
Editorial
Když jsme před lety snili o celoročním provozu, vypadalo to nedostižně. Hlavní sezóna semknutá do dvou letních měsíců se zdála být nezměnitelná. 
Nyní pomalu odchází léto, rozloučili jsme se s dvanáctým ročníkem hudebního festivalu Za poklady Broumovska, jehož návštěvnost roste, největší nápor 
návštěvníků v klášterní kavárně utichl, ale místo připravování se na zimní spánek jsme začali připravovat další rok našich projektů a návštěvníků je i nyní 
stále více… Navíc vrcholí přípravy 4. Broumovských diskusí, konference, která počátkem listopadu zaplní celý Broumov. Plné město v listopadu? To nebývalo. 
O něco později proběhne první meditační víkend zájemců z „businessu“. Čeká nás také velký experiment speciálního programu ArtCafé, které ve Dřevníku 
postupně přivítá skvělé hudebníky Borise Carloffa, Dana Bártu s Triem Roberta Balzara a Michala Pavlíčka s Monikou Načeva. Trhy, setkání, přednášky a 
komorní koncerty ArtCafé, i to je v nabídce a k tomu možnost výletu do skalních labyrintů, jejichž atmosféra je na podzim a v zimě fascinující. Budu moc rád, 
najdete-li si k nám cestu i vy… 

Těšíme se. Jan Školník
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V průběhu měsíce srpna vydala 
Agentura pro rozvoj Broumovska 
druhé, opravené vydání 
broumovského Hesseliova urbáře. 
Knihu je možné zakoupit přímo v 
Agentuře pro rozvoj Broumovska 
nebo v klášterní kavárně Café 
Dientzenhofer. Jde o vzácnou knihu 
ze 17. století, která byla vyhlášena 
kulturní památkou. Její originál je v 
současné době uložen ve ...  Více ...

Druhé vydání 
Broumovského 
urbáře

Léto pomalu vystřídal podzim, 
a tak sobota 16. září patřila v 
broumovském benediktinském 
klášteře tradiční podzimní akci, 
Klášternímu Burčákobraní. 
Návštěvníci měli možnost ochutnat 
různé vzorky bílého i červeného 
burčáku od moravských i českých 
vinařů. O hudební doprovod 
oblíbené akce se celé odpoledne 
staral František Nedvěd ... Více ...

Lahodný burčák 
tekl v klášteře 
proudem

Letní open airy v klášterní zahradě 
jsou opět minulostí. ArtCafé se 
přesunulo zpátky do Kreslírny 
a ve středu 13. září přivítalo 
skvělou jazzovou hudebnici Live 
Foyn Friis, která zde vystoupila 
se svou kapelou Live Foyn Friis 
Band. Česko-slovensko-norská 
pětice nabídla kouzelný, téměř 
dvouhodinový večer plný jazzových 
písní s nádechem indie stylu. Více ...

ArtCafé přivítalo 
norskou zpěvačku 
Live Foyn Friis 

Zobrazit všechny akce

Ohlédnutí

Jazzová mše 
uzavřela festival Za 
poklady Broumovska
Deset koncertů, deset kostelů a desatero hudebních 
zážitků. To je letní festival klasické hudby Za poklady 
Broumovska, který už dvanáctým rokem rozeznívá vždy 
o prázdninách krásné prostory barokních kostelů tak 
zvané broumovské skupiny. 

Letošní ročník přivezl do broumovské a polické kotliny 
jména pravidelným festivalovým návštěvníkům již 
známá, ale i nová. Více ... www.zapoklady.cz

Zajímavost

Broumovský klášter 
bojuje v soutěži 
DestinaCZe
Oblíbená soutěž agentury CzechTourism DestinaCZe 2017 startuje 
18. září. Chybět nebude ani hlasování veřejnosti, které potrvá do 29. 
října. Z celkem pěti kategorií budou ve třech soutěžit také zástupci 
regionu Broumovsko. Do finále v kategorii Fénix se dostalo Centrum 
Walzel v Meziměstí, v kategorii Baroko všemi smysly bude bojovat 
broumovský klášter a v kategorii Česko jede se v rámci pěší turistiky 
o vítězství utkají skalní města Broumovska. Slavnostní vyhlášení 
jednotlivých kategorií a celkového vítěze proběhne 15. listopadu na 
Fóru cestovního ruchu v Táboře. Informace o všech finalistech budou 
postupně zveřejňovány. Více ...

