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Vážení přátelé,
Pohádková zákoutí třpytivých skal, návštěvy turistických míst otevřených po celý rok, lahodné regionální produkty, zatím
nedoceněné přírodní zajímavosti a laskavé prostředí. Přijměte naše pozvání do ledového království našeho kraje nebo do
útulných muzeí plných exponátů, které jinde nenajdete. To vše vám kraj pískovcových skal nabízí nejen v zimním období.
Zkrátka u nás se nudit nebudete.
Milan Brandejs, ředitel Společnosti pro destinační management Broumovska o.p.s.

Stalo se ...
Jaká byla výstava Davida Hanvalda
v Dětské galerii Lapidárium?
Na konci minulého roku jsme uzavřeli v Dětské galerii Lapidárium v broumovském
klášteře výstavu konceptuálního umělce Davida Hanvalda Není všechno zlato, co se třpytí
/ All That Glitters Is Not Gold. Výstava odkazovala na to, že věci nemusí být vždy nutně
tím, čím se na první pohled zdají být, a že dobré umění se většinou netřpytí.
Svým výstavním konceptem, který tvořil kurátor galerie Radek Wohlmuth spolu
s autorem, si výstava pohrávala s celým prostorem galerie. Prostor tří barokních sálů se
proměnil na dva měsíce v hravou expozici vyplněnou stavebnicí z obrazů a objektů Davida
Hanvalda. Kdo překonal první překážku při vstupu do galerie a neostýchal se do výstavy
vstoupit, mohl vnímat výjimečnou barevnost, jednoduché, ale rozhodné tahy štětcem
na zvětšeninách kostek stavebnice, nebo si mohl v myšlenkách i v realitě pohrávat s
pružnými lany, která propojovala prostor v instalaci. ... více zde

No. 1-4, from the cycle Pink series, 2015, 55 x 45 cm, acrylic, spray paint and wood
on canvas. View of exhibition - Obr. 2015, Václav Špála Gallery, Prague

Ohlasy podzimní fotosoutěže
Geoparku Broumovsko
V období od září do prosince loňského roku proběhla fotosoutěž, jejímž
cílem bylo přimět milovníky přírody a turistiky k poznávací návštěvě
zajímavých geologických lokalit Geoparku Broumovsko a zachytit
fotograficky své zážitky a postřehy z těchto neobyčejných míst našeho
regionu. Sešla se nám řada opravdu originálních záběrů a potěšujících
příspěvků, komentujících dobrodružné výpravy za přírodními
zajímavostmi Broumovské vrchoviny. Pro ilustraci zájmu o tuto formu
turistiky a neskrývaného nadšení z nových objevů překvapujících
fenoménů nejen neživé přírody se s Vámi rádi podělíme o část jednoho
ze zaslaných příspěvků mladého přírodovědce z Náchoda. ... více zde

Tipy na výlety
Po stopách Viléma Pellyho
– šlechtice ducha i práce
Od konce listopadu je v informačním centru v Polici nad Metují k dostání propagační materiál věnovaný osobnosti Viléma Pellyho staršího, významného podnikatele, starosty města, aktivního občana a
mecenáše. Na rok 2019 připadlo hned několik výročí, vztahujících se
k životu a smrti Viléma. Uplynulo 170 let od jeho narození, 120 let od
jeho jmenování čestným občanem města a 80 let od jeho smrti. Materiál není pouze statickým vyprávěním, ale pobízí k procházce městem
a prohlédnutí míst, která byla / jsou spjata s Pellyho životem. Mezi taková místa řadíme budovy zcela zjevné, jako jsou Pellyho domy a továrna Veba, najdete však mezi nimi i místa, která by Vás třeba hned
nenapadla jako pramen Jůlinka či klášterní mlýn ... více zde

Vzhůru do broumovského
kláštera – i v zimě!
Hledáte tip na zimní výlet? V broumovském klášteře jsou připraveni na
vás i vaši rodinu, a po celý rok! Strávit se tu dá dopoledne, odpoledne
nebo klidně i celý víkend. Svou hlavu můžete složit v renovované mnišské celé klášterního ubytování Dům hostů a poznávačka toho správného
baroka může začít. Prohlídkový okruh je přístupný každý den – v zimních měsících od 10 do 15 hodin. Hladový žaludek zasytíte v klášterní
restauraci U Tří růží, dobrou kávou a dortíkem se doladíte v klášterní kavárně Café Dientzenhofer. Děti si mohou rozšířit obzory v Dětské galerii
Lapidárium nebo během interaktivních prohlídek středověké klášterní
písárny. A celá rodina pak může společně vyrazit do skal, které jsou pár
kilometrů od kláštera. Už si balíte batohy?
Více www.klasterbroumov.cz

