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Zimní
Vážení přátelé,
přinášíme vám zimní vydání informačního bulletinu destinace Broumovska. Ačkoliv se nacházíme v klidnější části turistické
sezóny celého regionu, na Broumovsku je pořád co dělat. Zalyžujte si v některém ze skiareálů regionu, vyrazte na běžky nebo
se pěšky vydejte k jednomu z přírodních unikátů regionu, k šonovské sopce. Na podzim roku 2017 se region stal v pořadí
devátým národním geoparkem a my máme radost, že společně s polskými partnery LOT Valbřišsko a Gmina Radkov můžeme
rozvíjet a realizovat aktivity v rámci projektu „Rozvoj Geoturistiky v regionu Středních Sudet“. Zimní měsíce jsou v oblasti
destinačního managementu ve znamení veletrhů a přípravy další sezóny. Jsme rádi, že nejen my, ale také naši partneři pro vás
chystají novinky a jedinečné kulturní či gastronomické akce. Ať už je to gastrovečer s Romanem Paulusem v Centru Walzel,
novinky v Dole Bohumír, pestrý program broumovského kláštera, Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují, nabídka
Teplických skal nebo možnost odpočinku ve Wellness hotelu Veba… Přijměte pozvání také do Stárkova, jenž je součástí
CHKO Broumovsko. Najdete tu nejen Křížovou cestu a krásné roubenky, ale vydat se můžete třeba na Vysák nebo do Mlýnu
Dřevíček. Přejeme Vám třpytivé zimní dny plné slunce a těšíme se s vámi na viděnou v brzkém jaře.
Milan Brandejs, ředitel Společnosti pro destinační management Broumovska o.p.s.

Stalo se ...

Závody psích sprežení na Janovičkách
Broumov / 16. ročník závodů Psích spřežení na Janovičkách se uskutečnil
ve dnech 20. – 21. ledna 2018. Na start závodu se postavilo 33 spřežení z
Česka a Německa. Nejrychlejší byl domácí Martin Ducháč a ve spřežení
Václav Zetek se svými deseti aljašskýmy husky. Díky počasí se podařilo
postavit novou zajímavou trať po hranici až za Javoří vrch a od Hynčic
do Heřmákovic a ještě jednou, po souběžné cestě s hranicí zpět do
Heřmánkovic a do cíle. Celkem krásných 24 km perfektně upravené tratě.

Závod na Janovičkách je oblíbený nejen mezi mushery, ale hlavně mezi
Broumováky, kteří přicházejí ve velkém počtu (přes tisíc). Vytvářejí tak
skvělou atmosféru jak u startu, tak po trati. Pocity pořadatelů, kteří stejně
tak jako v minulých letech čekali na sníh do poslední chvíle, si můžete
přečíst zde: http://www.broumovsko.cz/cs/zavody-psich-sprezenina-janovickach-u-broumova

Tříkrálová sbírka 2018
Dne 6. ledna se na Broumovsku opět uskutečnila Tříkrálová sbírka.
Navzdory loňským extrémním podmínkám se i letos přihlásilo mnoho
dobrovolníků z řad dětí i vedoucích, za což jim děkujeme. V Božanově
letos Tři králové chodili poprvé a díky pozitivním ohlasům jistě ne
naposledy. Počasí bylo příznivé a možná i díky tomu se podařilo překonat
magickou stotisícikorunovou hranici. Ráda bych touto cestou poděkovala
farnímu úřadu v Broumově, Beatě Hovorkové, ZUŠ a základním školám v
Broumově, kuchařkám i rodinám, které přizpůsobily celý den této akci,
bez jejichž pomoci by nebylo možné vše zdárně zvládnout. Vám, ale
samozřejmě i všem dárcům patří upřímné díky.
Celkem se na sbírce vybralo: 112 385,-.
Výtěžek je věnován na přímou podporu rodinám v nouzi.

