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Vážení přátelé, 

přinášíme vám další vydání bulletinu destinace Broumovska.  Hlavní turistická sezóna je pomalu za námi  a my se těšíme, 
že jsme zde viděli turisty ze všech koutů republiky i ze zahraniční. Kromě pěších a cyklovýletů si užili také tradičních 
festivalů - Malého letního divadlení, hudebního festivalu za Poklady Broumovska a Mezinárodního horolezeckého 
filmového festivalu v Teplicích nad Metují. V létě se uskutečnila také premiéra divadelní hry o Emerichu Rathovi. Kdo 
ji nestihl, může to dohnat v září, kdy se konají reprízy. Potěšily nás návštěvy zahraničních bloggerů a novinářů. Nejen o 
prázdninách zde na Broumovsku můžete zažít mnoho zajímavého. Čeká na legendární Rallye Sudety, Teplicko-Adršpašská 
33, vycházky Polickem nebo tradiční Svatováclavské slavnosti. Na podzim s námi můžete soutěžit ve fotosoutěži „Barokní 
krajinou na kole“. Sledujete nás na Instagramu? Pokud ještě ne, budeme rádi, když se do naší „instáčové“ rodiny přidáte. 
Na přelomu září a října budeme hostit první blogger trip pro česko-polské influencery. Vydat se můžete také na novou 
expozici do Dolu Bohumír, vyzkoušet si skalní lezení pod vedením zkušených instruktorů, navštívit vinnou bránu nebo 
slávu českého piva, golfové hřiště, skalní mlýn, ekofarmu a prohlídky či kulturní akce v broumovském klášteře. Zveme vás 
do kraje pískovcových skal a barokních památek v babím létě i na podzim. Přírodní scenérie plné barevných kombinací 
budou při vašich výletech neopakovatelným zážitkem. 

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

Tipy na výlety

Letošní ročník divadlení byl zahájen kvůli nepřízni počasí v Městském 
divadle. První večer jsme se ocitli u Šimka a Grossmanna.  V zábavném 
pořadu ve stylu legendárních „Návštěvních dnů“ se představili 
spolupracovníci Miloslava Šimka, Luděk Sobota, Jiří Krampol, Petr 
Jablonský, Miluše Voborníková, Viktor Sodoma, Jana Svobodová a Adriana 
Sobotová a bylo na co vzpomínat…
Druhý divadelní večer byl opravdu nabitý. Počasí nám opět nedovolilo 
odehrát představení na nádvoří a tak jsme i druhý den trávili v divadle. 

Pohádka O Pejskovi a kočičce bavila malé i velké diváky. Divadlo 
SemTamFór si skvěle poradilo i se scénou, která již byla připravena pro 
broumovské ochotníky. Brilantně zahráli komedii Jméno. Třetím titulem 
ten večer byla netrpělivě očekávaná premiéra broumovských ochotníků 
Divadla Broumov, komedie z psychiatrického prostředí Tik Ťak. Prvotní 
šok ze sprostých výrazů a gest, které měl na svědomí Tourettův syndrom, 
se vyklubala skvělá komedie, která pobavila zaplněné divadlo.

Novinky v regionu

Z činnosti SDMB o. p. s. 

Sportovec Emerich Rath 
přisvištěl do Broumova
23. červenec 2018 - Roční přípravy a intenzivní čtrnáctidenní zkoušení vyvrcholily
v neděli 22. července při premiéře nové divadelní inscenace Cesta Emericha 
Ratha. Představení, které přibližuje životní osudy česko-německého sportovce 
Emericha Ratha, vzniklo přímo v prostorách kláštera a čeká ho ještě několik 
repríz.
Nedělní  večerní premiéře hry přihlížel vyprodaný sál Dřevník. Na publikum 
čekalo více než dvouhodinové představení, plné komických i pohnutých momentů 
z Rathova nevšedního a sportovními zážitky „prošpikovaného“ života. Hereckému 
ansámblu šéfoval režisér Petr Lanta spolu s dramaturgyní Pavlou Nohýnkovou, 
která je zároveň i spoluautorkou hry, jejíž základ sepsala Tereza Verecká.   