Geopark Broumovsko v zimě nespí
Národní geopark Broumovsko má pro vás i v zimním období spoustu možností turistického a
poznávacího vyžití. Hned v sobotu 25. ledna s námi můžete vyrazit na zimní komentovanou
geologickou exkurzi na Šonovskou „sopku“ a další zajímavá místa vyvřelých Javořích hor. Individuálně můžete samozřejmě vyrážet na geoturistické výlety po dalších přírodních zajímavostech
Broumovské vrchoviny, ke kterým se necháte inspirovat našimi tipy na inovovaných webových
stránkách geopark.broumovsko.cz. Zatím se zdá, že letošní zima nám v tomto ohledu bude příznivě nakloněna a místo s lyžemi budeme moci do přírody vyrážet za novými objevy v pohorkách,
s geologickým kladívkem v ruce a třeba fotoaparátem na krku. Máte také možnost vydat se na
prohlídku hornických památek jako je Hornický skanzen Žacléř nebo Měděný důl Bohumír v
Jívce, jejichž zimní návštěva má také své osobité kouzlo. Průběžně pro vás budeme připravovat
i další poznávací, vzdělávací a geoturistické akce, o kterých se včas dozvíte na webových stránkách Geoparku Broumovsko. S nadcházejícím obdobím jara se pak můžete těšit na další výpravy
s geologem, v dubnu to bude komentovaná exkurze po tajemných Jestřebích horách a v květnu
do dalších úžasných skalních zákoutí Broumovských stěn a Policka.
Nechte se inspirovat na: https://geopark.broumovsko.cz

Teplické skály v zimě
Už jste navštívili Teplické skály v zimě? Že ne? Je pravý čas to napravit. Praskající sníh pod nohama,
skalní věže a soutěsky pokryté sněhovou peřinou, ojíněné stromy, křišťálově průzračné rampouchy
a mnoho dalších okouzlujících zajímavostí, které na procházce skalním městem uvidíte, vás zajisté
okouzlí. Poštěstí – li se vám a vysvitne při vaší návštěvě i slunko, můžete se těšit na podívanou jako z
pohádky. Sluneční paprsky odrážející sníh na vrcholcích skal vytvoří nádhernou scenérii, která vám
doslova vyrazí dech.
V zimě ve skalách neproudí zástupy turistů. Zastavíte – li se na chvíli, uslyšíte jen šumění větru,
nebo křupající sníh pod náhodnými návštěvníky. Ti odvážnější mohou vystoupat na zříceninu hradu
Střmen. Musí však dbát zvýšené opatrnosti, neboť přístupová cesta k hradu je v zimě zatížená námrazou a kluzkými schody vedoucí na jeho vrchol.
Teplické skály můžete lépe poznat i díky hledačce KudyTudy Do Skal, kterou si můžete vyzvednout u
vstupu do skalního města, nebo si ji stáhnout a vytisknout na www.teplickeskaly.com.
Okruh Teplických skal je otevřen a udržován celoročně, přesto je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Na
výlet v zimním období se teple oblečte a obujte. Při procházce jistě oceníte, když si do batůžku přibalíte něco co vás zahřeje a doplní vydanou energii.

Zámek Adršpach
Expozice horolezectví a úniková hra „Třetí princ“
Tato expozice horolezectví je vůbec první svého druhu
v České republice. Expozice přiblíží návštěvníkům
historii lezení v regionu. K vidění je vývoj jistících
technik, pomůcek, sedáků a bot. Celá tato expozice byla
připravována ve spolupráci s místními lezci a Českým
horolezeckým svazem. Expozice se neustále doplňuje a
mění. Pokud i Vy máte doma historické lezecké vybavení
neváhejte i Vy přiložit ruku k dílu a zase o něco naše
muzeum vylepšit. Po prohlídce muzea si můžete zkusit
zahrát únikovou hru Třetí princ, odměnou vám bude
půl princezny a celé království a sladké zlato.

Navštivte podzemí zámku Książ
Během poslední světové válku probíhaly na Książi a v jeho okolí tajemné stavební
práce, jimž se roku 1943 věnovala para militární stavební organizace Todt. Dodnes
ve skutečnosti nevíme, k jakým účelům měla přestavěná rezidence sloužit.
Nejčastěji opakovaná hypotéza mluví o tom, že se mělo jednat o reprezentativní
sídlo německých důstojníků, včetně generálního štábu Adolfa Hitlera. Během
důlních prací byla ve skále vykutána síť chodeb s délkou 950 metrů a hloubkou 50
m. Do tunelu vedla úzkokolejka z vlečky u palmového skleníku v Lubiechowě. Síť
tunelů pod zámkem dodnes vyvolává velké emoce. Návštěvníkům je zpřístupněná
turistická trasa Książecí podzemí zahrnuje část tunelů nacházejících se 50 m
pod zámkem. Je obohaceno o multimediální prezentace. Książecí podzemí si s
průvodcem prohlédnete asi za 45 minut.