Průvod Tří králů – aneb jak se rodí tradice
Již podeváté se na broumovském náměstí před zraky diváků odvíjel dávný příběh mudrců, které hvězda dovedla
až k jesličkám do Betléma. Podeváté vonělo na náměstí kadidlo, zněla fanfára tří králů, procházel Josef s Marií,
andělé, pastýři i mudrci se svými dary.
Jak to všechno začalo? Zdánlivě nevinnou výzvou České katolické charity oslavit desáté výročí Tříkrálové sbírky
a lákadlem, že by mohl přijít i velbloud. Velbloud tenkrát až k nám nedorazil, nicméně první průvod tří králů se
líbil natolik, že se postupně stává tradicí a společenskou událostí, kde si na své přijdou dospělí i děti.

Tipy na výlety
Skiareály v regionu
Nejen pěší turistiku a běžkařské trasy, ale také Skiareály pro děti i dospělé můžete
využít v celém Broumovsku. Vydejte se například do Skiareálu Kamenec v Teplicích
nad Metují. Nabízí dobré technické i terénní zázemí, které dozajista uspokojí
každého lyžaře. Je vybaven rolbou a sněžnými děly, která spolu s klimatickými
podmínkami zajištují dobrou kvalitu povrchu svahu. Využít můžete také půjčovnu
lyží, stánek s občerstvením nebo lyžařskou školu. Lyžařský areál „Nebíčko“ se
nachází mezi obcemi Police nad Metují a Bukovice. Vlek má délku 250 m, převýšení
32 m a horní stanice je ve výšce 500 m n. m. Svah je bez terénních vln a skvěle
slouží nejen dětem, ale i začínajícím lyžařům. V areálu jsou také instalovány
umělé překážky pro snowboardisty – Rail a T-box. Další skiareály můžete využít na
Janovičkách, v Machově, v Radvanicích nebo v Petříkovicích.
Seznam naleznete zde: http://www.broumovsko.cz/cs/lyzarske-arealy

Na běžky na Machovsko
Raději než chodit pěšky, co třeba využít běžky? Upravovaných běžkařských tratí je v regionu spousta,
stačí si jen vybrat a vyrazit. Přinášíme tip na výlet na Machovsku. Trasa Bor, která vede z Machova
ke Studánce pod Borem, do Nouzína, a poté stoupáním na Bor, dále tzv. Tkalcovským stezníkem na
Bukovinu a končí u horní stanice lyžařského vleku na Hůrce.
Podrobnosti a možnosti dalších tras můžete prozkoumat na:
http://www.broumovsko.cz/cs/machovsko.

Vzhůru na Šonovskou sopku!
Nad Šonovem, obcí rovných 5 km na východ od broumovského kláštera, se zvolna zvedá z údolí
Šonovského potoka skoro nenápadný, ale přece jen kopec – Homole. Jako by se schovával v
okrajových pahorcích hraničního lesnatého hřebene Javořích hor, který kousek za Šonovem, hned
za státní hranicí, nesměle vyrůstá z úžlabí Broumovské kotliny. Pozvolný hřebínek ale postupně
severozápadním směrem nabývá na výšce, strmosti i divokosti a nad Ruprechticemi už to nejsou
jen kopce, ale opravdové hory. A tváří se tak majestátně, jako nějaké sopky kdesi na Islandu nebo
na Kamčatce. Vždyť ony to ale sopky jsou – opravdové, jedna vedle druhé! Vlastně byly. Kdysi
hodně dávno – někdy před 270, možná 280 miliony let, v prvohorním období, které geologové
nazývají perm, se tu po puklině v zemské kůře začalo z hlubin Země tlačit žhavé magma na
povrch. Země se chvěla, rodící se sopky mocně burácely, chrlily obrovská mračna žhavého popela,
bombardovaly široké okolí nekonečnými sprškami sopečných pum, a žhavou lávu vylévaly ze svých
vroucích kráterů do všech stran.
Celý článek si přečtěte zde: http://www.broumovsko.cz/cs/vzhuru-na-sonovskou-sopku

