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Editorial

Stalo se ...

Děkujeme našim partnerům

Vážení přátelé, 

zimní měsíce jsou v plném proudu a my vám přinášíme zimní vydání eletronického bulletinu Broumovska. Vyražte na 
upravované běžkařské tratě do všech koutů kraje pískovcových skal a barokních památek, užijte si lyžařských areálů a 
pěších výletů s malebnými výhledy do zimní krajiny, navštivte farmy a restaurace s regionálními produkty nebo shlédněte 
nové propagační videospoty Broumova, užijte si quest a soutěžte při prohlídce Teplických skal. Krásy regionu propagujeme 
v rámci zimních veletrhů cestovního ruchu a letos poprvé jsme se zúčastnili Tiskové konference na veletru cestovního 
ruchu v Bratislavě. Národní Geopark Broumovsko má nové logo a těšíme se, že v rámci česko-polského projektu nás čeká 
práce na nových propagačních materiálech a videospotech. Vyražte za kulturou na Policko, do broumovského kláštera a 
další akce v regionu. Broumovsko je tu pro vás zkrátka po celý rok a těšíme se na vás.

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

Tipy na výlety

Novinky v regionu

Workshop GECON 
v Národním geoparku Ralsko
Spolupráce Národního geoparku Broumovsko s ostatními geoparky a státními geologickými 
institucemi za účelem rozvoje geoturistiky a geovědního vzdělávání probíhá na národní 
i mezinárodní úrovni. V rámci česko-polského projektu GECON (GEology COoperation 
Network) se ve dnech 23. – 25. 1. 2019 konal na půdě partnerského Národního geoparku Ralsko 
další z řady mezinárodních odborných workshopů pro rozvoj geoparků, tentokrát na téma 
„Geoparky jako komunity“. Účastníci z českých národních geoparků Ralsko, Český ráj, Železné 
hory a Broumovsko, z polských geoparků luk Mužakova a Przedgórze Sudeckie, z České 
geologické služby, polského Státního geologického institutu a Technické univerzity Liberec 
si během odborných prezentací a následných diskuzí vyměnili spoustu nových tematických 
informací a zkušeností z provozu, organizace a prezentace jednotlivých geoparků. Také 
v rámci poznávání originálních přístupů k rozvoji dobré praxe navštívili několik partnerských 
regionálních výrobců a poskytovatelů služeb a environmentálního vzdělávání.

Nové logo 
Národního geoparku Broumovsko
V souvislosti s úpravami celkového marketingového vizuálu Regionu Broumovsko vzniklo na přelomu 
nového roku také nové logo Národního geoparku Broumovsko. Bylo vytvořeno na základě nového 
grafického manuálu Geoparku Broumovsko, zpracovaného v rámci realizace česko-polského projektu 
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet. Nové logo zachovává designovou 
typografickou jednotu se souvisejícími značkami Region Broumovsko a Bike resort Broumovsko, 
přičemž svoji originální identitu získala značka Geopark Broumovsko novým barevným symbolem. 
Tento symbol, v zelené barvě, evokující čistotu lesnaté přírody Broumovska a celé Broumovské 
vrchoviny, schematicky představuje jeden z nejvýraznějších symbolů Broumovska – pohled na 
asymetrické hřbety (kuesty) Broumovských stěn. Popřejme tedy Národnímu geoparku Broumovsko 
do nového roku a nové etapy jeho rozvoje hodně zdaru a těšme se na další společné dobrodružné 
poznávání, nevšední turistické, sportovní i kulturní zážitky a příjemné chvíle, strávené na výletech 
v úchvatných scenériích Broumovského výběžku. www.geopark.broumovsko.cz

Tip na zimní výšlap Geoparkem Broumovsko   
Vydatné vodní srážky konečně doplnily zásoby podpovrchové a podzemní vody Broumovské vrchoviny 
a třpytivá sněhová vrstva přikryla odpočívající přírodu i se spoustou jejích obdivuhodných výtvorů a zajímavostí. 
Ale i mrazivé zimní počasí, a jiskřivé slunečné o to více, může neodolatelně lákat nejen k malým vycházkám, ale 
i větším objevitelským výpravám do ledové přírody. Kam ale vyrazit? Můžeme se tedy opět nechat naladit a inspirovat 
některou z geologických zajímavostí Národního geoparku Broumovsko. To, že v zimním mrazu můžete prožít a vidět 
mnoho zajímavého třeba na „Šonovské sopce“ nebo u ledopádů v pískovcových roklích Polických stěn či ve skalních 
rozsedlinách údolí řeky Metuje, víte už z minulé zimy. Ale kam se tedy vydat dál? Jeden další pěkný tip na zimní 
geoturistický výlet by tady byl. Přírodní památka Mořská transgrese u Bohdašína je dobře přístupná a především 
přehledná a „čitelná“ i za sněhové pokrývky. A to nejen svým charakterem – jedná se totiž o zbytky svislé stěny malého 
lůmku, ale také díky údržbě a čištění od náletových dřevin, zajišťované zástupci Geoparku ve spolupráci se Správou 
CHKO Broumovsko. http://nase.broumovsko.cz/magazin/zimni-vyslap-k-morske-transgresi.html

