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Vážení přátelé, 

Zimní měsíce jsou kouzelné. Procházka přírodou a rozhled do okolí zaujmou jak dospěláky, tak děti. Jemně ojíněné stromy, 
omrzlá tráva, ranní mlhy a mrazivý vzduch. To vše k zimním měsícům patří. Region Broumovsko nabízí mnoho atraktivit. 
Skalní města, klášter v Broumově, muzea i farmy jsou otevřeny celoročně. Dokonce po předešlé rezervaci je možné si 
prohlédnout měděný Důl Bohumír. Pokud sněží nebo prší, je možné si jít zahrát bowling, navštívit vnitřní horolezecké 
stěny, jít si zaplavat anebo si jen vychutnat lahodnou místní kuchyni a odpočívat doma, nebo v pohodlném pokojíku 
místních ubytovatelů. Možností je spousta, stačí si jen vybrat.

Za celý tým destinačního managementu přejeme vám všem pohodové svátky a v novém roce hlavně zdraví! 

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

Tipy na výlety

Zajímavost 

Blogerský trip 
Dne 5. a 6. října nás navštívila skupina blogerů. Přijeli z Čech a Polska. Ubytovaní byli v hotelu 
Zámeček na Janovičkách. Hned při příjezdu obdrželi cenné informace a letáčky o regionu 
Broumovsko a blízkém příhraničí. V sobotu jsme se proklouzali divokou Kovářovou roklí, 
navštívili jsme s nimi klášter v Broumově a celý večer zakončili v Centru Walzel v Meziměstí, 
kde si vyzkoušeli střelbu a zahráli bowling. V neděli jsme je provedli romantickými Teplickými 
skalami a zavítali jsme i do Muzea papírových modelů v Polici nad Metují. Před výjezdem 
do terénu proběhla prezentace o Národním Geoparku Broumovsko a činnosti destinační 
společnosti.

Během tripu se mluvilo o využití cyklotras a turistických cest na obou stranách hranice, 
návštěvnosti českých a polských památek, stejně jako o možnosti vzniku certifikovaného 
geoparku na polské straně. 

Skalní města 
nový videospot 
V rámci propagace Skalních měst máme nový videospot. 
Autorem filmu je Petr Krejčí (Orchis film), který má za sebou 
úspěšné série snímků Krajinou domova. První série tohoto 
pořadu se v roce 2016 stala divácky nejlépe hodnoceným 
pořadem České televize.  

Z důvodu odlehčení hlavní sezony ve skalách nebyl do videospotu 
zařazen žádný letní záběr, žádná ze známých dominant oblastí. 
Nejsou tu Milenci, Pravčická brána, Prachovská jehla… 
Snažíme se o propagaci míst na okrajích skalních měst, řada 
záběrů přibližuje i jejich širší okolí. Videospot je ale především 
jasně zaměřen na propagaci mimosezony. Zimní a podzimní 
motivy prostupují celým filmem. ... více zde

Projdi se  po Geoparku, foť a vyhraj    
Až do 30. 11. 2019 se můžete zúčastnit podzimní fotosoutěže Národního geoparku 
Broumovsko. A vyhrát praktické turistické a geoturistické potřeby a vybavení. 
Jednoduché podmínky soutěže najdete na webových stránkách Geoparku Broumovsko 
https://geopark.broumovsko.cz.  
 
Podzimní příroda je přenádherná a divoká podzimní příroda Geoparku Broumovsko je 
naprosto úžasná! Pravda, po rychlém létu se nám už výrazně ochladilo, ale nenechejte se 
ukonejšit lenivým teplem svých vyhřátých domovů a vyražte ve volném čase rozhýbat 
a prokysličit tělo do úžasných lesních a skalních zákoutí Broumovské vrchoviny. 
Zážitky třeba pod zlatavými korunami v pískovcových roklích či na prudkých úbočích 
Javořích nebo Jestřebích hor rozhodně stojí za trošku fyzické námahy. A když si vezmete 
foťák s sebou, můžete si dopřát i spoustu další zábavy a radostí. A kam tedy vyrazit? 
Inspirujte se třeba na ... více zde

Zámek Adršpach  
Vydejte se na výlet s přáteli či s rodinou a navštivte kouzelný barokní zámek Adršpach. 