Celý článek zde: http://www.klasterbroumov.cz/cs/nelehky-zivotni-osud-emerich

Přijďte na reprízy představení
Reprízy jedinečného představení se uskuteční ve dnech 9. a 10. září od 19:00 
hodin. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně prohlídkového okruhu 
Kláštera v Broumově nebo na www.smsticket.cz. 

Broumov má questy. Nový turistic-
ký produkt láká k návštěvě turisty, 
na své si ale přijdou i místní.
K Polici nad Metují a Teplicím nad Metují, kde si „hledačku“ můžete vyzkoušet 
už několikátou sezónu je nově pro všechny místní i turisty připravena také v 
Broumově, Adršpachu a v sousedním Polsku. Quest neboli hledačka je založena na 
procházení konkrétní trasy, odkrývání hádanek a hledání indicií na stanovištích 
a na jeho konci by měla být vyluštěna tajenka. Každý se tak může hravou formou 
dozvědět něco více o daném místě. „Tato forma turistiky začíná být v posledních 
letech v České republice velmi oblíbená. Důvodem jejího vzniku je fakt, že 
nabídneme lidem něco nového, zajímavého a zároveň poučného. Prostřednictvím 
hry projdou ta nejzajímavější místa ve městě a za vyluštění hádanky dostanou u 
nás v infocentru drobnou upomínku,“ uvádí Lucie Lesáková, pracovnice infocentra 
Broumov. Nechte se nalákat na jedinečný zážitek při vašem cestování. 

Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=NdHPvF4PqOg

Expozice v Dole Bohumír
V pátek 27.7.2018 byla za účasti místních odborných a společenských 
představitelů otevřena nová vstupní expozice Měděného dolu Bohumír v Jívce 
– výstava „Otec sourozenců Čapkových a hornictví Jestřebích hor“. Expozice
představuje příjemné zastřešené odpočinkové zázemí pro návštěvníky Dolu 
Bohumír s reprodukcemi vybraných grafických listů nejvýraznějšího trutnovského 
hornického badatele a publicisty pana Václava Jiráska, velmi zajímavě a názorně 
seznamující s geologickou stavbou, důlními systémy i technologií těžby na 
některých nejvýznamnějších okolních uhelných dolech. Další informační panely 
expozice připomínají místní působení báňského a lázeňského lékaře MUDr. 
Antonína Čapka – otce sourozenců Čapkových, historii i současnost Dolu Bohumír 
a Hornického skanzenu Žacléř, nebo další zajímavosti regionu Jestřebích hor. Při 
slavnostním otevření expozice promluvili k historii a dalšímu rozvoji zdejších 
hornických památek Ing. Karel Novotný – ředitel Důl Jan Šverma o.p.s., ThLic. 
Adrian Jaroslav Sedlák - trutnovský arciděkan, starosta obce Jívka pan Jiří Gangur. 

Z Adršpachu na kole k unikátním 
Čertovským skalám a stopám 
transgrese křídového moře 
Dnešním tipem na geologicky zaměřený výlet po zajímavostech nejen Národního 
Geoparku Broumovsko se tentokrát pokusíme uspokojit také středně náročné 
vyznavače terénní cyklistiky. Máte-li tedy chuť poznat další místa s nevšedními 
památkami na bohatou geologickou historii česko-polského příhraničí 
severozápadní části Broumovského výběžku, a máte-li letos už alespoň trochu 
na horském kole našlapáno, vyražte s námi na přibližně třicetikilometrovou 
poznávací vyjížďku při které celkově asi 800 metrů nastoupáme a asi 900 
výškových metrů se zase svezeme z kopců do údolí.

Výchozím místem pro nás tentokrát bude železniční stanice Horní Adršpach, 
ze které se nejdříve vydáme po značené cyklotrase č. 4036 táhlým stoupáním 
polní cestou v otevřené krajině s širokými výhledy do osady Libná. Tato, dnes 
fakticky zaniklá obec, bývala na přelomu 19. a 20. století největším lomařským a 
kamenickým centrem na Broumovsku se šesti pískovcovými lomy a obývalo ji více 
než 500 obyvatel. Celý článek >>>

