
Festival Jeden svět 
Police nad Metují 
Police nad Metují / Ve dnech 31. 3. až 3. 4. proběhl 
v Kolárově divadle v Polici nad Metují již pátý ročník 
mezinárodního festivalu o lidských právech Jeden svět. 
Letošním tématem bylo Hledání domova. Organizátoři 
promítli během čtyř dnů celkem 14 filmů pro téměř 850 
diváků. „Jsme velmi příjemně překvapeni, protože zájem 
o lidskoprávní dokumenty u nás každý rok vzrůstá,“ říká 
hlavní organizátorka festivalu Marie Hornychová a dodává: 
„Letos se nám dostalo opravdu hodně pochvalných reakcí 
od diváků, ať na facebooku, či osobně. Máme z toho radost, 
je to takové povzbuzení, že má smysl festival pořádat.“
... Více zde >
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Teplické skály 
v Toulavé kameře
Nejen dětské pořady, ale také ty cestovatelské spíše pro 
dospělé se rády vracejí do regionu. Tentokrát se štáb 
pořadu Toulavá kamera vydal do Teplických skal, na 
Čapí vrch nebo na hrad Střmen. A pozor, máme signály, 
že se Toulavá kamera letos ještě vrátí :-). 
... video zde > čas 18:30.

Nejmohutnější skalní bludiště Evropy
To jsou Adršpašsko-teplické skály, které můžete společně objevit přejitím přes tzv. Vlčí rokli po 
lávkách nad tamními rašeliništěmi. Prozkoumáte tak největší skalní bludiště Evropy plné bizarních 
pískovcových tvarů a překrásných přírodních zákoutí. V Adršpachu se můžete projet na lodičce, 
spatřit Velký vodopád nebo si pořídit krásné snímky u Pískovny, kde se natáčela nejedna pohádka. 
Teplické skály nabízí naučnou stezku Josefa Vavrouška, při které spatříte masivní Chrámové stěny, 
užijete si procházku úzkými soutězkami Anenského údolí i návštěvu malebných vyhlídek.  
A za-soutěžit si můžete třeba o Poklad Teplických skal http://www.teplickeskaly.com/teplicke-
skaly/za-pokladem-teplickych-skal/. Kdo z vás nejmohutnější skalní bludiště Evropy již navštívil, 
může se vydat do menšího skalního labyrintu Na Ostaši, kde se nachází Sluj českých bratří nebo 
Kočičí hrad. Tajuplný příběh o bizarních skalách si přečtete i v rámci Česko země příběhů. http://
www.ceskozemepribehu.cz/pribeh/182-nejmohutnejsi-skalni-bludiste-evropy

Z činnosti SDMB o.p.s.
Letní.Broumovsko na vodě
Turistické noviny pro letní sezónu 2016 jsou svým průřezovým tématem zaměřeny 
na vodu. Vydejte se k jezírkům, odpočiňte si na koupalištích, napijte se ze 
studánek…V článku od hydrogeologa Ivana Koroše prozkoumáte podzemní vody 
Broumovska, Kateřina Hejzlarová ze Správy CHKO Broumovsko zve na výlet od 
Studánky ke Studánce… Nechybějí ani tradiční rubriky kulturních a sportovních 
akcí, informace o skalních městech, historických památkách nebo o polském 
příhraničí. Aktuální číslo nebo jakékoliv číslo archivní naleznete na odkazu 
http://www.broumovsko.cz/cs/noviny-broumovska

Regionální gastronomie 
Bramboráky, bramborové placky, švestková omáčka, buchty, kroupy nebo i rozšířený netradiční řízek 
s knedlíkem schovaný pod názvem Pavlišovský či Úpický. To vše je spojeno s regionem Broumovska  
a k tomu se přidávají také: BROUMOVSKO regionální produkt, recepty našich babiček, speciální kávová 
směs Café Dientzenhofer nebo restaurace Švejk v centru Walzel Meziměstí, která má oficiální certifikaci 
Czech Specials. Ve spolupráci s místními restauratéry a členy Fondu destinace připravujeme moderního 
gastroprůvodce regionem, který Vás zavede na zajímavá kulinářská místa v regionu. Postupně budeme 
přidávat recepty i místa a zatím můžete vyzkoušet třeba kroupový salát :-). 
http://www.broumovsko.cz/cs/regionalni-recepty-broumovska

