických autobusových
spojů. Společný zájem o rozvoj regionu nás těší. Naším cílem je, aby se pracovní skupina setkávala
pravidelně a v hojném počtu.

Zveme Vás
Sedmé Broumovské diskuse rozvíří
debatu o hodnotách ve společnosti
Ve dnech 3.–6. listopadu se v broumovském klášteře uskuteční 7. Broumovské diskuse.
Konference se letos zaměří na téma Hodnoty a společnost. Svou účast již přislíbili ekonom
Filip Matějka, sociolog Daniel Prokop, farářka a krizová interventka Martina V. Kopecká,
ústavní právník Jan Kysela, podnikatel a filantrop Libor Winkler či břevnovsko-broumovský arciopat Petr P. Siostrzonek.
Připravuje se i bohatý doprovodný program – koncert Františka Uhlíře s Andy Schofieldem,
meditace pro veřejnost, workshopy pro studenty, degustace vín, mše svatá či komentovaná prohlídka Broumova a jeho okolí. Diskuse jsou opět otevřeny i studentům – části z nich
budou udělena výběrová stipendia hradící pobyt na konferenci. Podmínkou je napsání eseje na dané téma. Generálním mediálním partnerem konference je Česká televize. Podrobnosti k hostům i programu najdete na www.broumovskediskuse.cz.

Polické divadelní hry 2020
S příchodem chladnějších a podstatně kratších dní přichází také divadelní sezona. V Polici nad Metují ji
již tradičně zahajují přehlídkou ochotnického divadla Polické divadelní hry. Letošní, již 73. ročník, bude
výjimečný. Není to sice kulaté výročí trvání přehlídky, není ani půlkulaté, ale letošními jubilanty jsou
Divadelní spolek Kolár a Kolárovo divadlo. Připomínáme si 200 let zaznamenaných dějin ochotnického
divadla v Polici nad Metují a 80 let od stavby Kolárova divadla. A to si zaslouží pořádnou oslavu! Polické
divadelní hry v rozmezí října až prosince nabídnou pět divadelních představení ochotnických souborů,
dvě představení pro malé diváky, výstavu, den otevřených dveří Kolárova divadla a speciální slavnostní
večer plný hudby, vzpomínání a jednoaktovek Divadelního spolku Kolár.
A na jaká představení se můžete těšit? Divadelní spolek Kolár zopakuje úspěšné představení Světáci,
Divadelní soubor U.F.O. z Týniště nad Orlicí se představí se hrou HALO, která zvítězila na divadelní
přehlídce v Červeném Kostelci, komedii S tvojí dcerou ne sehraje divadelní soubor z Meziměstí, zcela
unikátní divadelní představení založené na improvizaci, nazvané Improvizační zápas, představí Paleťáci a těšit se můžete také na Příběhy obyčejného šílenství v podání Divadelního souboru OCHOS Smiřice.
Kompletní program a termíny představení naleznete na www.policko.cz nebo FB Pellyho domy. Předprodej vstupenek bude probíhat od 7. 9. 2020 v informačních centrech v Polici nad Metují a Náchodě.

Podzim na zámku Adršpach
Léto nám už definitivně zamávalo, ale podzim v Adršpachu má také své kouzlo. Až pojedete
s dětmi do skal, můžete využít letos nově otevřenou interaktivní pohádkovou cestu na zámek. Začíná na skalním okruhu u Ozvěny a provede Vás Havraním městem na zámek. Na
děti zde čeká pohádková místnost, kde po splnění tří zábavných úkolů dostanou odměnu.
Vítáni jsou samozřejmě i dospělí návštěvníci, pro které by mohla být odměnou kávička a
zákusek v kavárně či výstava originální módy 20. století.
Zámek jako takový má svůj prohlídkový okruh, který nabízí historickou část z dob Nádherných, horolezecké muzeum a expozici lnářství a tkalcovství. A že zde najde zábavu opravdu
každý, dokazuje úniková hra na téma pohádky Třetí princ. Během podzimu a zimy se na
zámku konají různé přednášky, povídání a kulturní akce. Vyplatí se proto sledovat FB:
Zámek Adršpach nebo www.obecadrspach.cz/zamek-1. Otevřeno je celoročně kromě
pondělí. V říjnu ještě od 10:00–17:00, od listopadu do března pak od 10:00–16:00. Parkování na nádvoří zámku zdarma. Tak se zastavte a užijte si bezva den.

Galerie Dům hostí výstavu malířky
Jitky Svobodové
V polovině září byla v klášterní Galerii Dům zahájena poslední letošní výstava. Svá díla
zde vystavuje malířka Jitka Svobodová, která je zastoupena ve veřejných i soukromých
sbírkách v ČR i zahraničí. Jitka Svobodová náleží k nejdůležitějším autorům, kteří spoluformovali české nezávislé výtvarné umění 70. a 80. let. Pro výstavu v Galerii Dům nazvanou „Neklidné ticho“ připravila soubor nových kreseb v duchu charakteristického
oproštěného výrazu, zaměřeného na přítomnost transcendentní roviny v obyčejných
věcech každodenního bytí. Výstava potrvá do konce října a její kurátorkou je Iva Mladičová. Bližší info: www.galeriedum.cz

