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Editorial

Březen, za kamna vlezem? Doby, kdy jsme žili více propojeni s přírodou a střídáním ročních období, jsou - zdá se - pryč. Ty doby, kdy se v zimě více spalo
a odpočívalo a vyprávělo, v létě dlouho, co světlo dovolilo, pracovalo. Navíc byl, při často monotónní práci či pomalých cestách, čas na zastavení nebo jen
bezmyšlenkovité bytí. Život byl těžší a kratší, ale tmel společného života, ke kterému jsme se vztahovali, se měnil pomalu a v klidu.
Svět se změnil, proto i my dumáme, jak najít čas na tolik potřebné lelkování, přemýšlení a odpočinek. Nabízíme meditační semináře, ale i setkání s krásným
uměním, hudbou, výtvarným uměním, divadlem či literaturou. Programy, kde se můžete zastavit, zamyslet nebo na sebe jen nechat působit klidnou atmosféru
místa. Pomozte nám na druhém Dobrovolnickém dnu, těšte se na nové Literární Café, přispějte účastí na Benefičním koncertu na letošní ročník festivalu Za
poklady Broumovska, zažijte takový zajímavý návrat v Galerii Dům.
Pomozte nám měnit místo, kde žijeme.
Těšíme se. Jan Školník

Události, které jste
mohli zažít

Co bylo

Hravá výstava
Supermarket Svět
láká školy i veřejnost

Tisková konference
v Praze představila
naše projekty

Kanadský kytarista
Benson McGlashan
zahrál v Kreslírně

Od ledna do konce března je v
klášterním Lapidáriu přístupná
výstava Supermarket Svět.
Interaktivní expozice, která vznikla
pod záštitou vizuálního umělce
Petra Nikla, nabízí neotřelý pohled
na „zákulisí“ našich nákupů a
přibližuje globální souvislosti
obchodování a fair trade výroby.
Výstava je určena hlavně školním a
jiným kolektivům, ale i ... Více

Ve středu 7. března byl na tiskové
konferenci na Velvyslanectví Polské
republiky v Praze představen
program osmého ročníku klavírní
soutěže Broumovská klávesa a
13. ročníku festivalu Za poklady
Broumovska. Před přítomnými
novináři promluvili dramaturgyně a
výkonná ředitelka festivalu Tereza
Kramplová, ředitel Agentury pro
rozvoj Broumovska ... Více

Klášterní Kreslírnu zaplnili
ve středu 21. února fanoušci
jazzové muziky, kteří přivítali trio
kanadského kytaristy Bensona
McGlashana. Úžasný postbopový jazzový kytarista ze země
javorových listů tady vystoupil v
jednom ze čtyř koncertů v České
republice. Kytarový um tohoto
Kanaďana doplnil bubeník Tomáš
Hobzek a kontrabasista ... Více
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Benefiční koncert festivalu
Za poklady Broumovska

Za poklady
Broumovska 2018

Vilém Veverka / hoboj
Kateřina Englichová / harfa

13. ročník letního hudebního festivalu

Úterý 1. května 2018 v 18:00

30. června – 1. září 2018

/ Klášter Broumov / Sál Dřevník

Vždy od 18:00, vstupné dobrovolné

Benefiční koncert, který symbolicky odstartuje 13. ročník
letního hudebního festivalu Za poklady Broumovska.
Výtěžek ze vstupného putuje na podporu festivalu.

30. června

Předprodej vstupenek:
Café Dientzenhofer nebo online na: www.klasterbroumov.cz

/ Kostel sv. Máří Magdalény, Božanov – Ensemble Inégal

7. červenec

/ Kostel sv. Markéty, Šonov – Janáčkovo kvarteto

14. červenec

/ místo bude upřesněno – Olga Šroubková, Eduard Šístek

21. červenec

/ Kostel sv. Petra a Pavla, Broumov – Přemysl Kšica, Miroslav Smrčka

28. červenec

/ Kostel sv. Barbory, Otovice – vítězové Broumovské klávesy

		

a Concertina Praga

4. srpen

/ Kostel sv. Prokopa, Bezděkov – Accio Piano Trio

11. srpen

/ Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Police nad Metují – Esa Tapani,