Půjčovna koloběžek v Polici nad Metují
V Pellyho domech na Masarykově náměstí v Polici nad Metují si můžete půjčit 
koloběžky Kostka. K dispozici jsou tři různé modely v počtu 8 ks. Zapůjčí Vám 
zde i ochranné helmy, a pokud budete vědět, že vás na koloběžkový výlet chce 
jet ještě více, můžete se o tom individuálně domluvit. Jak si koloběžku zapůjčit, 
co vše k tomu budete potřebovat a jestli je váš termín volný, zjistíte na: 
www.sportvpolici.cz

Vážení přátelé,

přinášíme Vám v letošním roce druhé vydání informačního bulletinu Broumovska 2016. Pomalu vstupujeme  
do hlavní turistické sezóny a před námi jsou kulturní, sportovní akce a tradiční festivaly v čele s festivalem  
Za poklady Broumovska. Jarní a letní počasí láká k pěším výletům do skal, na koloběžce nebo k těm 
cyklistickým po trasách Specialized Bike resort Broumovsko. Tipy na výlety, přehled akcí a zajímavé články 
o vodě a studánkách si přečtete v novinách Letní.Broumovsko 2016. Věříme, že Broumovsko bude nejen přes 
prázdniny přátelským, pohodovým a milým místem pro Vás, naše návštěvníky, a budete se k nám chtít vracet.

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

Zveme vás ...

Letní hudební festival Za poklady Broumovska
Prázdniny budou opět patřit hudebnímu festivalu Za poklady Broumovska, který každoročně 
láká na deset výjimečných podvečerních koncertů českých i zahraničních umělců v unikátní 
atmosféře broumovských barokních kostelů. 11. ročník rozezní kostely ve dnech 2. července 
až 3. září a přivítá například světově uznávaného amerického skladatele a hornistu Kerryho 
Turnera, špičkový komorní soubor Bennewitzovo kvarteto nebo skvělého jazzového skladatele 
a hudebníka Karla Růžičku.  Koncerty se konají každou letní sobotu od 18 hodin, vždy v jednom 
z deseti broumovských kostelů. Vstupné na koncerty je dobrovolné a výtěžek z něj je určen na 
péči o kostely, ve kterých koncerty probíhají. www.zapoklady.cz 

Ochutnávka nejlepších vín 
Vinum et Cetera
Všem milovníkům dobrého vína je určena oblíbená červnová akce 
broumovského kláštera Vinum et Cetera - veřejná ochutnávka 
nejlepších českých a moravských vín z kolekce Salonu vín ČR, za 
přítomnosti hlavního sommeliera Marka Babisze. Letos se Vinum 
et Cetera uskuteční v sobotu 4. června od 13 hodin na nádvoří 
kláštera a kromě prohlídky revitalizovaných prostor nabídne také 
originální workshopy pro veřejnost ve Skriptoriu – nedávno otevřené 
středověké klášterní písárně. www.klasterbroumov.cz 