Pozvánka

Dorazila k nám putovní 
výstava Via Sacra 
V klášterním Lapidáriu je až do 8. října k vidění 
putovní výstava Via Sacra. Velkoformátové 
fotografie zachycují poutní stezku, která vede 
po jedinečných sakrálních stavebních dílech a 
uměleckých pokladech rozmístěných v Trojmezí 
Německa, Polska a České republiky. „Svatá 
cesta“ prochází Horní Lužicí, Dolním Slezskem a 
severními Čechami využívajíc staré obchodní a 
poutní stezky. Výstava je přístupná denně od 10 do 
16 hodin, vstupné je zdarma. Více ...

Tomášem Frödem  
frontmanem kapely Imodium

V našem nahrávacím studiu jste nahrávali 
své nové album Element. Co vás vedlo k 
využití zrovna těchto prostor?
Vlastně úplná náhoda. Měli jsme jasný plán, 
stejně jako minulou desku Valerie jsme chtěli 
pořídit v našem studiu. Stejnými postupy, stejnou 
technikou. V momentě, kdy bylo vše nachystáno, 
jsme se v domluvený čas sešli na místě, že 
začneme pracovat a nestalo se nic. Nikomu se 
nechtělo, byla špatná nálada, bez energie, bez 
emocí. Respektive s emocemi spíše negativními. 

Bylo jasné, že takhle se tvořit a pracovat nedá. 
Všechno jsme sbalili a zklamaně jsme přemýšleli, 
co s tím, jestli celé plánované natáčení nezrušit. 
Někdo zmínil, že zaslechl o studiu jednak v 
Broumově a druhak uprostřed kláštera. To se 
zdálo tak neuvěřitelné, že už jen pomyšlení, že 
takové místo existuje a ještě u nás doma,  všichni 
náhle cítili vzrušení. Padlo pár telefonátů a za 
týden už jsme byli u vás. :-) 

Jak se vám v klášteře nahrávalo? Měla 
„klášterní“ atmosféra nějaký vliv na 
natáčení?
Strávili jsme tam leden. Bylo to elektrizující. 
Jednak je studio skvěle vybaveno. Byli jsme ve 
velkém údivu, že je tak málo využíváno. Jako 
kapela jsme byli údajně úplně první a ještě tam 
přijeli s tak rozsáhlým projektem, jakým celé 
album vždy bezesporu je. Spoustu technických 
věcí jsme museli ještě za pochodu dolaďovat, 
ale všechno dopadlo skvěle. Tady bychom moc 
rádi poděkovali Jakubovi Šleisovi, bez kterého 
by spousta věcí trvala daleko déle. Atmosféra 
je nekompromisní. Venku je zima, nekonečné 
klášterní zahrady, ubytování hned nad studiem 
taky není zrovna typickým místem, na které by 
byl člověk zvyklý. Určitě se do kláštera vrátíme!

Jak dlouho cd vznikalo? Pojedete k němu 
nějaké turné?
Když to budeme počítat od prvních tónů nových 
skladeb, trvalo déle než rok. Práce jako taková 
trvala cca dva měsíce. Samozřejmě s prodlevami. 

Zejména mně vždy trvají texty. Je to pátá deska 
a je to čím dál „těžší“ :-). Turné určitě pojedeme. 
Deska vychází 29. září a turné začíná 5. října v 
Brně. 

Kdy a kde bude pokřtěno? 
Všude :-). 