Na místě dnešního zámku stávala v 15. století tvrz pánů Berků z Dubé. Dnešní podobu zámek 
získal, až když se stal majetkem rodu Nádherných, v jehož vlastnictví byl do konce 2. světové 
války. Poté sloužil jako ubytovna pro učně i archiv. V roce 2013 zámek odkoupila obec Adršpach 
a pustila se do jeho rekonstrukce. Dne 1. května 2014 byl zámek poprvé zpřístupněn veřejnosti. 

V prostorách adršpašského zámku si prohlédnete expozici lnářství a horolezectví. Jedno patro 
je ponechané v historickém duchu časů rodu Nádherných. Občerstvit se můžete v příjemné 
kavárně s dětským koutkem. Zkuste si zahrát naši únikovou hru s tématem pohádky Třetí princ. 
K dispozici je i zámecká knihovna, kde si můžete knížky zdarma půjčit či vyměnit za již přečtené.  
Samozřejmostí je wifi. Zámek je otevřen celoročně. Parkování na nádvoří zámku je zdarma. 

Přijďte se podívat, budeme se těšit na Vaši návštěvu!  
Krásnou zimu vám přejí kastelánky ze zámku Adršpach. 

Podzim a zima 
v Teplicích nad Metují  
S přicházejícím podzimem vás zveme do Teplických skal. Turistický ruch 
utichl a lze zde všemi smysly vnímat rozmary přírody. Namrzlé větvičky 
stromů se kterými si zimní větřík hraje. Těšíme se na první sněhové 
vločky, které přikryjí rozsáhlé skalní pískovcové masivy. Romantika 
zimních skal uchvátí každého. Skalní město je otevřeno po celý rok. 
Zábavnou hrou KudyTudyDoSkal si můžete procházku zpříjemnit.  

Rádi bychom vás však také pozvali do centra města, kde momentálně 
v turistickém informačním centru probíhá zajímavá výstava s názvem 
„Makrosvět vody“. Přijďte se zasnít a pokochat tím, co vše dokáže, voda, 
mráz, objektiv fotoaparátu a dětská ruka v hodině výtvarné výchovy. 
Neváhejte a výstavu určitě navštivte. Otevřena je denně od 9:00-12:00, 
13:00-16:00 až do 27. listopadu, kdy ji budou, jistě plnohodnotně, střídat 
Vánoce.  www.teplickeskaly.com 

Zveme Vás

Z činnosti SDMB o. p. s. 

Výstava Národní geoparky ČR putuje dál   
Putovní výstava Národní geoparky České republiky, kterou měli možnost o jarních a letních měsících 
shlédnout také obyvatelé a návštěvníci Broumovska, je k vidění v nových prostorách. Výstava se 
nyní přestěhovala z Poslanecké sněmovny do budovy Národního památkového ústavu. Tato expozice 
přehledně prezentuje nejvýznamnější geologické zajímavosti a památky devíti českých Národních 
geoparků. Jedním z devíti hrdých zástupců je Národní geopark Broumovsko.

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 proběhlo slavnostní zakončení výstavy Národní geoparky České republiky 
ve dvoraně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v pražském Šternberském paláci na Malé Straně. 
Zakončení výstavy konané pod záštitou místopředsedy Hospodářského výboru Ing. Martina 
Kolovratníka se zúčastnil a s projevem vystoupil také poslanec Parlamentu ČR MUDr. David Kasal. 
O rostoucím významu a především vzdělávací a popularizační funkci geoparků v České republice 
promluvil ředitel Národního geoparku Železné hory RNDr. Daniel Smutek. Národní geoparky svojí 
pestrou činností v oblastech interpretace, environmentálního vzdělávání, popularizace geovědních 
oborů i dobrovolné ochrany přírodního dědictví ve svých regionech významně ovlivňují povědomí 
o geologickém bohatství i ekologické chování jak místních obyvatel, tak přijíždějících návštěvníků. 
Výstava byla následně přesunuta do budovy Národního památkového ústavu a Národní geoparky 
ČR budou dále prezentovány také 19. 10. 2019 v rámci Mezinárodního dne archeologie pořádaného 
na univerzitním dvoře v pražské Celetné ulici. 

Regionální produkt 
Broumovsko je hrdým členem asociace regionálních značek a to od roku 2011. Do tohoto systému se 
zapojilo již 27 regionů z celé České republiky. Značení je určeno jak návštěvníkům, kterým dovoluje 
objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, tak i místním obyvatelům, kteří 
mohou nákupem značených výrobků podporovat místní výrobce.  

