
Editorial
Léto je tu. U nás v klášteře je tou dobou o něco rušněji než obvykle. Už za necelý měsíc 1. července zahájíme v Božanově festival Za poklady Broumovska. 
Deset sobotních koncertů opět rozezní kostely na Broumovsku hudbou špičkových interpretů. Na začátku července se nakrátko propojíme s literárním 
festivalem Gory literatury z polské Nové Rudy. V průběhu léta nás také čeká loučení s divadelním projektem Hra-nic-e, který byl impulsem k přípravám 
pokračování našich divadelních aktivit. Domek u mostu se proměňuje na Literární domek, kde budeme hostit spisovatele a tvůrčí dvojice. Plně se také 
věnujeme přípravám 4. Broumovských diskusí, věříme, že o nich bude slyšet více než dříve. Až do konce září je možné se každé úterý v osm hodin ráno 
zúčastnit meditací, jejichž program plánujeme rozšířit. Pro děti chystáme tvůrčí příměstské tábory. Omlouvám se za tuto palbu novinek, ale celý náš tým má 
radost, že se toho tolik daří, klášter je využíván a věřím, že přivítá i vás. 
 
Těšíme se. Jan Školník
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Koncertem pro deset strun se 
1. května rozezněl sál Dřevník 
broumovského kláštera. Vystoupení 
Jaroslava Svěceného a Miloslava 
Klause symbolicky zahájilo letošní 
12. ročník hudebního festivalu Za 
poklady Broumovska. Benefiční 
koncert navázal na loňský, první 
ročník, během něhož vystoupil ve 
Dřevníku houslový virtuos Pavel 
Šporcl.  ...  Více ...

Jaroslav Svěcený 
symbolicky zahájil festival 
Za poklady Broumovska

První květnový víkend byl ve 
znamení Broumovské klávesy, 
mezinárodní soutěže pro mladé 
klavíristy. Poměřit své síly přijelo 
do broumovského kláštera na 
šest desítek soutěžících - z České 
republiky, Slovenska, Polska, 
Maďarska, Ukrajiny, Černé Hory 
a Vietnamu. Vítězkou čtvrté 
kategorie ve věku od 16 do 17 let se 
stala v Praze žijící ... Více ...

Mladí klavíristé 
poměřili své hudební síly 
v Broumovské klávese

V sobotu 3. června teklo v klášteře 
víno „proudem“ díky tradiční 
veřejné ochutnávce Vinum et 
Cetera. Počasí bylo ukázkové s 
letními teplotami, a tak si degustaci 
špičkových vín z kolekce Salonu vín 
České republiky nenechalo během 
odpoledne a večera ujít na čtyři sta 
lidí. V rámci promoakce „Šampioni 
filtrují s Hobrou“ prezentovalo na 
obou akcích svá vína také  ... Více ...

Vinum et Cetera 
opět lákalo na ochutnávku 
skvělých vín 

Zobrazit všechny akce

Pozvánka

Letní hornové kurzy
7. – 12. srpen 2017 / Klášter Broumov 

Třetí ročník mezinárodních letních kurzů je 
doprovodným programem festivalu Za poklady 
Broumovska. Lektory opět budou přední čeští 
hornisté Zuzana Rzounková a Petr Hernych. 
Kurzy povede také letošní host, izraelský hornista 
pocházející z Tel Avivu Saar Berger, který zároveň 
vystoupí na jednom z festivalových koncertů. 
Kurzy jsou určeny všem žákům ZUŠ, studentům 
konzervatoří i akademií či zájemcům z řad veřejnosti, 
bez omezení věku. 

www.lhk.zapoklady.cz

Info1/07 Božanov Zahajovací koncert 
festivalu Za poklady Broumovska

Připravujeme

4. Broumovské 
diskuse nabídnou 
panel prezidentských 
kandidátů
Přípravy 4. ročníku Broumovských diskusí jsou v plném proudu. 
Dvoudenní diskusní konference, letos na téma Vize vzdělanosti, 
se uskuteční 6. – 7. listopadu v broumovském klášteře. Letošní 
novinkou bude panel prezidentských kandidátů. Svou účast již 
předběžně přislíbili například Michal Horáček, Jiří Drahoš, Marek 
Hilšer, Ondřej Šteffl, Tomáš Feřtek nebo Václav Klaus ml.

www.broumovskediskuse.cz

Výstava

Broumovská klášterní zahrada 
slaví deset let
V pátek 19. května byla v klášterním Lapidáriu zahájena výstava „10 let klášterní zahrady“. Výstava 

mapuje historii a proměny klášterní zahrady od jejího založení až po nedávnou revitalizaci, při níž 

prošla zahrada výraznou úpravou. Zahradní prostory byly veřejnosti zpřístupněny před deseti lety  

– 19. května 2007 – a od té doby zahrada slouží jako místo konání kulturních a společenských akcí  

i jako vyhledávaný cíl procházek a odpočinku místních obyvatel i turistů.   Více ...

