B
Editorial

Broumovsko
Informační bulletin
2/2019
Vážení přátelé,
připravte se na příjemné procházky rozkvetlou krajinou Broumovska. V jarním vydání elektronického Bulletinu najdete
spoustu tipů kam vyrazit. Nádherné cyklotrasy a pěší trasy nabízí nespočetné a jedinečné výhledy do okolí. Poznejte
i zajímavosti našich sousedů, třeba tím, že si projdete starou trasu sv. Jakuba. Letos jsme se účastnili několika veletrhů
a můžeme říci, že poptávka po našem regionu je vysoká a toho si ceníme. Kulturní program regionu je opravdu nabitý,
stačí si jen vybrat.
Milan Brandejs, ředitel Společnosti pro destinační management Broumovska o.p.s.

Stalo se ...
JEDEN SVĚT
V březnu se konal v Polici nad Metují putovní festival „Jeden svět“.
Jedná se o festival dokumentárních filmů. Porota vybrala 12 snímků,
které poukázaly na rozdílnost lidských práv. Cenu získal nejlepší
film Kamenné srdce od režisérů Claire Billet a Olivier Jobard. Filmu
zaujme diváka od začátku až do konce, popisuje život afghánského
uprchlíka Quorbána, přesněji od jeho dětství až po dospělost. Vše se
odehrává v žalostných podmínkách. Cenu za nejlepší režii si odnesl
Odložený případ HammarskjŐld – ve filmu je použit sebeironický
humor. Zvláštní cenu poroty získal film Rekonstrukce Utøyi, který
pojednává o útoku na norský letní tábor v roce 2011.

FOR BIKES
Broumovsko se účastnilo cyklistického veletrhu
For Bikes, který se konal na konci dubna v
Praze. Pro návštěvníky jsme si připravili tři
jednoduché otázky, které se týkaly našeho
regionu. Z celkového počtu 253 přihlášených
jsme vylosovali čtyři šťastné výherce a ceny jim
v dubnu zaslali.
Cyklo-helmu vyhráli pan Josef H. - Havířov,
Zdeněk Š. – Jihlava. Mikinu vyhrála paní Gabriela
S. – Karlovy Vary a kapesní nářadí pro cyklistu
obdržel pan Tomáš T. – Kardašova Řečice.

Zajímavost
Jako každoročně, tak i letos v Teplických skalách
hnízdí sokol stěhovavý
Už několik týdnů většina z nás toužebně vyhlíží očekávané oteplení a pravý nástup jara. Také řada živočichů netrpělivě čeká
na lepší podmínky pro založení rodiny. Jako jedni z prvních začínají hnízdit ve skalních rezervacích sokoli. Teplické skály
jsou již tradičním hnízdištěm sokola stěhovavého. Stejně je tomu i letos, a proto je vstup na část okruhu, až do řádného
vyvedení mláďat, uzavřen. Vzhledem k tomu, že se jedná o chráněného živočicha, je potřeba brát ohled na jeho hnízdění.
Pokud se na trase setkáte s omezením, respektujte, prosím, zóny klidu a řiďte se informačním značením v terénu, které vás
provede skalním městem tak, abyste viděli všechny krásy skal. Již v předchozích letech měla správa CHKO Broumovsko pro
ukázněné návštěvníky připraveno v době hnízdění zajímavé zpestření. Stejně tak by tomu mělo být i v letošním roce. Pokud
zavítáte do Teplických skal o víkendu, můžete se za příznivého počasí těšit i na pozorování sokolů s výkladem strážců
přírody. Plánujete-li výlet do skal, pamatujte, že přestože na jedné straně skal je jaro v plném rozpuku, na druhé je stále sníh
a zima, proto nepodceňujte dobré obutí a oblečení.