Na zimní výlet do Teplických skal
Vydáte-li se v tomto období do Teplických skal, můžete se těšit na věže, rokle a soutěsky jako z pohádky
a neopakovatelnou atmosféru, kterou byste tady jindy během roku jen těžko hledali. Pryč jsou zástupy
turistů, které sem míří v letní sezóně, a vy tak třeba během své cesty nepotkáte ani živáčka. Dle počasí se
tak můžete kochat buďto skalisky s bílou sněhovou čepicí, nebo ojíněnými stromy a skalami s průzračnými
ledovými rampouchy, případně kombinací všeho. Pokud budete mít štěstí a zrovna vysvitne sluníčko,
můžete se těšit na scenérii, která doslova bere dech. Jiskřící sníh a námraza promění skály na kouzelnou
říši, která jako by vypadla z pohádky o Mrazíkovi. V tuto dobu se skály ponoří do ticha, které jen občas
naruší křik poštolek, svištění větru mezi skalami či tichý rozhovor a skřípání sněhu pod podrážkami
ojedinělých návštěvníků. Vše toto vám nabídne šestikilometrová trasa, kterou si můžete navíc okořenit
hledačkou KudyTudy Do Skal. Hra je přístupná i v zimě a letáček k ní vám rádi dáme v teplickém
informačním centru, nebo si ho můžete stáhnout na www.teplickeskaly.com.

Křížová cesta ve Stárkově
Křížová cesta začíná nad kostelem svatého Josefa ve Stárkově a pokračuje několik set metrů nahoru podél
lesa. Jednotlivá zastavení jsou umístěná v nepravidelných rozestupech. Jedná se o poutní místo, které nechal
zbudovat radní města Johannes Schroll v roce 1755. Zastavení jsou tvořená z šedého pískovce a jsou na nich
umístěny reliéfy, které vytvořil Bartoloměj Henrich z Litomyšle. Nápis nad úvodním zastavením zní: Vám, kteří
jdete s bolestí v duši touto cestou, zpytujte, zda ta vaše tak velká, jako ta má. Podívat se můžete také například
na Stárkovské bučiny – evropsky významná lokalita a II. zóna CHKO Broumovsko – unikátní komplex
květnatých bučin a místy suťových lesů a luk, s Trpasličí roklí a překrásnou vyhlídkou z Vysokého kamene na
Orlické a Jestřebí hory a horu Turov. Prozkoumejte www.starkov.cz, uvidíte, že ani tady se nebudete nudit.

Novinky v regionu
Stěžejní turistická trasa z Broumova na Hvězdu má nový kabát
Společně s vybudovaným cyklodomem dává návštěvníkům regionu zelenou. Město Broumov společně s obcí Křinice a
partnerskými městy v Polsku – městem Nowa Ruda a obcemi Radków a Gmina Nowa Ruda – využili příležitosti čerpat finanční
prostředky z fondů Evropské unie a turistickou trasu vedoucí z Nowe Rudy přes Włodowice, Šonov, Broumov, Hvězdu v
Broumovských stěnách až na vyhlídku na hoře Guzowata u Radkówa zrekonstruovat, dovybavit mobiliářem nebo doplnit
turistickým značením. Úsek vedoucí od restaurace Amerika na Hvězdu patřil k náročnějším fázím celé revitalizace. Trasa v
této části prochází pásmem zvýšené ochrany přírody (ptačí oblasti) v CHKO Broumovsko. Komplikovaná byla také dostupnost
techniky ve svažitém terénu. Léta provozu a minimum oprav zanechaly na celé trase znatelné stopy – poškozené nebo místy
zcela chybějící zábradlí, prošlapané a uvolněné kamenné stupně, chybějící pískovcové kvádry nebo nádoby na odpadky.
Všechny kamenné stupně se musely ručně rozebrat, očíslovat a zaznamenat jejich umístění, podklad musel být znovu
dostatečně zpevněn. Následně se položily kameny nebo pískovcová dlažba, kraj byl osazen novým zábradlím.
Celý článek si přečtěte zde: http://www.broumovsko.cz/cs/stezejni-turisticka-trasa-z-broumova-na-hvezdu-m