Nasaďte běžky a vzhůru k Pánovu kříži
Zbožňujete běžecké lyžování? Na Broumovsku si ho opravdu užijete. Desítky kilometrů 
upravovaných běžeckých tratí s možností vyjetí do Polska, krásné výhledy do krajiny a tratě od 
Jestřebích hor až po Policko, Machovsko a Javoří hory. Byli jste už u Pánova kříže? Pískovcový 
kříž stojící v sedle pod Božanovským Špičákem bylo důležitým místem staré Vambeřické poutní 
cesty. Poutníci se na tomto místěn chvíli zastavili, modlili se a odpočívali. Dnes je zde rozcestí 
tří turistických značených cest. Spatřit Pánův kříž můžete na běžkách při výletu na trase Police 
nad Metují – Pánův kříž – Slavný a zpět do Police nad Metují. Trasa má okolo 20 km. 

Podrobné informace o trase včetně možnosti stáhnutí mapy i další tipy na výlety naleznete na: 
https://ski.kladskepomezi.cz/bezecke-trate-police-n-metuji-panuv-kriz-slavny-police

Za krásami zimních skal 
Každá zima je krásná, pokud vyrazíte z města do panenské přírody, v tomto případě do sněhem 
pokrytých, mrazem ojíněných Teplických skal. Vydáte-li se do Teplický 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 vás při návštěvě skal budou provázet sluneční 
paprsky, 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. Pro všechny zimní výlety do přírody je 
nezbytně nutné dobře se obléknout a obout a dbát zvýšené opatrnosti. S sebou do batohu 
určitě nezapomeňte přibalit něco na zahřátí a dobrůtku na nabrání energie.

Zveme Vás

Kulturní akce na Policku 
Ve středu 13. února od 18:00 hod. můžete vyrazit na Diashow Davida Těšínského  
s názvem „Fotka jako zbraň, fotka jako lék“ do Kolárova divadla v Polici nad Metují. 
David Těšínský zažil během své krátké kariéry mnohá dobrodružství. Na cestách 
po světě nafotil kontroverzní fotografie, jež vzbuzují zájem. Objevily se ve slavných 
denících, jako je britský The Sun nebo francouzský Le Monde. Za svou práci několikrát 
obdržel prestižní cenu Czech Press Photo. 20. března od 18:00 hodiny zve ZUŠ Police 
nad Metují na koncert pro UNICEF. Hned den bude zahájen další ročník skvělého 
festivalu JEDEN SVĚT Police nad Metují. Festival dokumentárních filmů o lidských 
právech se již po 8. vrací do Police nad Metují. Police nad Metují je nejmenším českým 
městem, kde se festival koná a zároveň jediným v Královéhradeckém kraji kromě 
krajského města Hradce Králové. I letošní ročník nabídne zajímavé filmy a diskuze. 
Podrobné informace o této akci a také například o skvělém koncertu Hradišťanu  
a Jiřího Pavlici konaného dne 27. 3. od 19:00 hodin naleznete na www.policko.cz.

Broumovským klášterem 
od sklepa po muzeum 
Zavítejte v únoru a březnu na speciální prohlídky broumovského 
kláštera, spojené s komentovanou prohlídkou Muzea 
Broumovska. Při těchto prohlídkách uvidíte sklepní prostory, 
historickou knihovnu, opatskou galerii, výstavu poklady  
z depozitářů a nádherné reprezentativní sály opatské rezidence 
s expozicí o historii Broumova. Přijďte a využijte možnost 
nakouknout do běžně nepřístupných prostor a za dveře Muzea 
Broumovska. 

Kapacita prohlídky je omezená. Rezervace vstupenek na 
emailu prohlidky@broumovsko.cz. Vstupné a bližší informace 
na www.klasterbroumov.cz. 