Svatojakubskou cestou 
po Broumovsku
Svatojakubská pouť vede z mnoha míst v Evropě na španělské pobřeží do Santiaga de Compostela.  
Odtud pak mnozí středověcí poutníci pokračovali až na pobřeží, do sto kilometrů vzdálené Finistery, 
považované v té době za konec světa (finis terrae). Klasická svatojakubská cesta začíná ve Francii 
v městečku St. Jean Pied de Port pod Pyrenejemi. Dnes jsou nástupní trasy na Svatojakubskou 
pouť značeny i z mnohem vzdálenějších míst. Broumovskem vede tzv. Východočeská trasa, která je 
napojená na polskou trasu. Na území CHKO Broumovsko vstupuje u obce Zdoňov. Délka celé trasy je 
247 km a prochází městy Broumov, Police nad Metují a pokračuje dál do vnitrozemí. Značení cesty – 
žluté mušle v modrém poli potkáte na turisticky zajímavých místech i v přírodě. 
Podrobné informace nejen o Východočeské svatojakubské cestě naleznete zde: 
http://www.ultreia.cz/svatojakubska-cesta/trasy/cesko/broumov-kacov.  

Vzhůru na Hejšovinu
Trasa: Machov – Machovská Lhota – Pod Horou – Pasterka – Velká Hejšovina 
(Szczeliniec Wielki 919 m) – Pasterka – Machovský kříž – Řeřišný – Machov
Popis: Z městysu v Machově se vydejte po modré turistické značce do Machovské 
Lhoty. Odtud pokračujte dále po modré po silnici vedoucí do Polska až k místu 
Pod Horou, kde je kříž a hranice s Polskem. Od hranice již jděte po polských 
značkách. Vyberte si zelenou turistickou značku, která Vás přes lesní porost 
zavede do obce Pasterka. Odtud vystoupáte po žluté a pak červené značce na 
Velkou Hejšovinu se skalním městem a turistickou chatou. Dolů běžte po stejné 
trase až do obce Pasterka, kde se za obcí napojíte na modrou turistickou značku 
a dojdete opět do lůna Broumovských stěn – k Machovskému kříži. Od kříže již po 
červené turistické značce dojdete lesem do Řeřišného a pak dále po červené až do 
Machova. Celková délka trasy je 13 km a připravte se na středně náročné výstupy. 
Odměnou vám ale bude překrásný zážitek. 

Letně/podzimní 
Fotosoutěž nejen o „cyklovýhry“ 
V rámci realizovaného projektu „Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v 
regionu Středních Sudet“ vyhlásíme v polovině srpna letně-podzimní fotosoutěž 
o cyklovýhry (vybavení na kolo, věci na sebe) a další propagační předměty
destinace. Úkolem každého účastníka soutěže bude vyfotit se v barokní krajině při 
svých cyklotoulkách, napsat nějaký komentář, fotografii nám zaslat nebo sdílet 
na facebookové stránky Bike resortu Broumovska a poté už jen čekat, zdali bude 
jeho fotografie vybrána a on získá na začátku prosince takový předčasný dárek k 
Vánocům. 

Podrobné informace o soutěži budou zveřejněny na stránkách 
www.broumovsko.cz a www.bikeresort.cz. 

Novinářské a bloggerské tripy
Měsíc červenec se ve spolupráci s kongresovou kanceláří Královéhradeckého 
kraje nesl ve znamení návštěvy německého novináře a bloggerů z celého 
světa, kteří si v rámci celosvětové konference TBEX konané v Ostravě vybrali 
pro svůj poznávací výlet Východní Čechy. Na Broumovsku si vyzkoušeli skalní 
lezení v labyrintech na Ostaši, kde ochutnali i místní kuchyni u Malíků a 
zejména si užili ranní Adršpašsko-teplické skály, kde fotili ranní mlhy, skalní 
zákoutí a byli z přírody doslova unešení. Z celého tripu sdíleli moderní 
Instastories na svých profilech a destinačnímu managementu poskytli 
také fotografie.  Děkujeme za spolupráci kanceláři kongresové turistiky 
Královéhradeckého kraje a odboru cestovního ruchu KHK za zprostředkování 
možností prezentovat region do zahraničí. 

Sledujte nás na Instagramu
Na instagramovém profil regionu Broumovska spolupracujeme se 
známým influencerem Honzou Řeháčkem @koppernikk, který díky svým 
fotografickým a on-line zkušenostem vede profil Broumovsko, fotí a po 
regionu cestuje s dalšími nadšenci do on-line médií. Nejen fotografie, ale 
také krásná instastories z východů slunce, putování přírodou či zastaveními 
se v turistických atraktivitách přispívají k tomu, že účet je stále oblíbenější 
a nás těší, že #broumovsko vídáme na mnoha fotografiích od všech 
návštěvníků. 