Tipy na výlety
Vycházky polickem již po šesté!
Cyklus terénních vycházek s odborným průvodcem za krásami Policka se v
letošním roce uskuteční již po šesté. V rozmezí května až září se symbolicky
uskuteční celkem šest vycházek, tedy široká veřejnost bude mít hned šest
příležitostí vypravit se za poznáním zdejší přírody či historie společně s odbornými
průvodci ze Správy CHKO Broumovsko, Muzea Náchodska a Národního geoparku
Broumovsko. Pozorní jistě zaznamenali, že jsme v letošním roce navázali novou
spolupráci, a to s posledním jmenovaným subjektem. V letošním roce bude
jedna výprava směřovat za poznáním části území Geoparku Broumovsko – jeho
horninami i pozůstatky druhohorního moře. Kam tedy budou směřovat výpravy v
letošním roce? ... více zde

Junácká vyhlídka
Turistům stále ještě skryté místo – Junácká vyhlídka v Broumovských stěnách – leží sice přímo na
značené cestě, je ale tak daleko od všech výchozích míst, že sem zavítá jen zdatnější poutník. Ze
Slavného, Řeřišného nebo Božanova je to sem pořádný kus cesty… Pokud se výletní chůze může
nazvat námahou, pak se tato námaha vyplatí a my vám doporučujeme Junáckou vyhlídku jako
místo pro další z vašich výletů Broumovskými stěnami. Na vyhlídce je několik desetiletí umístěna
horolezecká vrcholová krabička s návštěvní knihou, kde se každý může podepsat. I to je určitou
zvláštností celého Broumovska. Navíc výhled směrem k Božanovskému Špičáku a polské Hejšovině
s Borem je v každém ročním období nádherný. Pokud na Junáckou vyhlídku půjdete od Slavného
kolem Pánova kříže, pokračujte z vyhlídky po žluté značce přes Mydlářské kameny a Spáleniště
na Signál, vrch s malým skalním labyrintem a několika věžemi. Odtud sejdete na okraj Řeřišného
na křižovatku s úchvatným názvem – U Zabitého. Na Slavný se vrátíte buď směrem doleva po
zelené značce zpět k Pánovu kříži, nebo budete pokračovat doprava po modré značce a pod svahy
Broumovských stěn dojdete kolem několika starodávných trempských srubů na Slavný.

Trasou sv. Jakuba v polsko – českém příhraničí
Ve středověku má počátek putování do Santiaga de Compostela ve Španělsku, kde se podle tradice nachází hrob sv.
Jakuba, apoštola. Tyto trasy se označují jako Svatojakubská cesta, a jsou třetí nejvýznamnější křesťanskou poutní
trasou vedle tras do Říma a Jeruzaléma.
V Kladské kotlině byla Svatojakubská cesta vytýčena v r. 2014. Je součástí celoevropské sítě tras vedoucích do
Santiaga de Compostela, měří více než 80 km a vede od Międzygórza do Radkowa a odtud do České republiky.
V Gmině Radków začíná Svatojakubská cesta ve Ścinawce Dolnej. K jejímu osídlení od počátku 13. století přispělo
úrodné údolí a obchodní cesta z Kladska do Jelení Hory. Stopy Kristova apoštola nacházíme v zasvěcení zdejšího
řimsko-katolického kostela sv. Jakubovi Většímu (Staršímu), známé již z pramenů ze 16. století. Jedná se o trojlodní
chrám dochovaný v novorománském slohu s novobarokními prvky. Z dávného kostela se zachovaly zvony a část
mobiliáře z 15. století: gotická Pieta umístěná na hlavním oltáři a socha Matky Boží s děťátkem. ... více zde

Bike resort Broumovsko
adrenalin v sedle
Broumovsko sice ještě nepatří k nejznámějším cyklistickým
oblastem v Čechách, ale svojí bohatou nabídkou cest a neobyčejně
zajímavých terénů už dnes uspokojí opravdu všechny kategorie
milovníků tohoto populárního sportovního vyžití.
Nádherná divoká příroda Broumovské vrchoviny, klikaté úboční
a hřebenové cesty s úchvatnými dalekými výhledy, technicky
náročné kamenité sjezdy mezi pískovcovými skalami, poznávací
trasy kolem historických barokních, vojenských anebo přírodních
památek, či originální občerstvovací zastávky, to je to, co z běžné
vyjížďky na kole vytvoří skutečný cyklistický zážitek. ... více zde