		

Jan Vobořil, Zuzana Rzounková, Jana Goliášová

18. srpen

/ Kostel sv. Anny, Vižňov – Castelcorn Ensemble

25. srpen

/ Kostel sv. Jiří a Martina, Martínkovice – Prague Cello Quartet

1. září 		

/ Kostel sv. Vojtěcha, Broumov – Kateřina Kněžíková, Milan Al-Ashab,

		

Zdeněk Klauda, L´Armonia Terrena

www.zapoklady.cz

Pozvánka

Pozvánka

20.–22. duben 2018
Klášter Broumov, sál Dřevník

1.–3. června 2018, Klášter Broumov
Třídenní meditační seminář pro management

8. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé
klavíristy Broumovská klávesa se uskuteční ve
dnech 20. – 22. dubna v klášterním Dřevníku.
Soutěž bude rozdělena do čtyř kategorií podle
věku a pro výherce budou připraveny finanční
odměny, letní koncertní vystoupení na festivalu
Za poklady Broumovska, podzimní slavnostní
koncert laureátů v pražském Rudolfinu a koncert
se Západočeským symfonickým orchestrem.

Přední světové firmy stále častěji zavádějí meditační programy pro své vedoucí
pracovníky. Zjistily totiž, že praxe ticha významně redukuje stres a psychické
problémy jako jsou úzkost či deprese. Meditace prospívá zdravějším vztahům, a
to jak v pracovních týmech, tak směrem k zákazníkům.

Broumovská klávesa 2018

Jasná, klidná a celistvá mysl

Náplň semináře:
•
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
•
Praktické návody, jak meditaci zakomponovat do každodenního života
Další info: ZDE

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 12. dubna.
www.broumovskaklavesa.cz

Informujeme

Galerie Dům 2018
Sedmou výstavní sezónu letos zahájí Galerie Dům,
situovaná v zahradě broumovského kláštera.
V sobotu 5. května se uskuteční vernisáž prvních výstav. V sochařské zahradě představí svá díla
Eduard Seják a Petr Stibral. V ten samý den bude přímo v prostorách Galerie Dům zahájena také
výstava děl Hynka Martince, rodáka z Machova na Broumovsku, který aktuálně žije a tvoří v Londýně
a je výrazným představitelem současné popisné iluzivní malby. V sobotu 23. června přibydou v
sochařské zahradě díla významného českého sochaře-figuralisty Maria Kotrby a díla Hynka Martince
vystřídá v galerii výstava děl Jiřího Sopka – vysokoškolského pedagoga a jednoho z nestorů české
malby druhé poloviny 20. století.
www.galeriedum.cz

Pozvánka

Pozvánka

Dobročinný večer
pro Broumovsko

Vinum et Cetera
Sobota 9. června 2018 od 13:00
Areál broumovského kláštera

Pátek 8. června 2018 od 18:00
Opatské sály, Klášter Broumov

Tradiční veřejná ochutnávka
nejlepších českých a moravských vín
ze Salonu vín ČR láká na příjemnou
atmosféru v areálu broumovského
kláštera. Ochutnávky se účastní
i Marek Babisz, hlavní sommelier
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
zpracování. Hudební program i
občerstvení budou zajištěny. ... Více

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. Hosté mohou v průběhu večera, který je doprovázen
ochutnávkou vybraných vín, vynikajícím jídlem a příjemnou hudbou,
projevit filantropii a účastnit se dražby uměleckých předmětů v tiché
aukci nebo veřejné aukce vín. Výtěžek z večera putuje do grantového
programu Máme rádi Broumovsko. O hudební doprovod se letos postará
ženský pěvecký sbor Výběr z bobulí.
Vstupné: 500 Kč - výtěžek bude zahrnut do výnosu večera
Zájemci se mohou registrovat na emailu:
dobrocinny.vecer@broumovsko.cz