V září jsme recertifikovali našich devět dodavatelů potravinářských a řemeslných produktů. K tomu se 
přidali noví výrobci a úplně poprvé jsme certifikovali zážitek. Držitelem certifikátu za zážitek se stala 
farma Wenet v Broumově. Ta je v zimních měsících otevřena od 10 do 14 hodin. Farma nabízí prohlídkový 
okruh i naučnou stezku.  

Certifikát byl nově udělen také Květuši Belánové, která maluje a kreslí na bavlněné tašky. Její tašky jsou 
velmi originální, jelikož obrázek je vždy trochu jiný. Na jejích taškách najdete hory, místní domky, květiny 
i zvířecí motivy. Taškářka, jak jí říkáme, nakreslí i obrázek, který si budete přát.  
 
Další novinkou mezi regionálními produkty je Divoká kosmetika. Výrobky jsou vyráběny z bylin, které pan 
Ottomar Černý sbírá v broumovském výběžku. Suroviny jsou pak zpracovávány za studena a použity pro 
výrobu přírodní kosmetiky s léčivými účinky.   

Vyzkoušejte také Rokytnickou medovinu – nově certifikovaný výrobek, který se skvěle hodí do zimního 
počasí. Její chuť je vyvážená a teplá skvěle zahřeje.   

Zavítejte do Kvíčerovské pekárny u radnice v Polici nad Metují. Regionální výrobce pečiva se zaměřuje na 
prodej klasického Polického kvasového chleba pečeného podle původních receptur v parní peci. Dále tu 
najdete chleby speciální, třeba z vlašskými  ořechy, pečivo jak slané, tak sladké, ale i cukrářské zboží. 

Další regionální dobroty si zakupte ve Vernéřovicích v prodejně na eko-farmě Bošina. V obchůdku si 
můžete zakoupit maso a masné produkty rodiny Bošinových, ale také sýry, jogurty a další mléčné výrobky 
od paní Menčíkové.

Web v novém kabátě a zimní soutěž 
s Bike resortem Broumovsko 
V letních měsících se změnil vzhled portálu bikeresort.broumovsko.cz a geopark.
broumovsko.cz.  Grafika je velmi podobná, liší se jen svou barevností. Turisté i místní 
obyvatelé mají možnost na stránkách najít různé tipy na výlet, značené cyklotrasy, 
naučné stezky a spoustu zajímavých informací. Polská mutace se připravuje a v listopadu 
bude plně funkční.  

Vymysli slogan pro Bike resort nebo se poděl o historku 
Zimní soutěž s Bike resortem Broumovsko probíhá od 1. 11. 2019 do 22. 2. 2020. 
Jak soutěžit? 
• Vymysli slogan pro Bike resort Broumovsko nebo sepiš svou zajímavou cyklohistorku  
• Pošli na sdmb@broumovsko.cz 
• Uveď své kontaktní údaje (jméno, adresa, telefon) 
• Vyhraj skvělé ceny 
Ty nejzajímavější budou odměněny. Výherní slogan i historka nás budou provázet celou 
příští sezónou. Více info na bikeresort.broumovsko.cz. 

Evropská soutěž 
excelentní destinace - EDEN  
Soutěžíme v Evropské soutěži EDEN 2019 o novou excelentní destinaci s produktem Broumovsko – 
meditace, jóga a magický Adršpach.  Postoupili jsme do úzkého finále v kategorii Well-being tourism, 
což je cestovní ruch, jehož hlavní motivací je regenerace nebo prevence před zatížením organismu, 
mysli i duše. Přihlášený produkt nabízí služby zaměřené na zdravý životní styl, harmonické  
a nestresové prostředí, očistné programy, vyvážený pohyb, zdraví a svému prostředí nenáročný 
způsob stravování a čisté životní prostředí.  

V říjnu nás díky této soutěži navštívili influenceři z Německa „TheTravellette“ – Laura a Sascha, kteří 
tu strávili dva dny a poznali náš region. V listopadu se dozvíme výsledky. 

Držte tedy Broumovsku pěsti!