Zámek Książ
Podle legendy hrad postavil rytíř Frederyk, zvaný Funkenstein v roce 933 z příkazu císaře
Henryka Ptáčníka. V písemných pramenech se uvádí, že svidnicko-javorský kníže Bolko I. Surový
v roce 1288 postavil hrad na ochranu obchodní cesty z Čech do Slezska. Původní opevnění bylo
zničeno českým králem Přemyslem Otakarem II. Hrad mnohokrát změnil majitele (z řad Čechů,
Maďarů a Němců). V letech 1428 až 1429 tehdejší hrad dobyli čeští husité. V 18. Století byl hrad
přestavěn na zámek. V roce 1941 byl celý objekt zkonfiskován ve prospěch Třetí říše, znovu
přestavěn v letech 1943–1945 a využíván jako sídlo gestapa. Pod zámkem se rozkládají dlouhé
podzemní chodby a dodnes se spekuluje o ukryté jantarové komnatě. Po druhé světové válce
obsadila zámek Rudá armáda a značně jej zdevastovala. V sedmdesátých letech 20. století prošel
kompletní rekonstrukcí a nabízí návštěvníkům prohlídky interiéru a okolí.

Kočičí skály
na stolové hoře Ostaš
Mezi obcí Pěkov a Bukovice je odbočka na stolovou horu Ostaš.
Přírodní památkou byly místní Kočičí skály vyhlášeny v roce 1956
na výměře 8,2602 ha. Důvodem ochrany je reliéf s geomorfologicky
významnými útvary.
Na Kočičí skály se dostanete příjemnou procházkou od parkoviště
po modrém značení. Cesta tam i zpět Vám zabere asi 1,5 hodiny.
Pokud nespěcháte, sejděte se podívat do Sluje českých bratří. Od
jara do podzimu jsou častými návštěvníky těchto skal horolezci,
jelikož se tu nachází několik stovek výstupových cest různých
obtížností.

Z činnosti SDMB o. p. s.
Vyšly noviny Letní Broumovsko a k dostání jsou v infocentrech a u dalších poskytovatelů služeb v regionu, v elektronické podobě je najdete na www.broumovsko.
cz. Noviny nabízejí zajímavosti z kulturního a přírodního dědictví regionu, možnosti pro sportování a kulturní aktivity vhodné pro návštěvníky. Rozvoj cestovního
ruchu je cílem Společnosti pro destinační management Broumovska, o. p. s., která v únoru 2019 získala certifikaci oblastní destinační společnosti. Informace
poskytuje prostřednictvím www.broumovsko.cz , www.bikeresort a www.geopark.broumovsko.cz, profilu na facebooku a Instagramu. Destinační společnost
propaguje region na veletrzích cestovního ruchu a prostřednictvím inzerce v tisku a na internetu. V roce 2018 zpracovala své rozvojové dokumenty cílené
do r. 2028 – Strategii rozvoje cestovního ruchu a Strategii rozvoje geoturistiky a Národního geoparku Broumovsko. Obdobně jako v loňském roce, i v dubnu
letošního roku uspořádala destinační společnost seminář, letos určený zejména pro samosprávy měst a obcí v regionu. Společnost pro destinační management
Broumovska, o. p. s., je koordinátorem produktu Skalní města ČR. Prezentace geologického vzniku regionu, přírodních zajímavostí a památek je jednou ze
součástí Národního geoparku Broumovsko, jehož statut získala destinační společnost na jaře 2018.
Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s., se snaží rozvíjet cestovní ruch jako jednu z možností, jak posílit
ekonomiku regionu včetně zvýšení počtu pracovních míst. Nezbytnou podmínkou je spolupráce samospráv a poskytovatelů služeb.
Část aktivit je možné realizovat díky podpoře projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet.

Skalní města
TURISTICKÁ SOUTĚŽ

Český ráj

PRO NÁVŠTĚVNÍKY SKALNÍCH
MĚST ČESKÉ REPUBLIKY

Navštivte během roku 2019 některá ze skalních
měst České republiky:
na Broumovsku,
v Českém ráji,
v Českém Švýcarsku
a zúčastněte se naší soutěže

Broumovsko

určené jen pro vás – milovníky skal.

