
Broumovsko 
Vyražte na své dovolené nejen na výlety, 

ale také za kulturou a sportem 

21. 7. Bez Šance fest Police nad Metují
vystoupí například Dukla Vozovna, Plexis a další, 

21. 7. BCB Summer Jibbing Janovičky
areál koupaliště

28. 7. Bigboš Křinice 2018
www.bigbos.cz – vystoupí Zrní, Kluci nebo Mala Ruckus, vstupné 190,- Kč předprodej, 240,- Kč na místě

17. 8. Rockstock 2018
areál dětského hřiště v Broumově, vystoupí např. Vivian, Temper. www.broumov-mesto.cz, vstupné dobrovolné

31. 8. PANTA RHEI
Když Klučanka přiblíží, 5. Benefiční koncert Police Symphony Orchestra, Klučanka – údolí za Policí nad Metují

1. 9. Dunění rockových tamtamů
Suchý důl. Vystoupí například Debil Heads, Krucipüsk. 

Další kulturní, sportovní akce, výstavy, přednášky a mnoho dalšího naleznete v kulturních kalendáři na stránkách 
www.broumovsko.cz.

Případně se můžete obrátit na informační centra v regionu.

SEZNAM INFORMAČNÍCH CENTER V REGIONU
Informační centrum Adršpach
Dolní Adršpach 26
Adršpach, 549 57
www.skalyadrspach.cz

Informační centrum Broumov
Mírové náměstí 
550 01 Broumov
www.broumov-mesto.cz

Informační centrum Police nad Metují
Pellyho domy
Masarykovo náměstí 75
549 54 Police nad Metují
www.policko.cz

Informační centrum Teplice nad Metují
Horní 13
549 57
www.teplickeskaly.com

TRADIČNÍ FESTIVALY

Hudební festival Za poklady Broumovska
Festival Za poklady Broumovska otevírá každé léto brány unikátní 
skupiny broumovských kostelů, které rozezní sobotními podvečerními 
koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Koncerty 
začínají vždy v 18 hodin a vstupné je dobrovolné. Výtěžek putuje na péči o 
architektonicky unikátní kostely, které se zrodily v autorské dílně slavných 
architektů Dientzenhoferů. Informace o aktuálních koncertech na www.
zapoklady.cz

Malé letní divadlení 17. 7. – 22. 7
Divadelní festival tradičně konaný na nádvoří 
broumovského kláštera přináší v měsíci červenci možnost 
navštívit hry amatérských i profesionálních divadel. 

V případně špatného počasí se představení neruší, ale 
přesouvají přímo do prostor městského divadla. www.
mesto-broumov.cz

Mezinárodní filmový horolezecký festival 
Teplice nad Metují 23. – 26. 8. 
Soutěžní přehlídka profesionálních a amatérských filmů z celého světa s 
horolezeckou i jinou sportovní tématikou. Tento festival má v Teplicích 
nad Metují dlouholetou tradici a těší se velké oblibě, jak u českých tak 
zahraničních návštěvníků, kteří našli zalíbení v extrémních sportech, a 
to zejména v těch, které se provozují ve volné přírodě. Termín festivalu se 
postupem času ustálil na posledním srpnovém víkendu a dělá tak pomyslnou 
tečku za dvěma měsíci prázdnin. K festivalu tradičně patří bohatý 
doprovodný hudební program. www.horolezeckyfestival.cz

Jiráskův Hronov 3. – 11. 8.
Jiráskův Hronov je celorepublikový festival amatérského divadla s 
mezinárodní účastí. Jiráskův Hronov je nejstarší divadelní přehlídkou v 
Evropě a pravděpodobně i na světě. Byl založen roku 1931 v Hronově, rodišti 
spisovatele Aloise Jiráska, a do roku 1951 se na festivalu vždy uváděla 
alespoň jedna jeho hra. Zajímavé je, že se festivaly konaly i za 2. světové 
války, přestože nebyly německými okupačními úřady povoleny. Od roku 
1991 program Jiráskova Hronova pravidelně obohacují špičková zahraniční 
neprofesionální divadla. www.jiraskuvhronov.cz 

TRADIČNÍ SPORTOVNÍ AKCE

Petrovické zatáčky – 4. 8.
Soutěž na koloběžkách, in-line 
bruslích a odrážedlech v zatáčkách 
mezi Policí nad Metují a Velkými 
Petrovicemi. 