Máme 14 koncertních zastávek v rámci turné a 
rozhodli jsme se ho alespoň symbolicky pokřtít 
na každém místě! :-) V Broumově budeme album 
křtít 28. října, a to bude samozřejmě sláva veliká, 
protože doma je doma. Všechny vás rádi uvidíme 
a srdečně zveme. Nekřtí se každý den.. :-)

Jak jako Broumovák vnímáte změny a 
aktivity, které se nyní v klášteře odehrávají? 
Navštěvujete některé z jeho prostor nebo 
akcí?
Protože se dostanu do Broumova jednou za čas 
a do kláštera ještě míň, tak samozřejmě změny 
vidím. A jsem uchvácen. Vlastně bych si konečně 
udělal čas a „prošel“ si klášter celý a dozvěděl 
se, co všechno se v klášteře děje. Vím o skvělé 
kavárně a nádherných zahradách, ve kterých 
jsem sbíral klid a energii během natáčení. 
Ostatně i tajemství, které patří k takovým 
místům, je tu opravdu umocněné. 

Co se nahrávacího studia týká, přeju mu, ať se 
využívá, nejenom se svojí kapelou se tam budu 
rád vracet. 

Rozhovor s

Info

4. Broumovské diskuse
Dvoudenní diskusní setkání zajímavých osobností společenského, politického, vědeckého 
i duchovního života, letos na téma Vize vzdělanosti. 

1. panel - 6. listopad /  14:30 Slavnostní zahájení 
   15:00 – 18:00 Vize vzdělanosti – panel prezidentských kandidátů
2. panel - 7. listopad /  9:00 – 12:00 Vzdělanost v naší době – pohled z nadhledu
3. panel - 7. listopad /  14:00 – 17:00 Vzdělanost v naší době – pohled z praxe

Diskutovat přijedou: 

Jiří Drahoš, Marek Hilšer, Michal Horáček,
Ondřej Šteffl, Vladimíra Dvořáková, Martin Jan Stránský,
Tomáš Feřtek, Václav Klaus ml., Helena Illnerová

Konference je přístupná veřejnosti a nabídne i doprovodný kulturní a společenský program. 
Vybraným studentům budou Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov opět 
udělena pobytová stipendia. 

Registrace a více informací: www.broumovskediskuse.cz

Novinka

V zahradě „vyrostl“ 
Literární domek 
V červenci jsme zahájili spolupráci s 
Českým literárním centrem, díky které 
se původní Kuchařův domek v klášterní 
zahradě proměnil v nový Literární domek. 
Na několikatýdenní tvůrčí pobyty už sem od 
počátku prázdnin zavítali spisovatelé David 
Zábranský, Lidmila Kábrtová, Petra Johana 
Poncarová, Taťána Rubášová a autorská 
dvojice Robin Král a Miki Kirschner. 
Literární domek by měl rezidenčním 
pobytům sloužit i v příštím roce.

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

Pozvánka 

Jasná, klidná a celistvá mysl
meditační seminář pro management 

•	 Ztišení a odpočinek v krásném prostředí broumovského kláštera
•	 Teoretické přednášky o meditaci a jejich benefitech pro profesní 

a osobní život
•	 Psychologické a odborné pohledy na meditaci
•	 Společná pravidelná meditační praxe

Seminář povede:  
Vladimír Volráb, 
učitel a národní koordinátor WCCM 
(Světové komunity pro křesťanskou meditaci). 

“Nadhled od shonu běžného dne, který člověk získává pomocí meditace, 
přináší klid a větší koncentraci na řešení opravdu důležitých úkolů.“ 

Vladimír Volráb

Ohlédnutí

HRA-NIC-e se rozloučila derniérou
Posledními dvěma představeními jsme se v srpnu rozloučili v klášterním Dřevníku s hudebně-
divadelním představením HRA-NIC-e, které spatřilo světlo světa před dvěma roky, v srpnu 2015. Obě 
víkendová představení byla vyprodána a během obou odměnili návštěvníci představitele hereckých 
rolí dlouhým závěrečným potleskem ve stoje. Zároveň bylo pokřtěno DVD se záznamem hry, které je 
nyní možné zakoupit v klášterní kavárně Café Dientzenhofer. 