Užijte si Broumovsko
Specialized Bike resort Broumovsko
Jste nadšený závodník, hobby cyklista, jezdíte s rodinou, nebo se prostě jen rádi udržujete v kondici? Zavítejte do 
krásných koutů broumovského regionu, potrénujte na trati legendárních závodů, jako jsou Sudety nebo MTB Trilogy, 
nebo si jen přijeďte užít místní krásy ze sedla kola. Tak jako v minulém roce i letos je na výběr z velkého množství tras, 
v nichž si každý najde tu svou. A pokud nechcete cestou zabloudit, využijte společnosti našeho průvodce a užijte si výlet 
naplno! Pokud si naopak chcete vychutnat nerušenou jízdu bez přestávek kvůli bolavým nožičkám Vašich ratolestí, 
využijte  našeho hravého cyklistického programu pro nejmenší.  Přes celou letní sezónu se zde koná také mnoho 
tradičních cyklozávodů, kterých se můžete zúčastnit nebo se přijít podívat jako divák. 30. dubna startuje Bike Cup 
Stolové hory, 10. září pak 22. ročník legendárního závodu Rallye Sudety a v létě se můžete vydat na Okolo Broumova 
nebo Specialized MTB Trilogy Broumovsko od 3. – 6. července. Pokud sebou kolo nevezete, můžete využít některou 
z regionálních půjčoven, naleznete je (stejně tak, jako ostatní informace) na www.bikeresort.cz. A doporučujeme Vám 
využít také cyklobusy, které Vás dovezou třeba až do Krkonoš. http://kladskepomezi.cz/cyklobusy

Roubenky na Policku
Roubenky z období 19. století se zachovaly v každé z obcí Policka. Jako významnější jsou 
uváděny tzv. Kalabon v Bezděkově nad Metují, Šolcovna v Suchém Dole nebo roubená kovárna 
z roku 1799 s pískovcovými sloupy v průčelí v Machově.  A víte, co jsou haltýře? Spatříte je 
třeba v Bezděkově nad Metují - jedná se o studny zakryté roubenou stavbou, které sloužily 
k napájení dobytka. 

Zveme na výlet na Hejšovinu. Začínáme v Machově, kde překrásné roubenky spatříte doslova 
na každém kroku. http://www.broumovsko.cz/cs/vzhuru-na-hejsovinu

Netopýří tabule a expozice důlních předmětů v dole Bohumír
Novinkami v dole Bohumír v Jívce jsou nejen Nová galerie Starých fotografií a expozice důlních předmětů, ale i naučná 
Netopýří tabule. Ta bude umístěna na vrátnici v prostoru, kde návštěvníci dolu čekají na prohlídku. V dole ji vytvořili proto, 
že netopýři v útrobách důlního prostoru mají zimoviště.  Díky ceduli máte možnost objevit jejich tajemný život.  
Ve zmiňované galerii jsou vystaveny historické fotografie, které věnovali sami pamětníci, originální fárací oděv, a dokonce 
i historické dokumenty, jako například originál mzdového výkazu z roku 1954. Návštěvníci si také nově budou moci sami 
vyrazit pamětní minci či zakoupit jako suvenýr Bohumírovy ponožky. Důl je pro všechny návštěvníky otevřen od začátku 
května a sezóna potrvá minimálně do konce září. www.djs-ops.cz

Šachový stolek Ondřeje Kobzy v zahradě 
broumovského kláštera
V zahradě Kláštera Broumov byl na konci dubna pokřtěn šachový stolek kavárníka Ondřeje Kobzy, 
který je znám především díky svému originálnímu projektu Piána na ulici a nově také Šachy na ulici. 
Podobné šachové stolky, jako je ten v klášteře, již byly instalovány ve dvaceti městech v České republice 
a během letošního roku přibydou další. Originální šachové figurky, které budou od 7. května k zapůjčení 
za malý poplatek v Galerii Dům, se vyrábějí ve spolupráci s věznicí v Horním Slavkově a s neziskovou 
organizací RUBIKON, která se péči vězňů věnuje. Šachový stolek je volně k dispozici každému, kdo si 
zde chce odpočinout a zahrát. www.klasterbroumov.cz

Z pohádky do pohádky 
za pokladem
Zámeček Bischofstein láká 14. května na procházku okolo 
Černého jezírka, kde se děti při plnění jednoduchých 
úkolů setkají s pohádkovými postavami. Odpoledne 
zpříjemní svým představením skupina historických 
pokusů a omylů Fext. www.bischofstein.cz 