Vaňkovo muzeum zimních sportů
v Polici nad Metují
Muzeum města Police nad Metují si pro návštěvníky připravilo zcela
novou expozici, která se skvěle hodí do zimních měsíců – otevírá se
Vaňkovo muzeum zimních sportů. Jádro expozice tvoří soukromá
sbírka zesnulého pedagoga, řezbáře a sběratele Mgr. Jindřicha Vaňka z
Hronova. Prohlédnout si tak můžete sbírku lyží a seznámit se s historií
lyžování a skoků na lyžích v Machově, Hronově a Polici nad Metují.
Muzeum připomene i významné osobnosti z našeho regionu a seznámí
s tradicí výroby bruslí v Polici nad Metují a výrobou lyží a hokejek v
regionu. Vaňkovo muzeum je v zimním období mimořádně otevřeno
každou první sobotu v měsíci, vždy od 10:00 hod do 14:00 hod.

Spolupracujeme
Národní Geopark Broumovsko
Od letošního roku se Geopark Broumovsko zařazuje se svým pořadovým číslem 9 do seznamu
českých národních geoparků jako další výjimečné geologicko-historicko-kulturní území České
republiky. Geopark v tomto pojetí není novým samostatným chráněným územím, ani zábavním
nebo rekreačním parkem s nejrůznějšími atrakcemi. Národní geoparky jsou území, která
představují výjimečné geologické bohatství a další přírodní a kulturní dědictví naší země.
Geoparky ukazují, jak neživá příroda ovlivňuje životy místních lidí. Geoparky jsou místa kde
kámen tvoří příběhy. A my se tyto příběhy snažíme převyprávět lidem, kteří se v tajuplném kraji
Broumovské vrchoviny pohybují. Znovu tyto příběhy připomenout zdejším starousedlíkům, a
nově s nimi seznámit ty, které něčím zdejší krajina zaujala a rozhodli se její krásy a zajímavosti
poznat se vším všudy. Celý článek si přečtěte zde: http://www.broumovsko.cz/cs/narodnigeopark-broumovsko-

Cestovní ruch a geoturistika
Broumovsko nabízí svým návštěvníkům památky stavební i přírodní, pěší turistiku i cykloturistiku. Avšak
rozvoj sítí informačních a marketingových nabízí nová témata. Od letošního roku realizuje Společnost pro
destinační management Broumovska, o. p. s. projekt „Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu
Středních Sudet“. Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu
přírodních a kulturních zdrojů. Projekt umožní rozvoj zejména marketingových aktivit cestovního ruchu,
a to díky finanční podpoře z Programu INTERREG V-A, prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a
kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. SDMB je vedoucím partnerem, partnery projektu jsou
Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska a Gmina Radków. Celkový rozpočet projektu
je 1,040 mil. €. Realizace projektu je rozvržena do konce roku 2020. SDMB pomůže projekt informovat
polské partnery o tématech geoparku a geoturistiky. Broumovskému regionu umožní navázat spolupráci s
významnou destinační organizací na polské straně, kterou je Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja
Wałbrzyska. Z projektu budou hrazeny aktualizace webových stránek včetně překladů do polštiny,
zpracování dvou strategií zaměřených na rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky, účast na veletrzích
cestovního ruchu a další aktivity, o nichž budeme průběžně informovat.