Podrobné informace naleznete na 
www.sportvpolici.cz

Běh Teplickými skalami
Veřejný terénní běh, který se uskutečnil poprvé při příležitosti 
obnoveného Horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad 
Metují v srpnu 1994. Od té doby se tento závod koná každoročně vždy 
poslední srpnovou neděli jako součást sportovního programu Festivalu. 
Současná trať závodu je dlouhá 11 km a vede po prohlídkovém okruhu 
teplického skalního města, kde nechybějí písčité úseky a schody, pouze 
úvodní a závěrečný kilometr jsou po asfaltu, od roku 2011 je součástí 
závodu také dětský běh na 2 km. Start a cíl závodu je v posledních 
letech před prodejnou Redpoint. www.redpointteam.cz

Rallye Sudety – 8. 9. 
Jeden z prvních maratonů horských kol v České republice, který vymyslel a 
v září roku 1995 v Teplicích nad Metují také uspořádal pěkovský nadšenec 
Jarda Soumar. V současné době cca 110 km dlouhý závod se, součtem 
převýšení větším než 3000 metrů, vede kolem Teplických a Adršpašských 
skal, Broumovskými stěnami a přes stolové hory Bor a Ostaš. Jeho trať 
je celoročně značena a je náročná nejen svou délkou a převýšením, ale 
i technickou obtížností, a to zvláště ve sjezdech. Start a cíl závodu je na 
teplickém náměstí a termín vychází na první nebo druhou sobotu v září.  
www.redpointteam.cz

Teplicko-adršpašská 33
Základní myšlenkou pořadatelů je nabídnout vhodnou trasu všem – od 
dětí až po prarodiče. Proto máme pro pěší účastníky připraveno na výběr 
z několika tras. Od nejdelší TA 50 km, TA33 km, TA25 km, TA16 km až po 
trasu pro maminky s dětmi doplněnou o Dětský Pohádkový Les v délce 6-8 
km. Dále trasu NABOSO v délce cca 17 km. Vždy některá z pěších variant 
Teplicko-adršpašské 33 prochází Adršpašsko-teplickými skalami. Pro 
cyklisty jsou připraveny trasy Cyklo 30 km, Cyklo 50 km a Cyklo 70 km. Start 
pochodu je průběžný od 7:00 do 10:00 hodin (pro pěší TA50 od 6:00 hodin) 
z koupaliště v Teplicích na Metují.  Na startu budete mít připraveno malé 
občerstvení na cestu a propozice s popisem trasy + přehlednou mapou. V 
areálu koupaliště je vždy připraven doprovodný program. www.ta33.cz

LETNÍ KINA TÉMĚŘ KAM SE PODÍVÁŠ

Polické filmové středy
Každou středu se promítají filmy v Polici nad Metují. Aktuální informace o bijácích, které na vás čekají naleznete 
na www.policko.cz. 

Broumovské letní kino
Do letního kina můžete zavítat také v Broumově. Aktuální program naleznete na www.broumov-mesto.cz

Kinematograf Bratří Čadíků – Bělý u Machova, Vernéřovice
Farmářské filmové léto na vás čeká na Ekofarmě Bílý Dvůr v Bělém u Machova a následně pak na Ekofarmě Bošina 
ve Vernéřovicích. Takový zimní Anděl Páně 2 v teplém létě bude určitě netradičním zážitkem. Zajištěno bude 
občerstvení a film si vychutnáte na farmě, kde spatříte i mnoho dalšího. 

Sbalte deku a užijte si atmosféru teplých letních večerů, lahodného nápoje a promítání filmů pod širým nebem 
Romantický a jedinečný zážitek budete moci zažít na několika místech a nabídka filmu je opravdu pestrá. 

Zavzpomínáte při českých klasikách, nových filmech a romantiku si užijete třeba i na farmě.

HUDEBNÍ FESTIVALY

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