Zajímavost

Dobročinný večer pro 
Broumovsko 
Tichá aukce, veřejná aukce, ochutnávka vín, 

občerstvení, hudba, ale především i filantropie.  

O tom všem byl Dobročinný večer pro Broumovsko, 

který se uskutečnil v pátek 2. června v Opatských 

sálech broumovského kláštera. Podpořit místní 

projekty přišlo více než sto lidí, díky kterým se během 

tiché i veřejné aukce uměleckých předmětů, obrazů 

či vín vybralo více než 330 tisíc korun. Výtěžek putuje 

stejně jako v předchozích ... Více ...

Davidem Zábranským  
spisovatelem, který je v současné době na 
rezidenčním pobytu v broumovském klášteře

Jak k tomu došlo, 
že jste „vstoupil“ 
do broumovského 
kláštera?
Asi před měsícem mi 
přišla zpráva od jedné 
mé známé, kolegyně z 
Polska, která spolu se 
svým přítelem založila 
nadaci Gory Babel, což 

je organizace, kterou zaštiťuje Olga Tokarczuk 
– v současné době asi nejznámější polská 
spisovatelka. Napsala mi, jestli se nechci přihlásit 

na stipendium, které vypisují… Váhal jsem 
zhruba dvě hodiny, možná ještě míň, a pak jsem 
hned odepsal, že chci. Hodilo se mi to, s psaním 
jsem zrovna byl už docela dlouho v mrtvém 
bodě. Myslel jsem si, že by změna místa mohla 
prospět, což se nakonec potvrdilo…

Jak dlouho u nás budete?
Od 8. května jsem tady a měl bych tu být do 
konce června. Ale v červenci bych si chtěl 
požádat o prodloužení. Domek u mostu, ve 
kterém tady pobývám, se bude měnit v domek 
spisovatelů. Asociace spisovatelů, teprve nedávno 
založená stavovská organizace, sem bude 
pravidelně vysílat autory. Od července by měl být 
vypsán nový termín, na který bych se chtěl znovu 
přihlásit.

Měl jste o klášteru nějaké představy, které 

po příjezdu „vzaly za své“?
S drobným uzarděním přiznávám, že jsem moc 
představ o klášteře a o Broumovsku neměl. 
Základní informace jsem si před odjezdem 
samozřejmě hledal na internetu. Později jsem 
zjistil, že všichni moji známí o tomto místě vědí 
a že Broumovsko a broumovský klášter jsou 
v určitých kruzích pojem. Já jsem tu znalost 
neměl, jen základní povědomí o břevnovsko-
broumovském spojení. Na přípravy a konstrukci 
nějakých zásadních představ jsem navíc neměl 
moc času. Jediné, co jsem udělal docela pečlivě, 
bylo nalezení pěších tras v okolí – jsem velmi 
intenzivní a vášnivý chodec. Takže jsem si 
spíš představoval tyto trasy, než to, jak bude 
vypadat město Broumov samo. O to příjemnější 
překvapení tady pak na mě čekalo. 

… Více

Rozhovor s

Úspěchy

Nadace Via ocenila nejsilnější 
příběhy české filantropie. 
Jednu z cen obdržel Jan Školník.
Nadace Via v květnu ocenila nejsilnější filantropické příběhy Česka 

posledních dvaceti let. Ocenění je součástí dvacátého ročníku Ceny 

Via Bona, který byl výjimečný právě tím, že veřejnost vybírala v on-line 

hlasování nejinspirativnější filantropické příběhy z celé historie tohoto 

ocenění. Ocenění Filantropie v regionech – Cena České televize obdržel 

Jan Školník a firma Hobra-Školník, který řadou projektů a aktivit probouzí 

region Broumovska.  ... Více ...

Zajímavost

Příměstské tábory 
pro děti 
Hledáte pro své děti zajímavý program na letní 

prázdniny? Vybírejte z nabídky příměstských táborů, 

které se uskuteční v krásných a historicky unikátních 

prostorách národní kulturní památky Klášter 

Broumov. Tábory, které dětem rozšíří obzory hravým a 

nevšedním způsobem, jsou vedeny zkušenými lektory. 