Do fabriky na zážitky na dny otevřených 
dveří střelnice, Irský večer a vinnou bránu  
Centrum Walzel v Meziměstí má pro všechny návštěvníky regionu připraven bohatý program pro celý 
rok. Skvělé jídlo ochutnáte celoročně v restauraci Švejk v Meziměstí, zahřejete se při bowlingu, v 
posilovně nebo si vyzkoušíte nejmodernější krytou Střelnici ve Střední Evropě. K odpočinku láká solná 
jeskyně. Každou poslední sobotu v měsíci zveme na Slávu českého piva a polských klobás či vinnou 
bránu. Dne 15. 3. se ve fabrice na zážitky bude konat Irský večer – přijďte ochutnat zelené pivo a užít 
si pravou českou muziku.  Zajímají Vás zbraně? Přemýšlíte o pořízení zbrojního průkazu? Máte zbrojní 
průkaz a chcete si pořídit novou zbraň? Nebo jen pokecat o zbraních s odborníky a prohlídnout si no-
vinky na trhu? Zveme vás jedinečnou akci o víkendu ve dnech 22. 3. – 24. 3. 2019, kdy se ve Walzlovce 
konají DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ STŘELNICE WALZLEL S CZUB. Zapůjčení zbraně, výstava je zdarma. 

Podrobné informace o všem, co se ve Walzlovce děje naleznete na: www.fabrikanazazitky.cz

Zavítejte na farmu Bílý dvůr 
po celý rok 
Chcete zažít pohádkovou zimní krajinu, spatřit vrcholky kopců zahalené 
do třpytivého bílého kabátu, vyrazit na procházky do romantické krajiny 
a ještě si svůj pobyt užít v přátelském venkovském prostředí, ochutnat 
domácí potraviny a zažít prostředí farmy na vlastní kůži, Na farmě Bílý 
dvůr se na vás těší po celý rok. Zasněžené vrcholky kopců i špičky stro-
mů, třpytivá krása bílé peřiny krásné přírody chráněné krajinné oblasti, 
která přímo vybízí k pěším výletům v okolí a nádherné chvíle, které si 
budete dlouho pamatovat. Přátelský a milý personál, zvířátka, která vám 
budou na dosah, a mnoho dalšího na vás čeká v Bělém u Machova. 

Mrkněte se na stránky www.farmabilydvur.cz 

Festival Za poklady Broumovska 
přiveze Dashu & Epoque Quartet
Ve středu 1. května 2019 od 18 hodin vystoupí v broumovském klášteře zpěvačka 
Dasha spolu s Epoque Qaurtet.  Festivalová ouvertura symbolicky zahájí 14. ročník 
letního hudebního festivalu Za poklady Broumovska, který ve dnech 29. 6. - 31. 8. 
2019 přivítá v broumovských kostelích renomované české i zahraniční interprety 
klasické hudby. 

Výtěžek z benefičního koncertu putuje na podporu festivalu. 

Vstupenky ZDE. https://www.klasterbroumov.cz/cs/festival-za-poklady-
-broumovska-dasha-epoque-qu

Z činnosti SDMB o. p. s. 

Veletržní sezóna odstartovala 
expozicí na brněnském 
RegionTouru 2019  
Ve dnech 17. – 20. ledna 2019 hostilo brněnské výstaviště jeden z největších 
veletrhů cestovního ruchu v České republice. Broumovsko se na veletrhu 
prezentovalo nejen v rámci společné expozice Pardubického a Královéhradeckého 
kraje pod značkou Východní Čechy, ale také na stáncích polských partnerů Gminy 
Radkow a LOT Valbřišsko – v rámci realizovaného česko-polského projektu 
„Rozvoj geoturistiky a cestovního ruchu v regionu Středních Sudet“. Celou zprávu 
naleznete zde: http://nase.broumovsko.cz/broumovsko/veletrzni-sezona-
odstartovala-expozici-na-brnenskem-regiontouru-2019.html

Skalní města České republiky
Na otázku, co spojuje České Švýcarsko, Český ráj a Broumovsko, odpoví 
snad každý z milovníků přírody: PÍSKOVEC. Z dalších odpovědí to pak 
pravděpodobně bude: divoká příroda, romantická krajina nebo skalní 
lezení. Projekt Skalní města České republiky, který je řízen Společností pro 
destinační management Broumovska, se snaží nejen koordinovat propagaci 
skalních měst, ale také přispět k vyvážení návštěvnosti v jednotlivých 
oblastech a ročních obdobích. Krása skal v tichých zimních dnech nabídne 
zcela jiné vjemy než parné nedělní dny uprostřed srpna, které navíc ve 
skalách strávíte uprostřed davu lidí… To si uvědomuje řada turistů, kteří 
čím dál častěji volí k návštěvě skalních měst mimosezonní termíny nebo 
se při svých výpravách pohybují v okrajových částech skalních komplexů. 
Zkuste to i vy a poraďte to vašim blízkým. Naplánujte si třeba mrazivý 
únorový výstup na Ostaš nebo říjnový přechod Broumovských stěn, které 
vás ohromí svými podzimními barvami. www.skalnimesta.cz 