Přijďte diskutovat o důvěře 
a porozumění na 6. Broumovské diskuse 
6.–7. listopadu 2019 | Klášter Broumov 
Dvoudenní diskusní setkání zajímavých osobností je konferencí, která otevírá důležitá témata 
naší společnosti. Letos se bude diskutovat na téma Důvěra a porozumění s těmito hosty: 
> Eliška Wagnerová (bývalá ústavní soudkyně, senátorka) 
> Vladimír Špidla (bývalý předseda české vlády) 
> Petr Prokop Siostrzonek (arciopat břevnovský a broumovský) 
> Petr Fiala (předseda ODS, první profesor politologie v ČR) 
> Olga Richterová (poslankyně) 
> Angelika Pintířová (boromejka, pedagožka a zdravotní sestra) 
> Markéta Sedláčková (socioložka, Sociologický ústav AV ČR) 
> Tomáš Petráček (historik, vysokoškolský pedagog) 
> Jiří Bárta (ředitel Nadace Via) 
Konference se koná v broumovském klášteře, jenž býval odnepaměti centrem kultury a vzdělanosti 
a i dnes inspiruje k zamyšlení, setkávání a zastavení. Přijďte diskutovat a zažít konferenci, na 
které se nespěchá. 

Konference je přístupná veřejnosti, předprodej vstupenek a bližší informace: 
www.broumovskediskuse.cz 

Hrad Grodno a Valimské štoly     
Vydejte se zpátky v čase. Hrad Grodno v polském příhraničí nabízí více než 700 let 
historie. Z hradní věže se vám navíc otevře úžasný výhled na Soví hory se záplavou lesů.  

Počátky středověkého hradiště spadají do období vlády slezských Piastovců. Hrad byl 
koncem 16. století přestavěn na renesanční rezidenci. Dnes lze v zřícených částech 
objektu spatřit jak zbytky středověkých hradeb, tak i dodnes dobře dochované 
renesanční místnosti. Prohlédněte si mučírnu, rytířský sál a vychutnejte si výhledy 
z věže. Hrad je pro turisty celoročně otevřen. Můžete si ho projít sami, s průvodcem 
nebo s audio-průvodcem.  

Nedaleko hradu Grodno se nachází Valimské štoly. I ty stojí rozhodně za návštěvu a 
nadchnou především fanoušky válečné historie. Jsou jedním ze sedmi objektů v rámci 
komplexu „Riese“ postaveného nacistickým Německem během 2. světové války v Sovích 
horách. Nikdy nedokončená stavba komplexu byla jednou z největších investic Třetí říše. 
Již mnoho let láká nadšence a historické badatele. Podrobný výklad s řadou zajímavostí 
o vzniku Valimských štol vám během prohlídky poskytnou zasvěcení průvodci.  

Tak blízko! Zámky a hrady Polska   
Navštiv zámky a hrady Dolního Slezska a na každém z nich si vyzvedni certifikát znalce těchto 
míst. Možná již znáte zámek Ksiąź, ale co zámek Sarny, Mezilesí nebo hrad Grodno či Bolków? 

Od 13. století byly v Dolním Slezsku stavěny zděné hrady a tvrze. Nejčastěji byli stavěny na 
skalách a kopcích tyčících se po okolí a střežili hranice slezských knížectví. Více než sto z nich 
se dochovalo do dnešních dnů. Lovci pokladů stále pronikají do neprozkoumaných štol Valimy a 
Gluszyce, tajemného podzemí či sklepení pevností Kłodzko a Srebrnogórsko. To je samozřejmě 
jen krátký výčet míst, která stojí za to navštívit. Z Broumovska dojedete všude za několik minut. 
Oblast Dolního Slezska a příhraničí se může pyšnit také vysokou přírodní hodnotou – jedná se 
o národní parky, přírodní rezervace, chráněné oblasti. V rámci svého výletu můžete snadnou 
skloubit návštěvu hradů a zámků s procházkami krásnou přírodou.
 
Posbírejte všechna razítka a staňte se vítězem evropské trasy hradů a zámků dolního Slezska! 

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

Kam na lyže?      
Skiareál Kamenec najdete v Teplicích nad Metují, a to v prostředí nedalekých Adršpašsko-teplických skal v městské 
části Kamenec. Nabízí sjezdovku s dobrým technickým a terénním zázemím. Celková délka sjezdovky je 500 m. Od 
poloviny se rozvětvuje do dvou různých úseků, které jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé. V areálu je parkoviště, 
půjčovna lyží, stánek s občerstvením. Je zde možnost přihlásit děti do lyžařské školy i využít nočního lyžování.  