Dny otevřených dveří střelnice Walzel 
Ve dnech 21. – 22. května si do Fabriky na zážitky v Centru Walzel  
v Meziměstí přijďte vyzkoušet nejmodernější střelnici ve střední Evropě. Akce 
se koná pro širokou veřejnost, nemusíte mít zbrojní průkaz. Uvidíte novinky 
na trhu, jednorázové vstupné je 250 Kč na všechny střelnice a v restauraci 
Švejk budou nabízet zvěřinový guláš a další speciální nabídky. A pozor!  
7. května se ve Walzlovce koná koncert jedinečného Ivana Mládka a jeho 
banjo bandu. Sledujte web, kam se postupně doplňují veškeré informace  
o všech akcích, aktuálních gastronomických i jiných nabídkách. Zakoupit tu 
můžete také zážitkové balíčky. www.fabrikanazazitky.cz

Město Broumov slaví 760 let od první písemné zmínky
Broumov si 25. června připomene 760 let od první písemné zmínky. Oslavy města se uskuteční na Mírovém 
náměstí v Broumově a kulturní program zajistí především místní umělci. Hudební skupina Wajnot?, loutkový 
soubor BRUM s dvěma pověstmi pro děti, kapela Vivien. Závěrem celé akce bude hudební vystoupení Heebie 
Jeebies. Součástí oslav bude i výstava TOP 10 během 760 let města Broumova, která bude umístěna přímo ve 
středu náměstí. www.broumov-mesto.cz 

Polická zelňačka
11. června se na polickém Masarykově 
náměstí bude konat 1. ročník Polické 
Zelňačky. Soutěžní týmy budou vařit 
svou nejlepší zelňačku a součástí bude 
také doprovodný trh s místními produkty. 
Na uvaření polévky mají týmy celkem 
3 hodiny a o vítězi rozhodne odborná 
porota. www.policko.cz  

Muzeum papírových modelů
Muzeum papírových modelů pořádá celou řadu akcí pro rodiny a školní  
i mimoškolní kolektivy. Nejen pro ty, kteří tráví den ve skalách, MPM připravilo 
unikátní komentované prohlídky v termínech 14. 7., 21. 7. a 18 a 25. 8. (čtvrtky). 
V tyto dny se dveře Muzea v  17 h nezavřou. Návštěvníkům bude k dispozici 
průvodce a papírová dílna s lektorem. Otevřeno bude do 21. hodin. Vhodné i pro 
táborové skupiny, které se mohou objednat i mimo termín. A chystají i další akce, 
více zde: http://www.broumovsko.cz/cs/muzeum-papirovych-modelu-v-
polici-nad-metuji 

Kouty Broumovska 
na televizních obrazovkách
Záhady Toma Wizarda v Broumově, na Ostaši v Polici nad Metují 
Záhadolog a veselý průvodce Honza Vrabec týden co týden objevuje tajemství legend, 
záhad a pověstí spojených s historií České republiky. 

V prvním pátrání se vydal do skalního města Ostaš, které bývalo podle pověsti 
propojeno s klášterem v Polici nad Metují. Zde Honza pátral po pokladu z období 
třicetileté války. ... video zde >

Při druhém pátrání v broumovském klášteře zase odhalil tajemství Turínského plátna. 
Oba díly jsou ke zhlédnutí v archivu pořadu na stránkách České televize a my jsme rádi, 
že se pořad vrátil na Broumovsko v letošním roce hned dvakrát – poprvé Tom řešil 
zničující nálety sarančat z 16. století v Broumově. ... video zde >

BROUMOVSKEM 
VÝHODNÌ
Navštivte zajímavé turistické atraktivity 
a užijte si Broumovsko

http://www.broumovsko.cz/cs/filmovy-festival-jeden-svt-police-nad-metuji-
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123499335-zahady-toma-wizarda/316292320070008-tajemstvi-klasterniho-pokladu
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123499335-zahady-toma-wizarda/316292320070009-posvatne-platno-z-broumova
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/216562221500017

