
Editorial
Období konce zimy a začátku jara se dá popsat jako čas příprav a úklidu, ale na nedostatek práce si stěžovat nemůžeme. Připravujeme pro Vás aktuální 
program - Velikonoční trh, pomyslné zahájení 12. ročníku festivalu Za poklady Broumovska benefičním koncertem na jeho podporu, otevření výstavní 
sezóny Galerie Dům, nebo zahájení vzdělávacích programů s replikou středověkého knihtisku. Vedle toho probíhají práce zaměřené na vzácný fond naší 
knihovny, jehož větší část se nyní nově eviduje, digitalizuje a nejvzácnější výtisky budou restaurovány.  V neposlední řadě se pak zabýváme posilováním 
naší organizace, abychom vytvořili stabilní a silnou kulturní instituci, která bude dále přinášet zajímavý program ve všech rovinách své činnosti, tedy jako 
komunitní centrum, místo kvalitní kultury a vzdělávání, ale také generátor vyšší návštěvnosti města a regionu. Je to těžší, než byste si možná představovali,  
a proto jsme vděčni za pomoc - www.vstuptedoklastera.cz - či návštěvu. 
 
Jan Školník
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Ve středu 18. ledna se v Kreslírně 
poprvé představil projekt herce 
Lukáše Hejlíka Listování. Pravidelný 
cyklus scénických čtení přivezl do 
Broumova knihu novináře Tomáše 
Poláčka STOP, která vypráví příběh 
jeho předloňského stopařského 
výletu přes Sibiř a Aljašku až do 
Ohňové země. Úryvky příběhů z 
knihy skvělým způsobem ztvárnili 
herci  ...  Více ...

Listování představilo 
v klášteře knihu 
Tomáše Poláčka STOP

Barokní hudba se linula v úterý 
7. února klášterním Dřevníkem 
při Broumovském hudebním 
večeru. Ten v 19 hodin zahájilo 
pěvecké a klavírně-houslové 
vystoupení místních talentovaných 
konzervatoristů - Zuzany Rainové, 
Ivy a Hanky Hlaváčkových a Jakuba 
Jiráska. Hlavním programem 
večera pak byl koncert vokálně 
instrumentálního ... Více ...

Broumovský hudební večer 
rozezněl Dřevník hudbou 
místních rodáků 

Do broumovského kláštera zavítal 
v pondělí 27. února pražský 
sportovec, účastník závodů Ironman 
a Xterra Tomáš Slavata, nyní 
známý také z pořadu Filantrop 
České Televize. Při besedě s žáky 
místní ZŠ Masarykova seznámil 
děti se svým životním příběhem a s 
Agenturou pro rozvoj Broumovska 
se také dohodl na uspořádání 
květnového  ... Více ...

Oceňovaný sportovec 
a filantrop Tomáš Slavata 
besedoval v klášteře

Zobrazit všechny akce

Pozvánka

Dobročinný večer pro 
Broumovsko
Pátek 2. června 2017 od 18:00
Opatské sály, Klášter Broumov

Dobročinný večer pro Broumovsko je společenskou akcí, 

na které se setkávají pozitivně naladění lidé, vnímající 

zodpovědnost za rozvoj regionu. Každoročně se koná v 

předvečer veřejné ochutnávky vín Vinum et Cetera. 

Více ...

Info29/03 ArtCafé Poslechový večer s Janem Rejžkem

Pozvánka

Vinum & Cetera    

Sobota 3. června 2017
Areál broumovského kláštera

Přijměte naše pozvání na oblíbenou tradiční 
akci - veřejnou ochutnávku nejlepších českých a 
moravských vín ze Salonu vín ČR za účasti Marka 
Babisze, hlavního sommeliera Salonu vín ČR. Ten 
mimo svou stálou expozici na zámku ve Valticích 
představuje veřejnosti vína externě pouze jednou v 
roce, a to právě v Broumově. Návštěvníci tak mohou 
vína nejen ochutnat, ale také se o nich dozvědět 
mnoho informací, včetně zajímavostí o pěstování a 
technologii ... Více ...

Pozvánka

Velikonoce v klášteře
Blížící se Velikonoce oslaví broumovský klášter hned několika akcemi. V sobotu 8. dubna se v 

klášterním areálu uskuteční tradiční Velikonoční trh spojený s prodejem kvalitních regionálních 

produktů, velikonočních dekorací, pomlázek, ukázkou řemesel a bohatým občerstvením. Bohatý na 

události bude víkend od 14. do 16. dubna, kdy bude mít veřejnost možnost zavítat do kláštera při 

nočních prohlídkách, speciálních prohlídkách Klášterem od sklepa po půdu či během Prohlídek s 

Lotrandem. Chybět nebude ani oblíbená rodinná akce Hledání kuřátek s velikonočními workshopy v 

klášterní kavárně.  www.klasterbroumov.cz

Přípravy

4. Broumovské diskuse
6. – 7. 11. 2017, Klášter Broumov

Téma: Vize vzdělanosti

Dvoudenní diskusní konference a setkání zajímavých osobností 

vědeckého, politického i duchovního života se opět uskuteční 

počátkem listopadu, v klášterním Dřevníku. Přednášející se ve 

třech diskusních panelech zamyslí nad tématem Vzdělanosti. 