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

České Švýcarsko

Projekt Skalní města České republiky byl realizován za
přispění prostředků státního rozpočtu České republiky
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Společnost pro destinační management Broumovska již několik let
koordinuje národní produkt Pískovcová skalní města České republiky, který
propojil skalní oblasti na Broumovsku, v Českém Švýcarsku a Českém ráji.
Všechny tři oblasti řeší prakticky stejné úkoly, stojí před nimi podobné
problémy a mají stejné cíle. V projektu se tedy nejedná jen o společnou
propagaci oblastí, ale také například o snahu rozložit návštěvnost skal do
delšího časového úseku během kalendářního roku.
Jednou z řady společných akcí pro letošní rok je i turistická soutěž pro ty, kteří
během roku navštíví některá ze skalních oblastí ve všech třech lokalitách.
Letáky s propozicemi a soutěžním kuponem naleznete už od 10. května ve
všech informačních centrech od Děčína po Broumov.

Národní geoparky ČR
LOGO MANUÁL

Ministerstva pro místní rozvoj
Určeno pro interní užití pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pro
externí užití pracovníků reklamních agentur, tiskáren, DTP studií a dalších
dodavatelů.

Národní geoparky jsou u nás od roku 2007 se rozvíjejícími turisticko-vzdělávacími a
zážitkovými atraktivitami, založenými na interpretaci místního geologického bohatství,
z tohoto pohledu zajímavých oblastí České republiky, a popularizaci geovědních
oborů. Síť národních geoparků ČR, vzniklá uvedeného roku po vzoru sítě evropských a
globálních (světových) geoparků, je pro ujednocení filozofie a pravidel činností geoparků
zastřešena Ministerstvem životního prostředí ČR, které také zainteresovaným a odborně
schváleným kandidátům Certifikát Národní geopark následně vydává. Národní geopark
Broumovsko se do rodiny českých národních geoparků zařadil právě před rokem. Každý
národní geopark rozvíjí své interpretační, popularizační, vzdělávací a další geoturistické
aktivity na základě geologických zajímavostí a fenoménů svého vlastního území,
ale národní geoparky spolupracují i vzájemně. Jedním z produktů této spolupráce je
například „putovní“ výstava Národní geoparky ČR, která se právě přesunula na putování
Geoparkem Broumovsko.
2. aktualizované vydání 2012

Veletrhy
Od ledna do března jsme se účastnili několika veletrhů v České republice a
v Polsku. Snažíme se propagovat region Broumovsko jako celek přírodních
a kulturních památek, čímž se snažíme protáhnout turistickou sezónu do
jednotlivých měsíců celého roku. Součástí propagace je Národní geopark
Broumovsko, Skalní města ČR a Bikeresort Broumovsko, což jsou další
produkty činnosti SDMB. Zájem o Broumovsko je obrovský, lidé náš region
často znají a rádi se k nám vracejí. Hodně se ptají na skalní útvary, nejen
Adršpašsko-Teplických skal. Hledají u nás na stánku zajímavé prospekty,
ale i drahocenné rady, které v letáčcích nenajdou. Díky spolupráci s
infocentry regionu, městy, obcemi a dodavateli služeb máme i pro zvídavé
návštěvníky veletrhů některé reklamní upomínkové předměty jako jsou
čokoládky, propisky, odznáčky, záložky do knížek a poznámkové bloky.

Regionální značení
„Broumovsko – regionální produkt“.
Asociace regionální značky se snaží přispívat ke zviditelnění kvalitních místních
produktů už více jak 8 let. V poslední době pozorujeme trend obliby výrobků ruční
práce a lokálních potravin a proto řady našeho regionálního produktu budeme
rozšiřovat. Neváhejte a přihlaste se do certifikace. Budete mít možnost účastnit se
trhů nejen v regionu Broumovska.
Pište na katerina.agnolozzi@broumovsko.cz, poté se sejdeme a pomůžeme s vyplněním
přihlášky. Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2019.