Široká nabídka programů
a výstav v Muzeu papírových
modelů v Polici nad Metují
Zimní období v Muzeu papírových modelů nabízí mnoho aktivit, které jinde na
světě nenajdete. Muzeum je jistojistě místem, kde papír ožívá!
V první řadě je to výstava reflektující letošní výročí 75 let od ukončení Druhé světové války. Výstava kromě množství papírových modelů vojenské techniky, která
bojovala na frontách II. světové války v Evropě, nabídne v panelovém doprovodu
třeba autentické letáky, shazované Spojenci v Polici v květnu 1945, historické
fotografie města z března – června 45, dobové noviny či plakáty.
Pro školní rok 2020/21 je připravena i speciální nabídka tvoření, během kterého si můžete vyrobit vlastnoručně ozdobenou roušku nebo využít možnosti malování na kameny. Další akcí je Slavnost svatého Martina. Tradiční lampionový
průvod, představení spolku historického šermu a samozřejmě: svatý Martin na bílém koni. V rámci nabídky tvoření pro školní a mimoškolní skupiny nabízí
Muzeum před vánočními svátky možnost vytvořit si vlastní vánoční ozdobu. A v samotný Štědrý den budou dveře Muzea otevřeny zdarma pro všechny příchozí.
Ve stálé expozici Muzea je pro vás připraveno více jak 1.400 modelů z několika států Evropy. Otevírací doba Muzea v zimním období: po, čt, pá: 11:00–17:00;
víkendy, svátky a prázdniny: 9:00–17:00.

Toy_Box rozehrává v Broumově
komiksovou detektivku pro děti
V Dětské galerii Lapidárium v broumovském klášteře zakotvila v září výstava „Musíme se pokusit“ české aktivistické komiksové autorky, malířky a ilustrátorky Toy_Box. Kurátorem je Radek Wohlmuth. Svůj nejnovější projekt
Toy_Box zaměřila na problematiku biodiverzity, tedy biologické rozmanitosti,
kterou kvůli bezohledným zásahům člověka mnoho míst na světě i v našem
bezprostředním okolí nenávratně ztrácí.
„Výstavu tvoří výběr názorových obrazů i kreseb a doplňuje ji napínavý komiksový příběh umístěný venku, přímo v bezprostřední blízkosti kláštera. Jde o
interaktivní městskou hru - velkoplošný komiksový streetart, který mění stěny
domů ve stránky příběhu a čtenáři ho čtou tak, že přecházejí mezi jednotlivými místy,“ popisuje Toy_Box. Výstava bude otevřená až do 6. prosince. Bližší
info: www.klasterbroumov.cz

Polická univerzita volného času
Polická univerzita volného času se uskuteční i letošní podzim. Proběhnou celkem
čtyři přednášky, a to 22. 9., 6. 10., 13. 10. a 24. 11., vždy od 14:30 hod. ve společenském sále Pellyho domů v Polici nad Metují. Vstupné na jednotlivé přednášky
činí 80 Kč a hradí se na místě před začátkem každé přednášky. V podzimním
semestru se můžete těšit na následující témata: Náchodsko, Policko a Broumovsko za třicetileté války s Mgr. Janem Tůmou, Karel Čapek a jeho tvorba s Evou
Hylmarovou, Sen safari s Ing. Lenkou Vágnerovou a Titulatura středoevropské
aristokracie s PhDr. Petrem Maškem.
Podrobnější informace naleznete na www.policko.cz nebo FB Pellyho domy.

Broumovští ochotníci nepolevují
Navzdory koronavirové přestávce broumovští ochotníci nepolevují ve svém snažení a pilně
nacvičují novou komedii s názvem Poslední let. Stálý ansámbl ve složení Tomáš Cirkl, Renata
Kolářová, Pepa Palhoun, Hana Buchtová, Jirka Myšák, Alena Zahradníková, Jana Chvátalová
posílil student Martin Přibyl. Soubor opět sáhl při výběru hry po komedii, tentokrát od francouzského autora. Vzhledem k velkému rozmachu cestování bude pro diváka zhlédnutí této
komedie v mnohém inspirativní.
Momentálně se shánějí kostýmy, vymýšlí se podoba scény a kulis, a to tak, aby byly použitelné
a hlavně přenosné do jiných divadel a kulturních zařízení, ve kterých soubor hostuje. Nejnáročnější úkol, tzn. naučení dané herecké role zpaměti, je tentokrát lehce odložen na později. A
není to proto, že se vzrůstajícím věkovým průměrem se text učí hůř a hůř, to vám jistě potvrdí
každý, kdo to zkoušel. Ale přestože na jaře měla všechna divadla nedobrovolné prázdniny a nemohlo se hrát, soubor chce dostát svým závazkům a ještě
na podzim představit divákům v okolí svoji poslední hru Když se zhasne. S touto hrou také divadelníci vystoupí naposledy v broumovském divadle v
sobotu 21. 11. 2020 na celorepublikové akci Noc divadel.
Ale představení to nebude ledajaké. Jelikož se jedná o derniéru, může být všechno trošku jinak… Pro neznalé upřesňujeme: hercům je při derniéře povoleno provést drobné změny textu, postav atd. To vše s úmyslem vyvést z míry svého kolegu na jevišti, který se buď dá a podlehne, anebo zaimprovizuje též
a oplatí stejným. No představte si, že se zodpovědně připravíte na představení a najednou se na scéně objeví postava, která se ve hře vůbec nevyskytuje.
Jídlo je nepoživatelné, v nápoji je přilitý ocet a vy se přitom musíte tvářit, že je to výborná mňamka. To vše se děje s úmyslem co nejvíc pobavit své kolegy
i diváka, nejlépe takového, který viděl i premiéru a nyní je znovu překvapen. Takže touto zákulisní ochutnávkou jsou srdečně zváni všichni, aby se přišli
pobavit a podpořit ochotnické divadlo!

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