Z činnosti SDMB o. p. s.
Broumovsko –
regionální produkt
V prosinci se uskutečnil workshop držitelů
certifikátů „Broumovsko – regionální produkt“.
Plánoval se rok 2020. Novinkou pro rok 2020
bude účast na jarmarcích v Polsku. Také s
jednotlivými držiteli certifikátů budou nahrány
a prezentovány podcasty. Vznikla analýza
SWOT. Přítomni dostali cedulku k připevnění na
stánek a papírové tašky od koordinátora značky
SDMB. Rozšiřovat naše řady budeme na jaře.

Připomínáme soutěž s Bike resortem
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.

Zveme Vás
V broumovském klášteře
vystoupí
Irena Budweiserová
Ve středu 19. února v 19 hodin přivítá Kreslírna broumovského kláštera osobitou českou zpěvačku Irenu Budweiserovou, která byla 30 let členkou skupiny Spirituál Kvintet.
Účinkovala v muzikálech, v Národním divadle a podílela se
na celé řadě nahrávek - některé z nich byly nominovány na
ceny Jazzový Kája nebo Anděl. Zpěvačku doprovodí famózní
český kytarista a zpěvák Jakub Racek, který byl bluegrassovou asociací ČR 5x vyhlášen kytaristou roku. Těšit se můžeme na spirituály, gospely, bluesové skladby, folkové balady i
vlastní písně. Více www.klasterbroumov.cz

Akce - Dětská galerie Lapidárium
zahájila novou výstavu
Originální česká umělkyně Karíma Al-Mukhtarová zahájila na konci ledna výstavu
The Different Story v Dětské galerii Lapidárium ve Vzdělávacím a kulturním
centru Klášter Broumov. Výstava o hledání sebe sama je určena nejen dospělým
milovníkům umění, ale především tvořivým dětem.
Přístupná je do 20. 3. a školní kolektivy si na emailu ma@klasterbroumov.cz
mohou objednat komentovanou prohlídku výstavy s doprovodným edukačním
programem.
Více ma.klasterbroumov.cz

Kdo je pan Schmitt?
Divadlo na Fidlovačce
“Chtějí to po nás, tak jim to zahrajeme. Prostě poplaveme po proudu.”
pondělí 2. 3. 2020 od 19:00 Kolárovo divadlo
Jedná se o rafinovaný žánr, který nápaditě kombinuje prvky frašky a
existenciálního dramatu. Divákovi při sledování dění na jevišti hrají koutky,
ale zároveň tuhne úsměv na rtech. Pan a paní Béliérovi se totiž ocitají v
situaci, kdy je překvapují i ty nejobyčejnější detaily jejich života. Najednou
zvoní telefon, který vůbec nemají. Dveře se nedají otevřít. Knihy nejsou jejich.
A každý, kdo je v jejich před očima se měnícím světě navštíví, jim klade tu
nejjednodušší a zároveň nejsložitější otázku: Kdo jste?
Prodej vstupenek od 20. 12. 2019
v Informačních centrech v Polici nad Metují, Teplicích nad Metují a Náchodě.
Vstupné: 550 / 520 Kč. Více informací na 491 421 346

Festival JEDEN SVĚT
26. – 29. 3. 2020 v Polici nad Metují! Téma letošního ročníku je „Až naprší a uschne“
Vysychající řeky, vyprahlá pole, prázdné studny. Klimatická změna se začíná dotýkat
i našeho okolí. I díky tomu se o problému mluví nejen mezi odborníky, ale také v
médiích, v politice, často mezi přáteli v hospodě.
Projevy environmentální krize v kontextu místní krajiny a role člověka v ní bude řešit
i letošní 22. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se koná od 5. do 14. března v Praze a poté v dalších 35 městech
po celé České republice. I letos se kromě filmů můžete těšit na pofilmové debaty,
workshopy, virtuální realitu, relaxované projekce nebo koncerty. V Polici nad Metují
v Kolárově divadle letos po deváté! Sledujte nás na facebooku https://www.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji/

Kontakty

Společnost pro destinační
management Broumovska o. p. s.
Klášterní 1, 550 01 Broumov
e-mail: katerina.agnolozzi@broumovsko.cz
telefon: 733 739 728

www.broumovsko.cz

geopark.broumovsko.cz

bikeresort.broumovsko.cz
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