Sledujte Broumovsko a přidejte se k naší internetové komunitě. Honza 
Řeháček objeví další krásná místa regionu také na realizovaném česko-
polském bloggerském tripu, který se uskuteční ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2018. 

Už nyní se těšíme na články a další výstupy od cestovatelů. 

Zveme Vás
Závěrečný koncert Hudebního 
festivalu Za poklady Broumovska
Již devět sobotních podvečerů rozezněla hudebna interiéry nejen broumovských 
kostelů. Mezi interprety se objevili například Janáčkovo kvarteto, Prague cello 
kvartet nebo zahraniční interpreti z Rakouska – ACCIO PIANO TRIO (Rakousko). 
Poslední, desáté festivalové zastavení nabídne posluchačům vystoupení 
renomované sopranistky Kateřiny Kněžíkové, houslisty Milana Al-Ashaba a 
orchestru L´Armonia Terrena pod vedením dirigenta Zdeňka Klaudy. Závěrečná 
festivalová znělka se rozezní v sobotu 1. září od 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha 
v broumovském klášteře. Koncert bude poslední příležitostí, jak pomocí 
dobrovolného vstupného v rámci festivalu přispět na obnovu kostelů broumovské 
skupiny. Za devět koncertů se na dobrovolném vstupném vybralo cca 210 000,- Kč. 

Adventure race na Broumovsku
Ve dnech 29. 8. – 2. 9. 2018 se na Broumovsku koná unikátní závod – Evropský 
pohár v AdventureRace (AREuroseries) – Mezinárodní mistrovství ČR v 
extrémním závodě družstev. Délka trati 500 km, limit 75 hodin, očekávaný čas 
vítězů: 50 hodin. Disciplíny: běh, horská kola, kolečkové brusle, skalní lezení, 
jumarování & slanění, jeskyňaření, orientační běh, trocha plavání, kánoe, 
Bolskros. Kromě hlavního závodu bude probíhat také tzv. Mini závod – přírodní 
víceboj dvojic. Zde je délka trati 167 km a očekáváný čas vítězů okolo 12 hodin. 
Soutěží se v několika kategoriích a disciplíny zahrnují: treking, horská kola, 
orientační běh, slanění, Bolskros. Přijďte fandit na tento unikátní závod. 

Podrobné informace na stránkách www.adventurerace.cz

PANTA RHEI
Když Klučanka přihlíží….
Benefice 2018
Jak čas plyne, panta rhei, tak věříme, že bude Klučanka 31. srpna 
ve 20 hodin se zvídavostí přihlížet všemu tomu, co se na zemi 
i na nebi bude ten večer odehrávat. Skladby šité na míru celé 
výpravné dramaturgii zahraje Police Symphony Orchestra se 
svými zpěváky a tanečníky. Sólisté Baletu Národního divadla, 
v čele s primabalerínou Alinou Nanu, zkrášlí celý epický děj v 
choreografii Veaceslava Burlaca. Spolu s moderním i klasickým 
baletem spatříte také slovenské akrobaty s fascinujícím cyr 
wheel. Zazní hlas Jana Sklenáře a pod rukama Michala Gombříka 
se rozezní i cimbál...

Díky tomuto večeru také tradičně pomůžeme Nadačnímu fondu 
Hospital Broumov. 

Teplicko-adršpašská 33
15. září se koná 29. ročník turistického pochodu Teplicko-adršpašská 33. Start a
cíl je umístěn na historickém koupališti v Teplicích nad Metují. Pro turisty bude 
připraveno celkem pět pěších tras včetně pohádkového lesa pro děti, který se dá 
zvládnout i s kočárky. Pro cyklisty budou připraveny 3 cyklistické trasy 30, 50 a 
nově 75 km. Startovat můžete od 07:00 do 10:00 hodin průběžně. 

Na cestu vám pořadatelé připraví malé občerstvení a pod zdolání trasy dostane 
každý účastník v cíli diplom a originální odznak. Doprovodný program na 
koupališti zajištěn – hrát budou živě country kapely. 