Skiareál Janovičky leží v Javořích horách v osadě Janovičky u Broumova, přibližně 1 km od polských hranic. Milovníci 
lyžování a snowboardingu tu najdou osvětlené a udržované sjezdovky se dvěma vleky, jejichž celková přepravní 
kapacita je 1160 osob za hodinu. Areál je připraven i pro nejmenší návštěvníky a snowboardisty – k dispozici tu je 
dětský provázkový vlek a snowboardpark. Do Janoviček se nejlépe dostanete od Broumova směrem na Olivětín a 
Benešov. 

Lyžařský areál Machov se nachází nedaleko města Police nad Metují. Najdete v něm nejen sjezdovku s vlekem, 
ale i udržované běžecké tratě, které vedou buď po české straně Broumovskými stěnami, nebo po polské straně do 
Stolových hor. Areál je vhodný jak pro děti a začátečníky, tak i náročnější lyžaře. Z horní stanice vleku je při dobré 
viditelnosti výhled na Krkonoše. 

Lyžařský vlek Nebíčko leží v Polici nad Metují, kousek od benzínové stanice u hlavní silnice vedoucí z Police nad 
Metují do Bukovice, směrem na Broumov. Lyžařský svah je bez terénních vln a skvěle slouží nejen dětem, ale i 
začínajícím lyžařům. Nabízí také večerní lyžování s umělým osvětlením. V areálu se nachází i menší snowboard 
park: rail, T-BOX. Délka trati: 230 m. 

Zámek Adršpach  
Na zimu máme připravených několik krásných akcí. 
Hned 1. listopadu se návštěvníci mohou těšit na 
Dýňování s průvodem po zámecké zahradě, 8. listopadu 
na Ochutnávku vín a 29. 11. na Přednášku o pečení 
chleba Kláry Hadašové. V prosinci pak vyhlásíme 
soutěž O nejkrásnější adventní věnec. Na 4. ledna je 
připraven Tříkrálový koncert. Dále chystáme např. 
workshop šití Eko pytlíků nebo přednášku o Adršpachu 
atd. Proto sledujte náš FB: Zámek Adršpach nebo www.
obecadrspach.cz, kde najdete aktuální informace a 
pozvánky. Zároveň nemůžeme nezmínit již tradiční 
adršpašské Čertohrátky ve skalách začátkem prosince. 

56. Meziměstské 
divadelní hry 
Meziměstí ožije v listopadu divadlem. Uskuteční se zde již 
56. ročník přehlídky ochotnických divadel pod názvem 
Meziměstské divadelní hry. Přehlídka náleží k nejstarším 
přehlídkám ochotnického divadla v České republice. 

Její zakladatelé - členové místního divadelního souboru 
J. K. Tyl  - se nechali v padesátých letech minulého století 
inspirovat vůbec nejstarší přehlídkou toho druhu, a sice 
Jiráskovým Hronovem. 

Meziměstské divadelní hry se uskuteční ve dnech 2. - 
30. listopadu 2019 v divadelním sále v nádražní budově 
v Meziměstí. 

Vánoční kulturní odpoledne pro 
děti v Polici nad Metují  
Eva & Tom vás zve na Vánoční kulturní odpoledne s velkou zábavou a bohatým 
vystoupením. Velká show se koná 15. 12. 2019 v Pellyho domech v Polici nad 
Metují od 14.00 hod. do 16.00 hod. 
Pellyho domy jsou budovou, která spolu s radnicí tvoří dominantu polického 
náměstí. Pod stejným názvem byla také roku 2007 zřízena organizační složka 
města. Český podnikatel Vilém Pelly zbohatl koncem 19. století na prodeji 
lihovin. Roku 1895 rozšířil své podnikání o textilní výrobu a v Polici nad Metují 
vybudoval jeden z největších bavlnářských závodů Policka. 

PROGRAM 
Hudební duo – Vlasta a Gábina z Hradce Králové 
Kouzelník – Stanislav Jílek 
Rozdávání dárečků

Vstupné dobrovolné. Přijďte, nebudete litovat.

Vánoční broumovský klášter   
Brány broumovského kláštera jsou návštěvníkům otevřeny po celý rok. 
V prosinci nabídne tento unikátní barokní komplex Adventní, Vánoční 
a Silvestrovské prohlídky. Nechte se zlákat k návštěvě a odměnou vám 
bude prohlídka unikátních prostor této národní kulturní památky spojená 
se zajímavostmi o vánočních zvycích a tradicích. 