Zajímavost

Literární domek
přivítá česko-německé autory
Literární domek v klášterní zahradě poskytne od letošního dubna „tvůrčí azyl“ šesti novým
rezidentům. Během tří měsíců se tu vystřídají tři čeští a tři němečtí autoři, které bude
domek hostit souběžně.
„Za českou stranu vybrala Komise mobility Českého literárního centra z celkem 26 žádostí
projekty dramatičky a autorky knih pro děti Evy Prchalové, hudebního publicisty Pavla Klusáka
a spisovatelky a publicistky Aleny Wagnerové. Za německou stranu rozhodovala o vítězných
projektech společná komise Moravské zemské knihovny / ČLC a Goethe Institutu. Pozvání do
Broumova dostane Jonathan Böhm, Maja Das Gupta a Stephanie Quitterer,“ uvedlo na svém
webu České literární centrum, které organizuje rezidenční pobyty v Broumově ve spolupráci
s Goethe-Institutem Česká republika a Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov.

Novinka

Zajímavost

Dětské prohlídky
broumovského
kláštera

Klášter je aktivním partnerem
Národního geoparku Broumovsko
Od letošního roku se Geopark Broumovsko zařazuje se svým pořadovým číslem 9 do
seznamu českých národních geoparků jako další výjimečné geologicko-historickokulturní území České republiky. Geopark v tomto pojetí není novým samostatným
chráněným územím, ani zábavním nebo rekreačním parkem s nejrůznějšími atrakcemi.
Ukazuje, jak neživá příroda ovlivňuje životy místních lidí a odhaluje místa, kde kámen
tvoří příběhy. Geopark Broumovsko je tu pro Vás, pro nás, pro místní i pro návštěvníky
a chce novým způsobem, novou formou připomenout, že Broumovský výběžek a celá
Broumovská vrchovina je kraj neobyčejně krásný a zajímavý, s nevídaným přírodním
i kulturním bohatstvím, bouřlivou a vzrušující historií geologickou i společenskou, a
naprosto výjimečným geniem loci. Klášter Broumov se díky Maiwaldově akademii a
jejím vzdělávacím programům, které jsou zaměřené také na geologii místní krajiny,
stává aktivním partnerem geoparku. Přijeďte si tyto příběhy poslechnout a prožít do
krajiny pískovce a baroka, Národní Geopark Broumovsko se Vám otevírá.
www.geopark.broumovsko.cz

V dubnu budou mezi prohlídkové okruhy
kláštera zařazeny nové Dětské prohlídky,
přizpůsobené nejmladším návštěvníkům.
Trasa Dětských prohlídek povede stejně
jako klasické prohlídky nejkrásnějšími místy
kláštera: kostelem sv. Vojtěcha, sakristií a
tajnou chodbou do Lotrandovy komnaty.
Chybět nebude ani klášterní knihovna a
refektář s kopií Turínského plátna.
Děti budou cestou luštit tajenku a na konci
prohlídky dostanou malou odměnu.

Zajímavost

Pozvánka

Dobrovolnický den
už podruhé

Camino na kolečkách
Čtvrtek 19. dubna 2018, 18:00
Klášter Broumov / Lapidárium

Pomozte klášteru v Broumově. Zapojte se do péče o
národní kulturní památku s celoročním programem.
Hledáme dobrovolníky na velký jarní úklid, který se
uskuteční v sobotu 7. dubna. Za jeden dobrovolnický
den nabízíme místním stravu, přespolním jednu noc v
klášterním Domě hostů a stravu - ubytování možné z
pátka na sobotu. Počet míst je omezen, proto máte-li
chuť strávit jednu dubnovou sobotu dobrovolnickou
pomocí, neváhejte.

Vernisáž výstavy fotografií a beseda s vozíčkářem
Janem Duškem, který vloni v létě s osmičlenným
týmem absolvoval 640 kilometrů dlouhou výpravu
po Svatojakubské cestě z Logroña do Santiaga
de Compostela. Svou poutí chtěl Jan Dušek dodat
odvahu a motivaci všem lidem, kteří sedí na
vozíku a myslí si, že jejich život skončil. „Nic není
nemožné, stačí pouze chtít!“ je jedním z mott
jeho cesty. Výstava se koná pod záštitou Pavla
Bělobrádka, vstup je zdarma a přístupná bude
každý den od 10 do 16 hodin, až do 1. července.