Zveme Vás
Supermarket Svět:
nová výstava pro školní kolektivy
Během února i března mohou školní a jiné zájmové kolektivy navštívit interaktivní výstavu
Supermarket Svět, která byla zahájena v úterý 23. ledna v Lapidáriu broumovského kláštera.
Putovní projekt, který vznikl pod záštitou vizuálního umělce Petra Nikla, se věnuje tématu šetrného
nakupování.
„Výstava nabízí jiný pohled na naše nákupy. Děti se společně zamyslí nad tím, kde je možné změnit svět
k lepšímu a také si uvědomí, že produkty, které kupujeme, mají nezamýšlené dopady na lidi a životní
prostředí. Díky výstavě pochopí význam pojmů lidská práva, fair trade nebo aktivní občanství,“ uvádí
lektorka programu Pavla Semeráková. Výstava je určena především studentům středních škol,
žákům 2. stupně základních škol či jiným zájmovým skupinám. Přístupná bude až do 30. března.
Vstupné je 40 korun na žáka. V případě zájmu je nutné objednat prohlídku s programem k výstavě
na emailu: martina.junkova@broumovsko.cz. Výstavu pořádá Maiwaldova akademie Vzdělávacího a
kulturního centra Klášter Broumov.

Muzeum papírových modelů, Police nad Metují
Rok 2018 je v Muzeu ve znamení dokončení realizace grantového projektu „Tradice v novém
hávu“. V rámci tohoto projektu došlo k mnoha významným proměnám expozice. Její součástí je
vyřezávací plotter a 3D tiskárna, nově osvětlené vitríny lákají k nahlédnutí a na několika místech
jsou doplněny o zvukové efekty. Nová výmalba v šedo-oranžových tónech zdůrazňuje vystavené
exponáty. Expozici papírového světa doplňuje několik nových interaktivních prvků pro dětské
návštěvníky. V rámci projektu byl nově otevřen malý promítací sál a realizoval se koutek pro
maminky s přebalovacím pultem a dalšími nutnými věcmi pro nejmenší návštěvníky Muzea.
Během prvního březnového víkendu skupina kurátorů a modelářů provede reinstalaci expozice,
která se bude o trochu víc soustředit na edukativní část výstavní činnosti. Nově třeba přibude
místo, kde se připomene historie a současnost časopisu ABC, který je v paměti mnohých nejvíce
spojen právě s papírovými modely. Své místo dostanou i významní autoři modelů.
Celý článek o novinkách v muzeu čtěte zde: http://www.broumovsko.cz/cs/muzeumpapirovych-modelu-jaro-2018

Kino Police nad Metují:
Milada, projekce za účasti režiséra Davida Mrnky
V pondělí 12.března 2018 v 19:00 hod bude uveden v Kolárově divadle v Polici nad Metují film Davida
Mrnky Milada. Zveme vás na projekci filmu, která se mimořádně uskuteční s osobní účastí režiséra a
scénáristy filmu Davida Mrnky, který přijal pozvání do Police. David Mrnka má k našemu kraji blízký
a vřelý vztah. Kořeny jeho rodu pochází z Machova, kde se narodili nejméně jeho prapředci Filip, Josef
a Augustin. Augustin Mrnka se s celou rodinou v roce 1913 přestěhoval z Machova do Police n.M.
- Velké Ledhuje. Zde, v Polici, se v r. 1914 narodil, jako nejmladší ze sedmi sourozenců Mrnkových,
Davidův dědeček Antonín. Přijďte si s Davidem o filmu a jeho přípravě pobesedovat! Film Milada je
inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha lidí. Zdrojem pro scénář
byly pro Davida Mrnku osobní dopisy a fotografie, ale také paměti Bohuslava Horáka, manžela Milady,
které mu poskytla jejich dcera Jana Kánská, která žije v USA. Životopisný / Drama / Historický. Česko,
2017. Délka projekce 130 min. Vstupné: 80 Kč. www.policko.cz

Roman Paulus
v Centru Walzel v Meziměstí
Roman Paulus je přední český šéfkuchař, který třikrát získal gastronomické
ocenění – michelinskou hvězdu. V průběhu večera vám naservíruje exkluzivní
menu a samozřejmě jej doprovodí skvělým komentářem. Celé menu bude
snoubeno s víny z vinařství VINSELEKT Michlovský, který osobně představí
další legenda oboru – vinař doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. Nejen gastroshow
Romana Pauluse, ale také tradiční thajské masáže, Dny s Glock a Ruger –
předváděcí akce zbraní se budou konat od 17. 2. – 4. 3., které si budou moci
vyzkoušet i zájemci bez zbrojního průkazu, kurz sebeobrany nebo celoročně
otevřený bowling. lezecká stěna či solná jeskyně – to vše si užijete ve Fabrice na
zážitky v Meziměstí.
www.fabrikanazazitky.cz