Tradiční jsou již i noční hrané prohlídky při kterých si projdete různými zákou-
tími tajuplného kláštera a potkáme řadu historických postav.

Každé úterý ráno od osmi hodin jsou v programu meditace, kde si můžete 
odpočinout a načerpat síly. Tyto meditace jsou zdarma a trvají třicet minut.  
Klášter nabízí i místnosti zvané Skriptorium. V těchto místnostech si můžete 
vyzkoušet psát na ručně vyrobený papír a to husím brkem s inkoustem. 
Neváhejte a sledujte kulturní program regionu Broumovsko.  

Vánoce na Broumovsku 
Tradiční české Vánoce nemají v Broumovské kotlině dlouhou tradici. Je to dáno poválečným 
odsunem německých obyvatel. V Polické vrchovině je tomu jinak. Vánoční čas přináší nejen 
dobrou náladu, ale i tradiční gastronomii.

Typickou stavbou jsou statky broumovského typu, čtyři budovy, postaveny do čtverce. Tady 
bývalo zvykem o Vánocích navařit hrách, vložit ho do hrnce a syn nebo dcera museli skákat 
po světnici, aby koně byli zdraví. Když se sedalo ke štědrovečerní večeři, sama paní máma 
se nesměla od stolu zvednout, aby husy dobře seděly. Na Policku se zase okolo stromků 
rozmístily zbytky jídla a slupky.

Vánoční tabule nebyla bohatá. Obsahovala sušené ovoce, jako jsou jablka, hrušky, švestky. 
Někdy se toto ovoce upravovalo naslano. Maso bývalo v chudších domácnostech na stole jen 
výjimečně. Jelikož jsme příhraniční region, převzalo se několik receptů z Polska a Německa. 
Už jste jedli šťovíkovou polévku, strouhanec a nebo bezděkovské „hop do vody“? Ne?  Tak 
neváhejte a přijeďte ochutnat.

Více informací o Vánocích a gastronomii našeho regionu na  ... více zde

Bischofstein láká na upravené běžecké trasy     
Do nádherné, klidné a hlavně tiché přírody láká zámeček Bischofstein – zřejmě jedno z posledních míst 
v regionu bez mobilního signálu. 

Zámeček leží v lesním hvozdu nedaleko Teplic nad Metují. Je obklopen pískovcovými skalami s mnoha 
lezeckými terény, malebným jezírkem a zříceninou gotického hradu dříve nazývaného Katzenstein, nyní hrad 
Skály. V okolí jsou vynikající podmínky jak pro letní, tak i zimní aktivity. Přímo kolem zámecké zdi vede 
turistická značka z Teplic nad Metují směrem na Ostaš a Polici nad Metují. 

Patnáct a více kilometrů běžkařských tras tady bývá každoročně připraveno pro milovníky bílé stopy, pokud 
sněhové podmínky dovolí. Trasy se upravují jak pro klasiku, tak pro bruslení a na výběr bývá ze čtyř variant 
– viz foto níže. Výchozím bodem pro běžkařské výlety je právě barokní zámeček Bischofstein, v němž najdete 
i hotel a restauraci.

Boguszów-Gorce a zima 
Znáte Boguszów-Gorce? Městečko v polském příhraničí každý měsíc nabízí různorodý kulturní 
program, který láká stále více nadšenců. Sudetská šestka je noční běžecký závod na 100 km trati. 
Vystoupejte na Dzikowiec – horu, která vás nebude nudit. Koná se tu Downhill Dzikowiec, což 
je závod kol na dvou trasách. Zajímavý je zimní závod v gigantickém slalomu o pohár Dzikowce. 
Tento závod je vhodný pro amatéry všech věkových kategorií. Na hoře Dzikowiec (836 m.n.m.) 
najdete parádní rozhlednu tyčící se do výšky 20 m. Vstup na ni je zdarma. Celá hora disponuje 
lanovkou, která přemístí nejen lyžaře, ale i turisty a cyklisty s koly.  

Mimochodem, město má nejvýše položenou radnici v Polsku. Tato budova pochází z roku 1731. 
Při procházce se můžete zastavit v kulturním a kongresovém centru zvaném Witold, jehož 
součástí je pamětní místnost města.  Součástí centra je věž se 117 schody, ze které je nádherný 
výhled. 