Novinkou letošního ročníku by měl být panel prezidentských 

kandidátů. Připraven bude i doprovodný program. Aktuální 

informace lze sledovat na facebookovém profilu diskusí nebo 

na webu. www.broumovskediskuse.cz

Jaroslavem Svěceným, 
houslovým virtuosem
Váš květnový koncert zahájí v Broumově 
12. ročník festivalu Za poklady Broumovska. 
Vy sám pocházíte z Hradce Králové, na 
Broumovsko to máte kousek – znáte tedy 
nějaké broumovské „poklady“ či zajímavá 
místa? 

Adršpach, Vernéřovice, 
Teplice nad Metují…a 
samozřejmě Broumov a 
klášter, těch ,,pokladů“ 
je celá řada. Jako malý 
kluk jsem byl v těchto 
překrásných lokalitách 
každou chvíli.

V Broumově budete  
1. května vystupovat 

s kytaristou Miloslavem Klausem. Jde o 
dlouhodobou spolupráci? 
Míla je můj spolužák už od konzervatoře a naše 
spolupráce zdárně probíhá již pár desetiletí. Je 

to skvělý kytarista, bezvadný parťák na cestách 
a hlavně kamarád. Je absolventem věhlasného 
profesora Jiřího Jirmala, což je pedagogický 
guru české kytary, který ve svých 92 letech stále 
koncertuje právě s Miloslavem.

Jaký repertoár posluchačům v Broumově 
představíte?
Zazní originální skladby Nicolo Paganiniho, 
Maura Giulianiho či Filippa Gragnaniho pro 
housle a kytaru, které posléze vystřídá hudba 
G.Faurého, A. Piazzolly (jeho slavná Ave Maria), 
Johna Williamse… a také mé maličkosti. Budu 
hrát na unikátní italské a francouzské housle, 
které publiku blíže představím. Zazní i část mé 
skladby, kterou jsem v roce 2013 premiéroval 
v New Yorku a tomuto městu prostřednictvím 
tehdejšího starosty Michaela Bloomberga 
věnoval. Je to program, kterým chci oslovit 
posluchače všech generací.

Vystupoval jste po celém světě. Který koncert 
pro Vás byl největším zážitkem?
Každá země má svoje specifika, a proto i 
koncertní místa jsou jedinečná svojí osobitou 
atmosférou.  Velmi zajímavé byly a vždycky 

budou koncerty v zemích pro Středoevropana 
s exotickým nádechem- Indonésie, Filipíny, 
Indie, Thajsko či na druhé straně krásné sály 
Jižní i Severní Ameriky. Takřka nadpozemským 
zážitkem bylo, když jsem měl možnost zahrát na 
Sluneční pyramidě v Teotihuacánu v Mexiku či 
před Skalním chrámem v jordánské Petře, kde 
jsem koncertoval i s mojí dcerou. Představte si, 
že jsem v Broumově hrál již vloni, ale v Chile!!! 
Po festivalovém koncertu v nádherném Frutillaru 
(cca 1000 km od Santiaga de Chile) jsem 
zavítal do Nueva Braunau, Nového Broumova, 
který po roce 1870 osídlovali Broumovští. V 
tamním muzeu jsem viděl spoustu dokumentů 
a zajímavých fotografií, tamní obyvatelé byli i na 
mém recitálu v Puerto Varas. 

Chybí ještě některá místa, kde byste si 
chtěl zahrát nebo země, kam byste se chtěl 
podívat? 
Těch je ještě dost, seznam by byl docela dlouhý. 
Rád cestuju, takže vítám každou možnost 
k poznávání nových zemí, odlišných kultur 
a zvyklostí. Letos mě nově čeká například 
Singapore a věřím, že se také podívám na Nový 
Zéland. Více ...