„Všichni vzpomínáme s láskou, starší i mladší, ženy, muži, děti, bez rozdílů, protože to byl neobyčejný 
projekt. Když Barbara Humel na derniéře zpívala „Znowu ujrzysz Broumov ukochany“, bylo slyšet dojetí v 
jejím hlase a plakali jsme i my v publiku. Však tato písnička ještě v klášteře zazní, derniérou nic nekončí,“ 
řekla Renata Putzlacher-Buchtová, autorka HRA-NIC-e, a dodala: „Před derniérou jsem byla na hřbitově za 
Adelheid. Ať je v našich životech co nejméně trnových korun a ostnatých drátů... Více ...

Info28-30/09 Klášter Broumov Klášterem od sklepa po půdu

Info

Info18/10 Rudolfinum Praha Slavnostní koncert laureátů Broumovské klávesy

Info01/11 Kreslírna ArtCafé: Dan Bárta & Robert Balzar Trio

Info08/12 Dřevník ArtCafé: Monika Načeva & Michal Pavlíček

Pozvánka

Kapradí 2017
3.-4. listopad 2017 / Klášter Broumov

Téma: Udržitelný cestovní ruch

18. setkání škol a institucí 
Královéhradeckého kraje zabývajících se 
ekologickou výchovou. Setkání se koná u 
příležitosti Mezinárodního roku udržitelného 
cestovního ruchu a nabídne přednášky, 
konzultace i praktické dílny. Více ...

Pozvánka

Boris Carloff v Broumově
Středa 4. 10. 2017 od 19:00 / Dřevník, Klášter Broumov

Šestinásobný vítěz hudební ceny Anděl, držitel ceny Apollo a jako producent 
i dvou platinových desek a  nejhranějších písniček českého éteru zavítá 
počátkem října do broumovského kláštera. Skvělý hudebník, který se 
pohybuje mezi elektronikou, rockem a jazzem, má klasické vzdělání na 
housle a projel s nimi skoro celou Evropu. Ve slavné rozhlasové show Gillese 
Petersona Worldwide na BBC byla dvakrát hrána jeho píseň First Joy. 

Vstupenky na koncert je možné koupit ZDE.

Zajímavost

Maiwaldova 
akademie v novém
Na nový web se „přestěhovala“ Maiwaldova 
akademie, která pod křídly Vzdělávacího a 
kulturního centra Klášter Broumov rozvíjí 
environmentální vzdělávání a osvětovou činnost 
týkající se odpovědnosti k přírodě, k sobě samým 
a ostatním lidem. Akademie nabízí rozmanité 
výukové programy pro veřejnost i školy ze světa 
přírody, ekologie, historie a umění, jež se opírají o 
bohatství benediktinských tradic a moudrostí. 
Více na: ma.klasterbroumov.cz 

Výstavy

Galerie Dům vystavuje díla 
Jaromíra Novotného 
Galerie Dům situovaná v klášterní zahradě vystavuje v 
těchto dnech díla Jaromíra Novotného. Na vernisáži, která 
se uskutečnila v sobotu 12. srpna v galerii, promluvil 
kurátor výstavy Petr Vaňous. Výstava, přístupná každý den, 
potrvá až do 24. září. 

Jaromír Novotný (1974) absolvoval v letech 1993 – 1999 
Akademii výtvarných umění v Praze. (ateliér Kresby, škola 
prof. Jitky Svobodové; Intermedilání ateliér, ... Více  ... 

www.galeriedum.cz

 

VIZE
VZDĚLANOSTI
KLÁŠTER BROUMOV
6. - 7. 11. 2017

>

Pozvánka 

Slavnostní koncert 
laureátů Broumovské 
klávesy 
18. října 2017 v 19.30 
Rudolfinum, Sukova síň, Praha 

Mezinárodní soutěž pro mladé klavíristy 
Broumovská klávesa srdečně zve na Slavnostní 
koncert laureátů, který se uskuteční 18. října v 
Sukově síni pražského Rudolfina. Na koncertě zazní 
díla F. Chopina, F. Schuberta, J. Brahmse, B. Bartóka 
ad., v podání laureátů všech kategorií soutěže 
Broumovská klávesa 2017. 