Poprvé na tiskové konferenci 
v Bratislavě
Ve čtvrtek dne 24. 1. 2019 jsme se společně s Královéhradeckým a Pardubickým 
krajem, destinační společností Hradecko zúčastnili tiskové konference pro novináře 
a zástupce cestovních kanceláří, agentur a touroperátorů v rámci oblíbeného a velmi 
silně navštěvovaného veletrhu ITF SlovakiaTour 2019. V rámci prezentace regionu 
jsme představili Broumovsko jako kraj pískovcových skal a barokních památek, který 
má návštěvníkům regionu co nabídnout po celý rok. Všichni zúčastnění si z konference 
odnesli také tiskovou zprávu s přehledem všech možných venkovních i indoorových 
aktivit včetně malé drobnosti. Na Slovensku jsme se osobně prezentovali poprvé a velmi 
nás potěšilo, že zájem o Broumovsko přetrval i po skončení prezentace a doplňujících 
dotazů bylo mnoho. Potvrdilo se, že na Slovensku má Broumovsko velký potenciál, zaujme 
a my se těšíme, že u nás uvítáme více a více návštěvníků ze všech koutů Slovenska. 

Polský hornický festival 
Barbórka 2018
Jako každoročně se i počátkem loňského prosince konal Festival hornických tradic 
Barbórka v polském městě Valbřichu. Hlavní program oslav patronky horníků – 
svaté Barbory započal dopoledne 4. prosince mší svatou ve valbřišském kostele 
Svatých andělů strážných, za široké účasti oficiálních představitelů města, 
místních hornických spolků a organizací, hornických i ostatních škol, dětských 
a mládežnických organizací, a také zahraničních hostů z partnerského německého 
hornického města Freiberg a Národního geoparku Broumovsko. Následný 
přehlídkový pochod centrem města se slavnostní zastávkou před valbřišskou 
radnicí zakončilo položení věnců u památníku hornických obětí. Večerní, 
výhradně mužská, hornická slavnost Karczma Piwna s mnohými  tradicemi jako 
například „skok přes kůži“ a pasování do cechu hornického, se pak stává tradičním 
vyvrcholením týdenního festivalu s bohatým doprovodným programem.

Ledová výzdoba 
Dolu Bohumír
Měděný důl Bohumír v Jívce zatím ještě odpočívá 
zimním spánkem, ale příroda si i tak stále pohrává 
s novými nápady originální výzdoby tichého 
podzemí. Tajuplnou pohodu chladných zemských 
hlubin v posledních lednových dnech doplnily 
průzračné ledové krápníky všemožných tvarů, 
vytvořené prosakující podpovrchovou vodou  
a důlní chodbou proudícím mrazivým vzduchem. Do 
netrpělivě očekávané nové prohlídkové sezóny sice 
tato ledová krása rozhodně nevydrží, ale na ukázku 
zůstane pro návštěvníky zachycena alespoň na 
působivých fotografiích. www.djs-ops.cz 

Skiareály pro začátečníky 
i pokročilé   
Jste vyznavači sjezdového lyžování? Vezměte lyže i snowboardy a 
vyražte na místní kopce. Ve Skiareálu v Teplicích nad Metují si užijete 
sjezdovou trať o délce 500, která je vhodná pro začátečníky i pokročilé, 
stejně jako pro rodiny s dětmi nebo školní výcvikové kurzy. V areálu 
je bezplatné parkoviště, půjčovna lyží a občerstvení. Lyžařská 
škola nabízí výuku lyžování na objednávku. Zavítat můžete také na 
lyžařský vlek Nebíčko do Police nad Metují, lyžařského střediska 
v Machově nebo na krásné výletní místo do skiareálu Janovičky 
u Broumova. Nedaleko od nás jsou vám k dispozici ještě lyžařské
vleky v Radvanicích a Petříkovicích.
http://www.broumovsko.cz/cs/lyzarske-arealy

Naučná stezka v Machově 
Příjemná odpolední procházka Vás provede centrem Machova 
a blízkým okolím. Po cestě je rozmístěno deset tabulí, ze 
kterých se dozvíte něco o historii, školství v Machově, kostelech  
a zdejší přírodě. Zhruba v polovině cesty se nachází vyhlídka, 
z níž je vidět dominantní červenobílý kostel, “strážce” Machova 
- kopec Machovský Šefel a za ním Krkonoše.