Rozhovor s

Info10/05 Dřevník - promítání Přes kosti mrtvých

Pozvánka

Galerie Dům zahájí v 
květnu letošní sezónu
Galerie Dům, sídlící v zahradě broumovského 

kláštera, zahájí v květnu výstavní sezónu 2017 

představením děl Silvie Krivošíkové. Malířská 

tvorba této slovenské autorky se  zaměřuje 

na vztah reduktivní geometrické abstrakce a 

lidské figury. Její práce zahrnují také abstraktní 

geometrické objekty vytvářené zpravidla z 

papíru.  ... Více ... 

www.galeriedum.cz

Novinka

Historické 
příběhové dílny 
Jarní novinka Vzdělávacího a kulturního centra Klášter 

Broumov. Zážitkové workshopy pro žáky 8. a 9. tříd 

a středních škol seznamují atraktivní a interaktivní 

formou s historickými reáliemi a lidskoprávní 

problematikou. Na výběr je ze dvou workshopů, které 

jsou vystavěny podle skutečných příběhů a vyprávění 

pamětníků z archivu Paměť národa: Den, kdy se mlčelo 

a Lidi to tak nenechaj. Více ...

Info17/03 Klášter Broumov Noční prohlídka kláštera

Info8/04 Klášter Broumov Velikonoční trh

Novinka

Replika knihtisku odhalí 
dětem svět knihtiskařství 
Nový vzdělávací program zaměřený na KNIHTISK nabízí od 

poloviny března školním kolektivům Vzdělávací a kulturní 

centrum Klášter Broumov. Jde o interaktivní program, 

v němž žáci proniknou do knihtiskařského řemesla a 

tiskařských technik. Vyzkoušejí si práci s knihtiskem, 

linoryty a tiskařskými válečky a zábavnou formou se 

seznámí se životem vynálezce knihtisku Johannese 

Gutenberga. Více ...

Zajímavost

Broumovská klávesa už posedmé
Ve dnech 5. – 7. května se klášterní sál Dřevník rozezní klavírními tóny 

mladých umělců, kteří do Broumova zavítají na sedmý ročník soutěže pro 

mladé klavíristy Broumovská klávesa. Ředitelem tohoto mezinárodního 

klání je známý český pianista Ivo Kahánek. V porotě letos zasedne 

například generální ředitel České filharmonie David Mareček nebo pianisté 

Milan Langer, Marina Primachenko-Moussu či Boris Kraljević. Uzávěrka 

přihlášek je 21. dubna. www.broumovskaklavesa.cz

Pozvánka

Mníšek / 
Tvořivé dílny pro děti 
Pravidelné kreativní dílny, každé první úterý v měsíci

Téma: výroba ručního papíru

Chcete se naučit vyrábět ruční papír ovoněný levandulí s 

vlastním vodoznakem? Víte, na co se ve středověku psalo a z 

čeho se papír vyráběl? Chcete si vyzkoušet brousit pergamen? 

Nové kreativní dílny jsou určeny dětem od 5 do 12 let, rezervaci je 

potřeba učinit minimálně jeden den předem. Více ...

Zajímavost

Interpretujeme krásy 
přírodního dědictví Broumovska 
Agentura pro rozvoj Broumovska získala dotaci v Národním 

programu Životního prostředí Státního fondu životního prostředí ČR 

na projekt Interpretace přírodního dědictví v CHKO Broumovsko. 

Realizace tohoto projektu začala 1. března 2017 a končí 30. září 2018. 

Výsledkem projektu budou podněty pro osvětu a vzdělávání, 

a tím snaha o zlepšování vztahu lidí k přírodnímu dědictví 

Broumovska. Více ...

Info26-27/04 Klášter Broumov seminář Moderace

Info5-7/05 Klášter Broumov Broumovská klávesa

Pozvánka

Benefiční koncert 
Jaroslav Svěcený & Miloslav Klaus
1. květen 2017, 18:00 / sál Dřevník, Klášter Broumov

Benefiční Koncert pro deset strun, který symbolicky odstartuje 12. ročník letního hudebního festivalu 
Za poklady Broumovska. Výtěžek ze vstupného putuje na podporu festivalu.

Vstupné: 

990 Kč / včetně exkluzivního místa, podepsaného CD a osobního setkání s Jaroslavem Svěceným

690 Kč / včetně podepsaného CD    Předprodej: Café Dientzenhofer, Klášter Broumov

290 Kč / standardní vstupné    Online předprodej ZDE

www.zapoklady.cz

Zajímavost

V klášterní knihovně 
vzniká nový katalog 
vzácného knižního fondu
Vzácný knižní fond broumovské klášterní knihovny 

prochází v těchto měsících podrobným zkoumáním. 

Díky projektu Brána moudrosti otevřená vznikne 

nová digitalizovaná evidence více než poloviny knih. 

Nejvzácnější knižní výtisky pak budou restaurovány. 

Do projektu byly zařazeny kláštery Broumov a 

Rajhrad. V obou z nich se dochoval bohatý knižní fond 

a oba kláštery jsou také významnými památkami, jež 

značně formovaly dané regiony. Více  ...