Veškeré informace na www.ta33.cz. 

Spolupracujeme

Co takhle vyzkoušet si golf
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. A pozor! Dovolenková aktivita možnost 
vyzkoušet si golf přímo na golfovém hřišti 200,- Kč lekce s cvičitelem a v ceně je 
zapůjčení výbavy a košík míčků na Driving. min. počet 4 osoby. 

Nutné objednat na tel: 608 888 430. 
http://www.grosshof.cz/vyuka-golfu/akcni-balicky-pro-zacatecniky/

Horolezecká škola Broumovsko
Baví vás sport? I dobrodružství? Tak si přijďte vyzkoušet lezení po skalách! 
Naše horolezecká škola Adršpach nabízí kurzy pro děti i dospělé, zapůjčíme 
vám veškerou výbavu. Nezáleží, jestli jste úplní začátečníci nebo máte už nějaké 
zkušenosti. Ti lehce pokročilejší mohou s našimi instruktory zdolat adršpašské 
klasiky, včetně výstupu na Milence s přeskokem mezi vrcholky ve výšce 
osmdesáti metrů. O adrenalin nebude nouze, ale naši zkušení instruktoři se o 
vás postarají. Nabízíme rovněž kurzy i akce pro školy, firmy nebo tábory. Dětem 
přichystáme prvotřídní zážitky, na školní akce nebo školy v přírodě se budou 
těšit. Nachystáme také teambuildingové akce přesně na míru. Záleží na vašich 
přáních. Starat se o vás budou mezinárodně certifikovaní lektoři. Naši instruktoři 
i horští vůdci mají s podobnými akcemi bohaté zkušenosti, takže vám připraví 
skvělá dobrodružství. Firemní akce organizujeme od roku 2010. Každá je originál 
a přesně zacílená podle vašich přání. 

Více informací najdete na www.skolalezeni.cz.

Wazlovka - Fabrika na zážitky
Chystáte se na pěší výlet a začne pršet? To ale vůbec nevadí. Volný čas 
můžete strávit v tzv. Fabrice na zážitky v Meziměstí. Bowling, laserová 
střelnice, nejmodernější střelnice ve střední Evropě, solná jeskyně, 
horolezecká i boulder stěna, fitness centrum a restaurace Švejk. Ta vám 
kromě stálého menu nabízí přes letní sezónu také speciální nabídky v 
čele s letním salátovým menu ve spolupráci s místními farmáři. Osvěžte 
se salátem s guacamole, s ovčí brynzou z farmy M&M v Šonově, hovězím 
pupkem od Bošinů z Vernéřovic nebo třeba salátkem s grilovanou 
kotletkou z Magnalice. Na podzim se do Centra Walzel vrací již legendární 
Vinná brána a Sláva českého piva a polských klobás. Těšit se můžete 
už nyní. Nejen o letní nabídce salátů, ale třeba o termínech thajských 
masážích a dalších novinkách čtěte na www.fabrikanazazitky.cz

Zastavte se 
ve Skalním mlýně
Vyražte po stezce z Teplických skal do Adršpachu 
pěšky nebo na kole a zastavte se ve Skalním Mlýně. 
Hotel Skalní mlýn se snaží udržet tradici poctivé 
domácí kuchyně, jakou vařili naši rodiče, prarodiče i 
praprarodiče. V této tradici se střetávaly různé vlivy, 
český, německý, maďarský, ruský. Ochutnáte třeba 
jehněčí na jalovci, vídeňský řízek z telecího nebo 
tradiční svíčkovou. K odpolední kávě doporučujeme 
broumovskou nadivajnu s borůvkami anebo speciální 
palačinky Sándora Máraie, původem z východního 
Slovenska. 