Dalším tipem na výlet je hora Chełmiec. Při stoupání vás bude doprovázet 14 tabulí, které zmiňují 
historii horníků z různých dolů. Odměnou Vám bude kromě krásného výhledu i pohled na bílý 
kříž, který tuto horu zdobí a je vidět z dalekého okolí. 

Betlémské světlo  
S příběhem betlémského světla se můžeme setkat již ve florentské pověsti z 11. století. Pověst praví, že 
jeden z mladíků najatých na osvobození Betléma a Jeruzaléma od mohamedánů při odjezdu na výpravu 
přísahal, že jestli přežije a vrátí se, přinese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které 
hoří v Betlémské bazilice. Málokdo mu to tehdy věřil. Uplynulo několik let a před branami města se 
objevilo několik zubožených postav, v čele stál jeden s hořící svící. Mladík splnil svůj slib a donesl 
betlémské světlo, o kterém přísahal, že za celou strastiplnou cestu nezhaslo.  

Novodobá historie betlémského světla se píše od r. 1986, kdy byla v rakouském Linci vyhlášena sbírka 
na zrakově postižené děti. Organizace přemýšlela, jak poděkovat štědrým dárcům, a jelikož se sbírka 
jmenovala Světlo ve tmě, napadlo je přivézt lidem věčné světlo z Betléma. Nikdo tehdy netušil, že se 
z tohoto milého gesta stane jeden z novodobých vánočních zvyků. 

Do České republiky se Betlémské světlo dováží od roku 1989 vždy o třetí adventní neděli. Přivážejí 
ho brněnští skauti z Vídně. Z Brna je pak rozváženo vlaky do celé České republiky. Betlémské světlo 
nesmí být v současné době spojeno s žádnou sbírkou, má přinášet radost a ujištění, že na světě nejsme 
sami a naděje neumírá.  

Betlémské světlo dovážejí skauti i do Police nad Metují a jedná se již o dvacetiletou tradici! Dlouhá 
léta je jeho předání neodmyslitelně spojeno s předvánočním vytrubováním žáků ZUŠ. Z akce, na niž 
zpočátku přicházela jen hrstka lidí s improvizovanými svícínky, je dnes již stálice, kdy se schází dav lidí 
s lucerničkami v rukou, poslouchá koledy, popíjí svařák, ale hlavně využívá této příležitosti předvečera 
Vánoc, aby se setkal se svými přáteli a známými. Nejinak tomu bude v letošním roce, kdy se zase 
sejdeme 23. 12. v 19 hodin u stromečku na Masarykově náměstí. S sebou si nezapomeňte vzít dobrou 
náladu, lucerničku na světélko a hrníček na svařák. 

Zážitek, bazén s teplou vodou 
a zábava pro děti  
Déšť neznamená nudu, ba naopak! Region Broumovsko a blízké příhraničí nabízí tolik možností. 
Muzeum papírových modelů připravuje různé programy pro rodiny s dětmi. V regionu naleznete i 
další zajímavá muzea. A co víc, kulturní program regionu je opravdu bohatý!

Fabrika na zážitky je bývalá tkalcovna přestavěná na centrum pro volný čas. Vyzkoušejte si 
střelnici, lezeckou stěnu, solnou jeskyni, bowling a navštivte restauraci Švejk. Dne 1. 12. se tady 
koná tradiční adventní trh, kde si můžete zakoupit i regionální produkty. www.walzel.cz

Aqua Zdrój je bazénové centrum ve městě Valbřich. Z Broumovska jste zde za 30 minut jízdy 
autem. Najdete tu plavecký bazén, malý bazén se skluzavkou, tobogány, dvě vířivky a další 
bazén s hloubkou 130 cm. Voda má příjemných 28 stupňů. www.acqua-zdroj.pl

V Nové Rudě najdete park pro děti s názvem Bajkolandia. Ten se pyšní několika skluzavkami, 
prolézačkami a spoustou místa ke hraní. www.bajkolandia.nowaruda.pl

Pokud hledáte informace, které jste tu nenašli, 
neváhejte nás kontaktovat na sdmb@broumovsko.cz

bikeresort.broumovsko.czgeopark.broumovsko.cz

https://bikeresort.broumovsko.cz/vanocni-gastronomie-regionu
geopark.broumovsko.cz/geologicke-lokality1�
https://www.facebook.com/Skalnimesta.cz/videos/2289286617847378/