Na výběr je z těchto dvou typů:

Letní filmový tábor Filmfárum 

31. 7. - 4. 8. 2017 

Poznejte Broumovsko všemi smysly

14. - 18. 8. 2017 
Více … 

Info17-18/06 Klášter Broumov Cena Pavla Kouteckého

Info1-8/07 Walbrzych, 
Klášter Broumov 

Festival Hory literatury

Novinka

Meditace 
v broumovském klášteře 
červen - září 2017

každé úterý 8:00 - 8:30 

V návaznosti na WCCM, Světové společenství pro křesťanskou 

meditaci, a dva jeho hybatele - benediktinské mnichy Johna 

Maina a Laurence Freemana, chceme představovat meditaci 

jako integrální součást křesťanské kultury. Meditace stály u 

začátku evropského mnišství, Jan Kassián a sv. Benedikt o tom 

podávají svědectví, ale tyto techniky mají univerzální přínos 

pro každého, kdo je pro sebe objeví. Připravujeme tedy všem 

otevřené programy, jež by měly účastníkům umožnit se ztišit, 

odfiltrovat na čas vnější svět, který neustále atakuje naší po-

zornost, a nalézt cestu k sobě samému. 
Více … 

Info12/07 Klášterní zahrada ArtCafé Open Air: 13th Dimension

Pozvánka

Za poklady Broumovska 2017
Deset koncertů českých i zahraničních interpretů v unikátní atmosféře broumovských barokních 
kostelů, to je letní festival klasické hudby Za poklady Broumovska.  

12. ročník bude zahájen 1. července v Božanově. Následovat bude dalších devět koncertů, 
vždy v sobotu od 18 hodin v jednom z kostelů na Broumovsku a letos opět i na Policku. Vstupné 
na koncerty je dobrovolné a výtěžek z něj je určen na péči o kostely, ve kterých koncerty probíhají.

  1. 7. Božanov - Vilém Veverka a Ensemble 18+
  8. 7. Vernéřovice - Musica Braunensis 
15. 7. Teplice nad Metují - Quintana 
22. 7. Ruprechtice - Kateřina Englichová 
29. 7. Police nad Metují - Marek Kozák, Matouš Pěruška 
  5. 8. Vižňov - Simona Houda Šaturová, Lenka Navrátilová 
12. 8. Otovice - Saar Berger, Zuzana Rzounková, Petr Hernych, Jana Goliášová 
19. 8. Martínkovice - Zemlinského kvarteto, Eva Garajová 
26. 8. Šonov - Martinů Voices
   2. 9. Broumov - Kühnův smíšený sbor, komorní sólisté Karla Růžičky, Jakub Dvořáček, Marek Vorlíček

www.zapoklady.cz

Zajímavost

Galerie Dům zahájila 
výstavní sezónu
Klášterní Galerie Dům zahájila letošní 

výstavní sezónu v sobotu 6. května vernisáží 

dvou výstav: Figurace mladé slovenské 

autorky Silvie Krivošíkové a Klášterní 

zahrada 2017 sochaře Jana Hendrycha. K 

výstavám promluvili jejich kurátoři Petr 

Vaňous a Iva Mladičová. Výstava Figurace 

potrvá do 18. června, výstava soch Jana 

Hendrycha pak do 24. září.  Více  ... 
www.galeriedum.cz

Pozvánka

Galerie Dům: 
Jakub Lipavský
Výstavu Silvie Krivošíkové na 

konci června vystřídá výstava děl 

sochaře a malíře Jakuba Lipavského. 

Vernisáž se uskuteční 24. června 

od 17 hodin v prostorách Galerie 

Dům. K výstavě, která potrvá až do 

6. srpna, promluví její kurátorka Iva 

Mladičová.

www.galeriedum.cz

Podpořte nás!     www.vstuptedoklastera.cz

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

Rozhovor 
Propojení historie se současným uměním a jinými 

kulturními aktivitami je skvělá myšlenka, říká 

Silvia Krivošíková
V současné době vystavujete svá díla v klášterní 

Galerii Dům. Jak vnímáte prostor galerie i kláštera 

samotného? Překvapil vás něčím?

Prostor Galerie Dům mě velmi překvapil. Znala jsem ho jen 

z fotografií, na kterých nepůsobil až tak velký. V momentě, 

kdy jsem do něho vstoupila, mě uchvátilo jednak pronikavé 

světlo, ale také jeho prostornost. Byl krásný a měla jsem 

radost, že v něm mohu instalovat. A to, že se nachází v 

klášterní zahradě, je výborné. Zahrada je skvělý prostor na 

vystavování soch a sochy pana Hendrycha to jen potvrzují. 