V krásném prostředí exteriérů i interiérů skalního 
mlýna si užijete báječné chvíle. 

www.skalni-mlyn.cz 

Ekofarma Bílý Dvůr
Ekofarma se nachází na  území obce Bělý v centru CHKO Broumovsko. 
V místě ptačí oblasti a potokem s lososovou vodou. Celé údolí se skládá 
pouze z bylinných luk a lesů. Dokonalý ekosystém pro hospodaření, 
odpočinek, načerpání nových sil a positivní energie. Na ekofarmě si 
užijete neskutečně lahodných domácích snídaní - vyrábíme vlastní 
máslo, sýry, pečeme chleba, med od našich včeliček, domácí pomazánky 
i a marmelády si vaříme. Užijete si čerstvý vzduch a pastviny plné krav i 
koz, které si můžete pohladit i podojit. V letošním roce se nám podařilo 
zrekonstruovat další část statku. K dispozici máme velkou společenskou 
místnost s dětský koutkem, rustikální venkovské posezení i kamenný 
bar s krbem. Ubytovat se můžete v apartmánech a pokojích, které jsou 
pojmenovány po bylinkách. Prozkoumejte stránky www.farmabilydvur.
cz a vyrazte na skvělý odpočinek. Navíc můžete obdivovat kouzlo 
Broumovských stěn přímo za statkem- Kamennou bránu, Hřiby, Korunu a 
mnoho dalšího. Také zde máme rybník, kde se můžete přes léto vykoupat 
a v zimě bruslit.

Specialized Rallye Sudety
24. ročník jedinečného závodu, jehož trať je celoročně značená v přírodě se v
letošním roce uskuteční dne 8. 9. 2018. 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. Trať 
mountainbike marathonu Specialized Rallye Sudety vede v CHKO Broumovsko, 
je jednosměrná, je určena pouze pro horská kola a v terénu je značena žlutými 
čtverci se světle modrým trojúhelníkem, jehož špička ukazuje směr jízdy. V roce 
2017 se odbyla neoficiální premiéra Sudety X-ironmana, tj. 3,8 km plavání - 6 + 
113 km Rallye Sudety - 42 km terénní maratón, kterou dokončili dva startující a 
zvítězil Miroslav Duch. Přihlášky, informace na www.redpointteam.cz.

Vydejte se k sousedům
ZÁMEK ROGOWIEC 
Vyražte na cyklovýlet k našim polským sousedům. Náročná trasa tvoří uzavřenou 
smyčku, která nás zavede k nejvýše položené zřícenině hradu v Polsku. Z 
jordanovské zahrady v Gluszyci vede ulicí Dolna kolem sportovních objektů, dále 
pak po cyklotrase podél potoka Zlatá Voda do Łomnice. Odtud trasa vede kolem 
hostince polní cestou a dále stoupá po cyklotrase štěrkovou polní cestou, vedoucí 
na vrchol průsmyku mezi Malým Gomólnikiem a Jeleńcem. Zde si můžete vychutnat 
nádherný výhled na údolí Sovích hor a Ślęż v pozadí. Z průsmyku vede trasa 
kamenitou lesní cestou strmým výjezdem ke zřícenině zámku Rogowiec. Toto místo 
zajišťuje skvělý zážitek a výhled na panorama Sudet od Sněžky až po Sněžník. Dále 
nás trasa vede technickým sjezdem do Rybnice, odkud okresní silnicí dojedeme do 
vsi Grzmiąca. Odtud trasa stoupá zpočátku asfaltovou silnicí a později štěrkovou 
cestou směrem k Łomnice. Cestou míjíme pozůstatky starého uranového dolu a 
sjíždíme na silnici v Łomnici, po které dojedeme zpět do Gluszyce. Mapu, náročnost 
trasy a další informace hledejte na www.bikeresort.cz.

35. Mezinárodní horolezecký
filmový festival Teplice nad Metují
„Pijte s Mírou“ – to nebyla věta, kterou mohli slyšet mladší návštěvníci festivalu od svých 
rodičů, ale nápis na pivním kelímku s portrétem Míry Šmída, legendárního lezce, dobrodruha 
a také zakladatele teplického festivalu. V roce 1980 se mu podařilo poprvé zorganizovat malé 
setkání lezců a filmařů, které se během krátké doby rozrostlo v jednu z nejvýznamnějších akcí 
podobného druhu v tehdejší „východní“ Evropě. Nejen proto se na Míru letos vzpomínalo víc než 
kdy jindy. Třeba i filmem Libora Duška „Střípky ze života horolezce – Vzpomínka na Míru Šmída“. 
Letošní festival přidal ke klasickému promítání soutěžních filmů v kině a ve škole i projekce na 
velkoplošnou obrazovku na stráni nad kostelem. Poležet na louce, dívat se na filmy, pít skvělou 
kávu z trutnovské kafírny Volkafe, potkávat tady známé a kamarády ze skal a hor, které jste 
dlouho neviděli… to je unikátní prostředí, které každoročně přitáhne do Teplic tisíce návštěvníků. 
Mohli jste tady letos potkat slavné lezce Herberta Richtera, Josefa Rakoncaje, Josefa Rybičku, 
Petra Slaninu, Petra Prachtela a řadu dalších. V parku a na hřišti probíhala řada soutěží, všude 
natažené lajny, postavené bouldrovky – prostě ráj každého lezce. A filmy? Ty jsou samozřejmě 
nejdůležitější součástí festivalu. Opět pěkný výběr z celého světa, ve kterém si každý našel to, 
co mu bylo nejbližší. Výsledky soutěže a fotogalerie z letošního ročníku najdete na http://www.
horolezeckyfestival.cz/aktuality/