Celý popis trasy naleznete na stránkách 
https://www.policko.cz/en/turistika/tipy-na-vylety. 

Broumov má nové videospoty
Broumovsko obsadili filmaři ze společnosti Hustle Production a natočili 
spot propagující největší krásy našeho regionu. Poté vyrazili i k partnerům 
do Polska. Výsledkem je série pěti propagačních videospotů, kterými během 
letošní veletržní sezóny oslovíme tisíce potenciálních návštěvníků a turistů 
u nás i v Polsku. V konceptu této reklamní kampaně hrají hlavní roli možnosti
cykloturistiky propojené s návštěvou největších kulturních a přírodních
unikátů. Spoty jsou výsledkem trvalé spolupráce v oblasti turistického ruchu
v příhraničním regionu s obcí Křinice, městem a obcí Nowa Ruda a obcí Radków. 

Celý článek zde: https://broumov-mesto.cz/vismo/
dokumenty2asp?id=20472&n=mame-nove-propagacni-videospoty

Farma Wenet
Návštěvník této farmy má možnost se zde 
setkat s různými druhy zvířátek, některá  
z nich má možnost si osobně pohladit  
a zažít tak neobyčejné chvíle, odpočinout si  
v příjemném prostředí a nabít se novou energií. 
Farma Wenet je obklopena malebnou krajinou 
Broumovska, která skýtá mnohé vyžití v 
každém ročním období, od romantických 
procházek po okolí, po celodenní výlety do 
skal, zdejších lesů, návštěvy památek, ale i 
oddech a relax se zvířátky na farmě. Farma 
je pro všechny zájemce otevřena po celý rok. 
www.farmawenet.cz

Grosshof Golf club
Grosshof Colf Club Velká Ves to je mladý klub 
na starém statku, který si zakládá na přátelské 
a rodinné atmosféře. Velké tréninkové plochy  
a zkušený cvičitel vytvářejí ideální prostředí pro 
golfové začátečníky, perfektně upravené hřiště zase 
ocení i dlouholetí golfisté. Hřiště - nádherná devítka 
uprostřed broumovské kotliny. Ve výšce 412 m. n. m 
ocení každý golfista, kvalitně udržované fairwaye, 
skvělé greeny i úchvatné výhledy. Pohled na město 
Broumov v čele s benediktinským klášterem ze 14. 
století, Broumovské stěny, Javoří hory i panorama 
Jeseníků, Orlických hor a Krkonoš - to jsou devizy 
každého odpalu i patu, které se hned tak někde 
nevidí. www.grosshof.cz

Přijďte si vyzkoušet 
skalní lezení
Baví Vás i dobrodružství? Přijeďte si vyzkoušet 
skalní lezení. Horolezecká škola Adršpach 
nabízí kurzy pro děti i dospělé a zapůjčí vám 
veškerou výbavu, která je potřeba. Nezáleží na 
tom, jestli jste začátečníci nebo máte za sebou 
nějaké zkušenosti. Ti lehce pokročilejší mohou 
s instruktory zdolat adršpašské klasiky, včetně 
výstupu na Milence. Těší se na vás celý tým  
a uvidíte, že si adrenalinové zážitky pořádně 
užijete.

http://www.skolalezeni.cz/

Zveme vás k nám na jaře, v létě i na podzim

Restaurace U Tří růží
Restaurace přímo v areálu broumovského kláštera 
je moderním prostředím s nádechem venkovské 
kuchyně.  Menu vychází přednostně z místních 
regionálních tradic. Hosté si na talíři pochutnají  na 
dobrotách z českých polí,  zahrad, lesů a rybníků. 
Inspirací kuchařům jsou receptury, které se využívali 
v klášterní kuchyni. Součástí filozofie všech 
restaurací komplexu baroque je vlastní zpracování 
surovin. Hosté tak ochutnají čerstvý chléb pečený 
přímo v restauraci, stejně tak knedlíky, klobásy nebo 
pomazánky a paštiky. Restauraci s pivní tankovnou  
tvoří samostatný prostor, který komunikuje přímo  
s kuchyní.

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

Kontakty:     Společnost pro destinační
management Broumovska o. p. s. 
Klášterní 1, 550 01 Broumov 
marketa.hanusova@broumovsko.cz 
telefon: 733 739 728

geopark.broumovsko.cz bikeresort.broumovsko.cz