Velmi se mi líbí, že na tak nádherném historickém místě 

se v krásném prostoru Galerie Dům dělají zajímavé výstavy 

se zaměřením na současné umění. Propojení historie 

se současným uměním a jinými kulturními aktivitami v 

klášteře Broumov je skvělá myšlenka. 

Stihla jste během „vernisážového“ víkendu poznat 

i okolí kláštera nebo je pro vás Broumovsko velkou 

neznámou? 

Musím se přiznat, že jsem na Broumovsku zažívala 

velkou euforii z prostředí. Byli jsme ubytováni v krásném 

prostředí na zámečku Bischofstein, takže jsem měla 

možnost se vypravit i do skal a pokochat se malebnou 

krajinou. Broumovsko jsem před tím neznala, bylo 

to poprvé. Máte to tam nádherné. Ale na důkladné 

prozkoumání kraje bohužel vernisážový víkend nestačí. 

Je pro vás osobně výstava Figurace něčím 

specifická? Jak dlouho vznikaly vystavené obrazy?

... Více

Zajímavost

Letní sezóna v 
broumovském klášteře
Turistická sezóna v broumovském klášteře je v 

plném proudu a od letních měsíců se návštěvní-

ci mohou těšit na některé mimořádné akce. Od 

července do srpna se rozjede již 3. ročník Hudeb-

ních prohlídek, na kterých klášter spolupracuje 

s nedalekým klášterem v polském Křešově. Tyto 

prohlídky se konají čtyřikrát do týdne a jsou spo-

jené s půlhodinovým varhanním koncertem, jehož 

se zhostí mladí studenti hudby ze sousedního 

Polska. Od července do srpna se pravidelně každý 

pátek uskuteční ... Více … 

Zajímavost

Slavata Tour v Broumově
Sportovní areál u Masarykovy ZŠ se ve středu 24. května stal jednou ze 

zastávek série triatlonových a duatlonových závodů Slavata tour, které 

již několik let organizuje po celé České republice závodník Tomáš Slava-

ta. Ten se svým týmem ve spolupráci s Maiwaldovou akademií Vzděláva-

cího a kulturního centra Klášter Broumov a Ulitou připravil závod, který 

se odehrál na oválu sportovního areálu a v přilehlém Schrollově parku. 

Tam závodníci absolvovali jeden či více cyklistických okruhů buďto na 

svých kolech nebo na kolech, která jim zapůjčil na místě Tomáš Slava-

ta. Jednotlivé třídy všech ročníků soutěžily v šestičlenných družstvech 

chlapců a dívek proti sobě. Na závěr obdržely nejlepší třídy a jednotlivci 

odměny ve formě diplomů a medailí a ti nejmenší si odnesli i malého 

plyšáka. Závodu se zúčastnilo více než 100 dětí.   Více … 

Zajímavost

Hodiny na klášterní věži budou 
opět ukazovat čas
Hodinář Pavel Kappler z Chýnova na Táborsku v těchto dnech 

zprovozňuje hodinový stroj z roku 1781, díky kterému budou hodiny 

na klášterní věži opět ukazovat správný čas. Oprava historického 

stroje trvala téměř tři roky a po celou tuto dobu byla klášterní věž 

bez „času“ a bez hodinových ručiček. V průběhu června by měl být 

stroj, který pohání čtyřmetrové kyvadlo, zprovozněn. 

Zajímavost

Klášter se opět zapojil 
do slevové karty
Broumovský klášter se v letošním roce znovu 

zapojil do projektu slevové karty Broumovskem 

výhodně. Každý, kdo s touto kartou přijde k 

pokladně prohlídkového okruhu, získá slevu 20 % 

na vstupném. Kartu je možné získat při ubytování 

u vybraných ubytovatelů v regionu nebo zakoupit 

na informačních centrech v regionu.  Více ...

Info31/07 Klášter Broumov Letní filmový tábor

Info19/08 Dřevník HRA-NIC-e
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Zajímavost

HRA-NIC-e se vrací… naposled?
sobota 19. sprna 2017 / 19:00 představení pro veřejnost

neděle 20. srpna 2017 / 19:00 představení pro veřejnost 

Dřevník, Klášter Broumov

Oblíbená hudebně-divadelní inscenace režiséra Radovana Lipuse a dramaturgyně Renaty

Putzlacher (nejen) o historii Broumovska a broumovského kláštera se po roce vrací na

jeviště. Nedělní přestavení 20. srpna bude derniérou projektu v této sestavě. Vstupenky je

opět možné zakoupit v předprodeji na internetu nebo v klášterní kavárně Café 

Dientzenhofer. Aktuální info: www.klasterbroumov.cz/cs/hra-nic-e  

20/08 Dřevník HRA-NIC-e
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