Jeden svět v Polici nad Metují se blíží
Zpomalte, vyzývá jubilejní 20. ročník Jednoho světa. Všichni uživatelé počítače dobře znají modrou obrazovku
počítače hlásící aktualizaci systému. Většinou nás to naštve, protože nemůžeme pracovat. Festival dokumentů
o lidských právech Jeden svět v tom vidí paralelu ke stavu společnosti. Dopřejme si tedy chvíli, kdy se systém
aktualizuje, a využijme ji k tomu, abychom si utřídili „data“ a také si odpočinuli, třeba právě návštěvou
polického Jednoho světa. Jako vždy přichází na jaře, tentokrát v termínu 22. až 25. března. Letošní sedmý ročník
uvede v Kolárově divadle celkem 14 dokumentů doplněných o zajímavé debaty s neméně zajímavými hosty.
Snímky jako vždy pokrývají důležité dění ve světě a společenská témata, ale najdou se i filmy na odlehčení.
Pokud vás tedy zajímá očité svědectví o řádění takzvaného Islámského státu v Sýrii, úpadku Venezuely či tažení
buddhistů proti muslimům v Barmě, nenechte si Jeden svět ujít. Lákadlem jsou ale i snímky o neobvyklé škole v
Německu, ruské gymnastické hvězdě či indickém sexuálním odborníkovi. A další… Novinkou Jednoho světa je
zpřístupnění festivalu lidem s hendikepem. Pod heslem Jeden svět pro všechny promítáme některé dokumenty
s titulky pro neslyšící a audiokomentářem do sluchátek. Chybět nebudou ani výstavy, workshop, koncert a
oblíbená festivalová kavárna. Více informací najdete na webu Jednoho světa, na facebookové stránce
https://www.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji/ a na plakátech.
Těšíme se na viděnou v Kolárově divadle!

Miniparty
Zcela nová talk show na motivy
pořadu Všechnopárty
22. února 2018 v 19:00 / KD Střelnice. Přijďte na talkshow baviče
a moderátora Karla Šípa. Společně s ním bude večerem provázet Josef
Náhlovský. Pořad s názvem Minipárty navazuje na uznávanou talkshow
Karla Šípa s názvem Všechnopárty, která v minulosti dostala několik cen
televizní ankety TýTý. Karel Šíp se několikrát stal také osobností televizní
zábavy. Kromě toho vás v konferenčním sále IC Broumov čeká také dne 27.
2. cestopisná beseda Vladimíra Grusmana a Jaromíra Jirky z názvem 1000
miles adventure. www.broumov-mesto.cz.

Spolupracujeme
Hotel Veba resort
Hotel Veba resort děkuje zákazníkům za přízeň, kterou nám projevovali v roce 2017 a zároveň pevně
věříme, že se s většinou z Vás budeme potkávat i v roce letošním. A jaké aktivity si pro Vás připravili
na první část roku 2018? Tak například v restauracích Hotelu Veba a Manor House se uskuteční hned
několik gastronomických akcí. Na svátek všech zamilovaných se můžete v hotelové restauraci Manor
House těšit na Valentýnské menu, později pak na menu velikonoční. V Hotelu Veba se již po několikáté
bude konat zákazníky hojně oceňovaný orientální večer, při němž můžete okusit rozmanitou chuť
čtyřchodového degustačního menu, které Vás provede kuchyní Japonska, Thajska, Indie a Egypta.
Orientální večer hotelu Veba se koná 10. března 2018 od 17:00 a a pro účast je nutná rezervace. Z
nabídky si jistě vyberou i společnosti, které se rozhodnou uskutečnit v hotelovém resortu Veba svou
firemní akci. www.vebahotelresort.cz