Koncert je přístupný veřejnosti, je však nutné 
potvrdit účast do 9. října 2017 na emailu jakub.
hejdanek@klasterbroumov.cz. Více  ... 

Zajímavost
Zajímavost

Cestovní ruch 
a geoturistika
Broumovsko nabízí svým návštěvníkům památky stavební 
i přírodní, pěší turistiku i cykloturistiku. Avšak rozvoj sítí 
informačních a marketingových nabízí nová témata.
Takovým novým tématem jsou geoparky, které začaly 
po roce 2000 celosvětově vznikat a od listopadu 2015 
jsou Globální geoparky pod patronací UNESCO. V r. 2001 
existovaly 4 evropské geoparky, v r. 2015 je součástí světové 
sítě 120 geoparků. V ČR máme jeden globální geopark – 
Český ráj, 7 národních geoparků, 5 kandidátských geoparků 
(včetně Geoparku Broumovsko).
Geoparky interpretují vývoj Země, geologické dědictví, 
avšak interpretují rovněž historické dědictví v daném 
geoparku, zaměřují se na udržitelný cestovní ruch a 
související environmentální osvětu. Více  ... 
Více informací na www.geopark.broumovsko.cz. 

Pozvánka

Interaktivní výstava 
Supermarket SVĚT 
míří k nám 
Unikátní interaktivní výstava, která vznikla 
pod záštitou vizuálního umělce Petra Nikla, 
míří do Broumova. Počátkem příštího roku by 
se měla na dva měsíce „usadit“ v Lapidáriu 
broumovského kláštera.

Nevšední výstava láká ke zkoumání věcí a 
globálních souvislostí jejich výroby, vlastních 
otázek i postojů. Na pěti stanovištích s 
interaktivními předměty a panely návštěvníci 
doslova zváží své oblečení, rozeberou mobil 
v nadživotní velikosti, zaplatí za čokoládu 
pěstiteli kakaovníku a sledují, kde se 
peníze po cestě k němu ztrácejí. Mohou se 
inspirovat dobrými zprávami o úspěšných 
snahách lidí, kteří se pokusili zlepšit něco z 
problematických okolností mezinárodního 
obchodování a nakupování. Více  ... 

Pozvánka

Univerzita třetího věku 
pokračuje sedmým ročníkem 
V říjnu zahájíme v klášterní Kreslírně sedmý ročník Univerzity 
třetího věku. Přednášky se budou konat ve dvou semestrech, od 
října do ledna a od února do května a jsou určeny všem, kteří se 
chtějí dále vzdělávat a dozvědět se něco nového. Na pořádání 
spolupracuje Agentura pro rozvoj Broumovska s Univerzitou 
Hradec Králové.

„V zimním semestru univerzity se představí děkani královéhradecké 
univerzity, studenti tak budou mít možnost poslechnout si 
výklad docenta Františka Vaníčka, docenta Pavla Trojovského 
nebo profesora Josefa Hynka. Ten představí přírodou inspirované 
výpočetní postupy. V letním semestru se pak můžete těšit na 
témata ke 100. výročí vzniku Československa,“ uvedla Dana 
Černotová z Agentury pro rozvoj Broumovska.   

Zájemci, kteří by se chtěli ještě přihlásit na oba nebo i jednotlivé 
semestry, si mohou vyžádat elektronickou přihlášku na adrese 
dana.cernotova@broumovsko.cz nebo osobně v kanceláři 
Agentury pro rozvoj Broumovska na adrese Klášterní 1, 
Broumov. Více  ... 

26/09 Kreslírna ScienceCafé: Staré ovocné odrůdy

04/10 Dřevník ArtCafé: Boris Carloff

Více ...

http://www.klasterbroumov.cz/cs/druhe-vydani-broumovskeho-ur
http://www.klasterbroumov.cz/cs/artcafe-privitalo-norskou-zp
http://www.klasterbroumov.cz/cs/lahodny-burcak-tekl-v-broumo
http://www.klasterbroumov.cz/cs/sciencedialog-cafe-extra-stare-ovocne-odrudy-
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