Zveme Vás
Festival Za poklady Broumovska
už počtrnácté…
Ve středu 1. května symbolicky odstartuje v broumovském klášteře festival Za
poklady Broumovska. Festivalová ouvertura nabídne koncert Dashy a Epoque
Quartet, který zahájí 14. ročník letního hudebního festivalu Za poklady Broumovska.
Ten ve dnech 29. 6. - 31. 8. 2019 přivítá v broumovských kostelích renomované
české i zahraniční interprety klasické hudby.
Více: www.zapoklady.cz

Letní open air láká na
Tata Bojs & Filharmonii
Hradec Králové
Jedinečná hudební událost léta 2019 se blíží. Nenechte si 21. června
ujít letní open air v broumovském klášteře, na kterém vystoupí Tata
Bojs spolu s Filharmonií Hradec Králové. Jedna z nejlepších českých
alternativních kapel se opět spojí se symfonickým tělesem a vystoupí
pod širým nebem v klášterní zahradě. V premiéře uslyšíte originální
aranže jejích nejlepších písní z následujících alb: Futuretro, Biorytmy,
Nanoalbum, Kluci kde ste?, Ležatá osmička, A/B.
Vstupenky v předprodeji na www.smsticket.cz

Na putovní výstavu
Národní geoparky ČR
Postupně na pěti místech Národního geoparku Broumovsko se návštěvníci na
deseti roll-up panelech přehledně seznámí s lokalizací a geologickou stavbou
území, charakteristickými geologickými zajímavostmi, a geoturistickými
a popularizačními aktivitami jednotlivých národních geoparků. K výstavě
jsou vydány také letáčky se stručnými nejdůležitějšími informacemi o
prezentovaných geoparcích. Výstava bude ke zhlédnutí od 26. 4. do 17. 5.
2019 v Informačním centru v Teplicích nad Metují, od 20. 5. do 9. 6. 2019 v
Hornickém skanzenu Žacléř v Žacléři, od 10. 6. do 30. 6. 2019 v Konferenční
místnosti Pellyho domů v Polici nad Metují, od 1. 7. do 15. 7. 2019 v Zámku
Adršpach, a od 19. 7. do 12. 8. 2019 na Staré radnici v Broumově.
Přijďte se inspirovat k dalšímu nevšednímu poznávání přírodních, technických
i kulturních zajímavostí naší země!

Na golf
Už jste někdy hráli golf? Znáte ten správný postoj k odpalu
míčku? Viděli jste vůbec golfové hřiště? Pokud jste alespoň
jednou odpověděli ne, tak neváhejte a přijďte se podívat na
den otevřených dveří! V neděli 5. 5. 2019 od 14 do 18 hodin
v Broumově na golfovém hřišti Grosshof. Velké tréninkové
plochy a zkušený cvičitel vytvářejí ideální prostředí pro golfové
začátečníky. 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.
www.grosshof.cz

Vzhůru dolů do dolů…
Tak už je to zase tady! Velký pátek nás navnadil na tajemné poklady v hlubinách země, rozespalí netopýři se
pomalu probouzejí ze svého zimního odpočinku, pyl z rozkvétajících stromů už lechtá v nose a pálí v očích,
a jarní slunce začíná chvilkami už skoro nepříjemně žhnout. Tak to je ta pravá chvíle zalézt někam do vlahé,
klidné a chladivé „díry“. A jednu takovou krásnou, barevnou a zajímavou tady zrovna máme k mání – nedaleko,
hned nad obcí Jívka mezi Stárkovem a Radvanicemi. Měděný důl Bohumír Vám v nové sezóně nabídne nejen
to osvěžení v horkých dnech, ale především nové zážitky z prohlídky důlního podzemí se starými vydřevenými
chodbami a úzkými poruby, ve kterých horníci ještě před nějakými šedesáti roky pracně dobývali měděnou
rudu z pískovcových vrstev. S lampou na přilbě se vcítíte do kouzla těžké práce dnes již u nás zanikajícího
chlapského povolání, provázející staří havíři Vám barvitě vylíčí, jak to v dole všechno chodilo, a nakonec si
můžete užít i adrenalinový výstup po žebřících větrací šachtou zpět na denní světlo. A když se Vám to v dole
zalíbí, můžete se vydat ještě do nedalekého Hornického skanzenu v Žacléři. Z prohlídky modernějších provozů
bývalého uhelného dolu, paleontologické expozice nebo výstupu na těžní věž budete určitě také nadšeni. A
pro rezervaci termínu prohlídky nepotřebujete ani předpověď počasí – v dole přece ani nefouká, ani neprší, ani
slunce nespaluje. Takže vzhůru do dolů! Více na: www.djs-ops.cz