Interaktivní prohlídky Skriptoria
v broumovském klášteře
Jarní prázdniny si mohou rodiče s dětmi zpestřit návštěvou středověké písárny broumovského
kláštera, kde se 27. února a 1. března od 13 hodin uskuteční interaktivní rodinné prohlídky. Zkušené
lektorky Maiwaldovy akademie Vzdělávacího a kulturního centra odhalí zájemcům taje středověkých
profesí písaře, iluminátora, pergameníka či knihvazače. Děti si vyzkouší psaní husím brkem, broušení
pergamenu, výrobu přírodních barev, práci s knihtiskařským lisem či vázání knih v replice klášterní
písárny, která je běžně přístupná pouze školním kolektivům. Více: www.klasterbroumov.cz

Netradiční podzemí, aneb poznej Měděný důl Bohumír v Jívce
Chcete-li poznat na vlastní kůži pravou tmu, příběhy opředené podzemí a zažít nepoznané, není nad čím váhat. Vydejte se do
útrob zpřístupněného podzemí dolu Bohumír, kde se do roku 1959 těžila měděná ruda. Letos připravujeme pro turisty jednu
velkou novinku. Přímo v podzemí budeme promítat autentické důlní filmy, ze kterých může jít mráz po zádech. A nejen to - důl
oživne zvuky tak, že budete mít na každém kroku pocit, že se každou chvíli potkáte s pravými havíři. I pro školy připravujeme
novinku v podobě interaktivního programu, který seznámí děti s tím, že důl je vytvořený lidskou rukou, ale lidé nezabrání
přírodním vlivům působícím na podzemí. Přijďte se za námi podívat a prozkoumejte jedno z mála přístupných podzemí.
Více informací na www.djs-ops.cz

Cestovní ruch v kraji
Turisté mohou v Královéhradeckém kraji následovat kroky bratří Čapků
Královéhradecký kraj patří mezi turisticky velmi vyhledávané regiony a má jim co nabídnout. V letošním roce se jeho vedení zaměřuje na připomínku
„osmičkových“ výročí a zejména první republiku. Nezapomíná však ani na milovníky zlatavého moku.
„Zažíváme neuvěřitelný boom regionálních pivovarů, v loňském roce jich na území našeho kraje fungovalo 27. Jejich počet nám mohou závidět i v zahraničí.
Stejným způsobem roste také popularita zážitkové turistiky po pivovarech a my v tomto ohledu vycházíme turistům vstříc. Spolu s Pardubickým krajem jsme
vydali mapu regionálních pivovarů, aby si turisté mohli pohodlně naplánovat výlet,“ říká radní královéhradeckého kraje Pavel Hečko, do jehož gesce spadá
regionální rozvoj a cestovní ruch.
Královéhradecký kraj podpořil i vznik osvětlené běžecké trasy v Orlickém Záhoří, díky čemuž tak lyžaři mohou využívat 4,5 kilometrů dlouhou stopu až do
22. hodiny, a také dostavbu Labské cyklostezky v úseku Hradec Králové – Vysoká nad Labem. Tento úsek cyklostezky staví Svazek obcí Hradubická labská.
Tomu se podařilo získat stavební povolení a čeká na rozhodnutí o přidělení dotace, k čemuž by mělo dojít na jaře. Pak se začne stavět.
S přispěním Královéhradeckého kraje byla u příležitosti letošního 100. výročí založení Československé republiky spuštěna nová internetová stránka,
tematicky nazvaná Čapek. „Tento web je věnovaný životu a dílu Karla, Josefa a Heleny Čapkových. Na adrese www.karelcapek.cz naleznete průvodce místy
v Královéhradeckém kraji spjatými se životem této známé sourozenecké trojice. S pomocí tohoto webu si budou moci naplánovat výlet nejen fanoušci těchto
autorů, ale i rodiny s dětmi. Nabídka zážitků je velice široká,“ vysvětluje radní Pavel Hečko.
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