Svatováclavské slavnosti 
v Broumově
Město Broumov připravilo i tento rok již tradiční Svatováclavské slavnosti s 
bohatým kulturním programem. Pocta svatému Václavovi, patronu české země, 
proběhne 28. 9. 2018 na Mírovém náměstí. Řemeslný svatováclavský jarmark 
odstartuje slavnosti v 8:30. Jarmark zpestří historické ručně poháněné kolotoče, 
které zavedou nejen vaše děti do doby dávno minulé. Přijďte si poslechnout 
zdravici sv. Václava, prohlédnout řemeslný jarmark, zhoupnout se na historickém 
kolotoči a pobavit se při kulturně pestrém programu.

Oblíbené Vycházky 
Polickem pokračují také v září
Vydejte se objevovat krásy Policka s průvodcem při tematických vycházkách, 
které se v září uskuteční ještě dvakrát. V sobotu 8. 9. můžete vyrazit „Za 
ukázkami lidové architektury“, haltýřů a míst spojených s historickými událostmi. 
A další sobotu, tedy 15. 9. zveme všechny na tématickou vycházku „Ve stínu 
tajemné Hejšoviny“. Je dnešní obraz krajiny pouhým  „rozpomínáním se“ na 
její někdejší divokost, nebo jsme na cestě úplně jinam? Zkusme toho v písmu 
krajiny přečíst co nejvíce. Z Machovské Lhoty se vypravíte přes státní hranici, 
se zastávkami: Nouzín, Ostra Góra, Pasterka, Malý Karlov, Machovský kříž a 
Machovská Lhota. Účastnický poplatek na vycházkách je 100 Kč dospělí/50,- Kč 
dítě. Přihlášky se přijímají na Informačním centru v Polici nad Metují nejpozději 
dva dny před konáním akce. www.policko.cz

Vyražte do kláštera v Broumově
Noční hrané prohlídky za svitu plápolajících svíček mají neopakovatelnou atmosféru a těšit 
se můžete na nejedno překvapení. Broumovský klášter to ale nejsou jen prohlídky unikátní 
kopie Turínského plátna, klášterní knihovny či klášterního kostela sv. Vojtěcha. V areálu 
můžete navštívit také skvělé kulturní a společenské akce. Ta první se koná v pátek dne 17. 
srpna, kdy se v klášterní zahradě uskuteční další ze série OpenAir koncertů – vystoupí Tomáš 
Kočko & ORCHESTRA. Tomáš Kočko & ORCHESTR nabídnou v roce 2018 průřez tím nejlepším 
ze všech doposud vydaných alb skupiny včetně ukázek z novinkového pohádkového CD pro 
děti „Z Radosti“. Skupina žánrově staví na moravské lidové hudbě, kterou ale svým jedinečným 
přístupem posunuje do neotřelých rovin a utváří osobitý celek. Další skvělou tradiční akcí je 
Klášterní Burčákobraní. Uskuteční se dne 8. září od 13:00 hodin a vstupné na tuto akci je zdarma. 
Ochutnávku burčáku doprovodí živá hudba. Nenechte si ujít tradiční podzimní trh v areálu 
broumovského benediktinského kláštera. Chybět nebude bohatá nabídka kvalitních regionálních 
produktů a občerstvení. Trh se koná dne 15. září od 08:30 do 13:00 hodin. Další nejen podzimní 
akce, výstavy, nabídku vzdělávacích programů naleznete na stránkách www.klasterbroumov.cz. 
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