Fundraising

Vstupte do kláštera
Od prosince loňského roku se snažíme oslovit ty z vás, kdo 

chtějí pomoci rozvíjet Klášter Broumov – vzdělávací a kulturní 

centrum, navázat na 800 let benediktinské historie a proměnit 

ji v současnost. Vytvářet společenství klášterníků – osob 

podporujících oživování našeho kláštera. Každá lidská činnost 

se skládá z jednotlivých částí a stejně tak i malý příspěvek 

poskytovaný pravidelně může pomoci. Výši příspěvku si 

každý dárce nastaví sám podle svých finančních možností. 

Klášterníkům naopak nabízíme jako prvním informace o 

klášteře, vtahujeme je více do dění a utváření našeho programu 

a snažíme se jim, v mezích možností, přinést další výhody. 

Každý z nás může pomoci, každý z nás má ve svém okolí osoby, 

které se mohou stát klášterníkem. Za každou pomoc děkujeme.

www.vstuptedoklastera.cz

Zajímavost

Turínské plátno z broumovského 
kláštera vystavuje zámek 
Fryštát v Karviné
Vzácná kopie Turínského plátna, která je součástí prohlídkových 

okruhů broumovského benediktinského kláštera, byla v lednu 

zapůjčena na Ostravsko. Na čtyři měsíce se stane hlavním lákadlem 

nové výstavy na zámku Fryštát v Karviné. Plátno prošlo pro 

výstavu procesem restaurování, očištění a na jeho místě v klášteře 

v Broumově byla umístěna kopie, za jejíž výrobu bychom rádi 

poděkovali broumovské firmě VEBA. Více ...

Pozvánka

Semináře 
osobnostního vzdělávání
Komunikační a prezentační dovednosti 

/ 28. – 29. 3. 2017

Chcete objevit tajemství neotřelé prezentace? Najít v 

sobě řečníka, který zaujme a nadchne publikum?

Moderace / 26. – 27. 4. 2017

Chcete se dozvědět, jak zvládnout roli moderátora 

a vyzkoušet si zajímavé moderování v různých 

situacích při workshopech, setkáních a 

konferencích? Více ...

Sociální firma z rodiny Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov. www.tiskarna-broumov.cz

TiskněTe a pomáhejTe zároveň
• ekonomicky, kvalitně, spolehlivě
• ve prospěch kultury a vzdělávání
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Všichni partneři zde:  http://klasterbroumov.cz/cs/nasi-partneri

Děkujeme našim partnerům

Kontakty
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
Telefon: +420 491 521 283, 733 739 726, 734 443 161
E-mail: vkcb@broumovsko.cz
Klášterní 1, 550 01 Broumov
Kontaktní údaje na VKCB

Co bylo

Události, které jste
mohli zažít

Co bude

Vybrané akce
v klášteře

http://klasterbroumov.cz/cs/listovani-predstavilo-v-klas
http://klasterbroumov.cz/cs/broumovsky-hudebni-vecer-roz
http://klasterbroumov.cz/cs/patron-deti-a-triatlonista-t
http://klasterbroumov.cz/cs/nocni-prohlidka-broumovskeho-klastera
http://klasterbroumov.cz/cs/artcafe-jan-rejzek-posledni-slovo-ma-pan-rejze
http://klasterbroumov.cz/cs/velikonocni-trh-1
http://klasterbroumov.cz/cs/moderace-1
www.broumovskaklavesa.cz
http://klasterbroumov.cz/cs/pres-kosti-mrtvych-promitani
https://www.smsticket.cz/nakup/krok-1-mistenky/8832-jaroslav-sveceny-miloslav-klaus-za-poklady-broumovska
http://klasterbroumov.cz/cs/dobrocinny-vecer-pro-broumovsko
http://klasterbroumov.cz/cs/vinum-et-cetera-3
www.broumovskediskuse.cz
http://klasterbroumov.cz/cs/v-klasterni-knihovne-vznika-
www.vstuptedoklastera.cz
http://klasterbroumov.cz/cs/turinske-platno-z-broumovske
http://klasterbroumov.cz/cs/firemni-vzdelavani
http://klasterbroumov.cz/cs/historicke-pribehove-dilny-
http://klasterbroumov.cz/cs/novinka-skriptorium
www.broumovskaklavesa.cz
http://klasterbroumov.cz/cs/mnisek-tvorive-dilny-pro-det#prettyPhoto
http://klasterbroumov.cz/cs/interpretujeme-krasy-prirodn#prettyPhoto
http://klasterbroumov.cz/cs/v-broumove-zahraji-na-unikan
http://www.tiskarna-broumov.cz/
http://klasterbroumov.cz/cs/akce-v-klastere
http://klasterbroumov.cz/cs/velikonocni-program-
www.galeriedum.cz