Farma Wenet
Přijďte na příjemnou procházku na farmu Wenet, kde rozkvetlé kvítí
lemuje cestičky mezi zvířecími výběžky. Je otevřeno každý den od 10
do 17 hodiny. Uvidíte jedinečného bílého klokana, zazpívat si můžete
při pohledu na pestrobarevné ptáčky. Různé druhy slepic, lamy, kozy,
alpaky, králíčci, veverky a spousta dalších zvířátek čeká na Vaši
návštěvu. Děti se mohou pohoupat na houpačce, svézt se na klouzačce
nebo si s Vámi zahrát ruské kuželky. Farmu najdete na cestě, která
vede do Otovic, pěšky jste tam od nádraží asi za 15 minutek. Stačí
přejít přejezd a na první křižovatce zahnout vpravo. Půjdete okolo
základní a praktické školy, okolo areálu golfu a za chvilku již uvidíte
vítací tabuli farmy. V areálu je místo k zaparkování automobilu a
dokonce i automat s malým občerstvením. www.wenet.cz

Walzel, fabrika na zážitky
Volnočasové a obchodní centrum, které nabízí hned několik
aktivit. Součástí komplexu je staročeská kuchyně, která
připravuje jídlo z čerstvých surovin. Když počasí nepřeje, vydejte
se s přáteli třeba k nám na bowling. Vyberte si balíček, který
potěší. Co takhle absolvovat kurz pro získání zbrojního průkazu?
Obdarujte Vaše blízké skvělou masáží v solné jeskyni. Mrkněte
na www.walzel.cz a užijte si den.

„Papírové muzeum“
V roce 2012 bylo v Polici nad Metují slavnostně otevřeno Muzeum
papírových modelů. Na mapě muzeí České republiky se objevil
nový subjekt, který se stal svatostánkem všech papírových
modelářů. A nejen z České republiky, protože v Muzeu se
prezentuje i práce modelářů z Polska nebo Slovenska. Otevírací
doba (květen-září), denně od 9:00-17:00. Muzeum papírových
modelů nabízí od dubna nové vzdělávací programy.
Více info na www.mpmpm.cz

Mlýn Dřevíček
fantastická technická památka v Horním Dřevíči
u Stárkova. Seznamte se s oborem mlynářství a
poznejte práci, kterou mlynář se svými pomocníky
musel denně vykonávat. Vybavení mlýna je z doby
světových válek. Ve mlýně uvidíte výborně zachovalé
technologické vybavení.
Těšíme se na Vaši návštěvu. www.mlyndrevicek.cz

U Tři růží
Moderní stylová restaurace, kterou
najdete v blízkosti kláštera v
Broumově. Skvěle naaranžované
talíře plné čerstvých místních
surovin. Jedinečné splynutí chutí
při každém soustu. Ochutnejte naši
limonádu nebo pivo Baroque.
Více info na www.baroque.cz

Zámeček, Janovičky
Hotel Zámeček Janovičky navazuje na více než stoletou tradici původního
zájezdního hostince z počátku 20. století. Hotel poskytuje ubytování v 17
útulných pokojích o celkové kapacitě 42 lůžek. Všechny pokoje mají vlastní
koupelnu, toaletu, TV a bezplatné připojení k wifi. V ceně ubytování je bohatá
snídaně podávaná formou švédských stolů.
Hotelová restaurace nabízí tradiční a regionální jídla, která skvěle doplňují
vína z Benediktinských sklepů z nedalekého Broumovského kláštera. Díky
salonku, který lze propojit nebo naopak oddělit od restaurace, je prostor
vhodný i pro konání soukromých akcí nebo svateb. Za příznivého počasí
je otevřena prostorná terasa, odkud se hostům skýtá úchvatný výhled do
Broumovské kotliny. K hotelu přiléhá krásná zahrada s venkovním posezením,
grilem a ohništěm. Nechybí zde ani dětské hřiště.
Hotel Zámeček Janovičky je situován v CHKO Broumovsko, uprostřed krásné a
čisté přírody. Je ideálním místem pro odpočinek, rodinná setkání a je i výchozím
bodem pro turistické výlety, ať už pěší či cyklistické. www.hzj.cz
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