Přihlášky a více informací:
ales.freiwald@klasterbroumov.cz

Pozvánka

Pozvánka

23. - 27. 7. 2018, od 8 do 15 hodin
Doporučená věková skupina: 9 – 15 let

9. - 13. 7. 2018, od 8 do 15 hodin
Doporučená věková skupina: 6 – 15 let

Příměstský filmový tábor Filmfárum povedou dva
zkušení a oblíbení lektoři Tomáš a Jakub. Společně
s nimi děti poskládají filmový tým, který bude
tvořit, natáčet, hrát a seznamovat se s filmovým
děním. Vyzkouší si práci s kamerou, jednoduchou
animaci či střih. Tomáš s Jakubem chystají pro
letošní rok velké překvapení. Celý natáčecí
štáb se přesune na několik hodin do tajuplných
míst na Broumovsku, do divoké přírody. Na
závěr tábora zveme rodiče, děti i veřejnost na
premiéru natočeného filmu do dětského kina v
broumovském klášteře.
Cena: 2 500 Kč / osoba

Příměstský přírodovědný tábor nabízí dětem
dobrodružství, spojené s poznáváním fauny a
flóry na Broumovsku. Děti na přiměřeně dlouhých
vycházkách přírodou budou poznávat, objevovat,
tvořit a vyrábět z přírodních materiálů. Poznají
jedinečnost místního přírodního dědictví a během
pěti dnů si vytvoří svou vlastní přírodní expozici
v klášterní zahradě, do které pozvou rodiče na
slavnostní vernisáž. K poznávání nám pomohou
dalekohledy, fotopasti a exhaustory.

Přírodovědný tábor

Filmový tábor Filmfárum

Cena: 2 300 Kč / osoba
Info: ma@klasterbroumov.cz

Inspirace

Pro školy

Broumovský klášter se v sobotu 24. března připojí k
celosvětové akci Hodina země. V čase od 20:30 do 21:30 se
zhasnou světla osvětlující zahradu kláštera, most spojující
zahradu s klášterem a připojí se také klášterní kavárna
Café Dientzenhofer. Ta zhasne veškeré osvětlení a svým
návštěvníkům nabídne posezení při svíčkách.
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená
Světovým fondem na ochranu přírody (World Wildlife Fund),
která se pořádá vždy poslední sobotu v březnu. Domácnosti,
podniky, veřejné instituce a zejména významné kulturní
památky při Hodině Země vypnou své osvětlení a elektrické
spotřebiče po dobu jedné hodiny, na podporu zvýšení
informovanosti o změnách klimatu.
Připojte se k Hodině Země i vy...

23.–24. duben 2018
Klášter Broumov / Sál Kreslírna

Klášter se připojí k Hodině Země

Rozhovor s

Hynkem Martincem

malířem, který bude vystavovat v Galerii Dům
Jaký koncept
výstavy
připravujete pro
Galerii Dům?

Pro Galerii Dům
připravuji jemnou
intervenci do historie
architekta Kiliána
Ignáce D., který v
Broumovském kraji
postavil několik
klášterů včetně nádherné kapličky Hvězda. V
krajině Broumovska jsem trávil hodně času a
je to místo, kde jsem se narodil. Proto, když mě
oslovil pan kurátor Petr Vaňous, abych připravil
projekt pro galerii, tak jsem věděl, že se výstava
bude týkat barokního stavitele. Chtěl bych
divákovi připomenout bohatost jeho odkazu a
zároveň ukázat, jak je snadné dezinterpretovat
dějiny. Každá doba má své preference, které se
učí na školách a s odstupem času je pak těžké si
udělat na věci vlastní názor. Níže je text, který
si myslím, vystihuje podstatu mé výstavy v
Broumově a v Národní galerii v Praze:
Voyage to Iceland

V roce 1729 byl Island zmítán násilím a
chudobou. Právě tehdy pozval učenec a sběratel

Den Země ve filmu

Projekce filmů s navazujícím programem a
debatou k tématu, zaměřená na lidskoprávní
a environmentální témata a určená školním
kolektivům ZŠ a SŠ.
Promítat budeme tyto filmy:
Mý věci – filmový dokument
Zvířata zachraňují svět – série krátkých filmů
Info a rezervace:
martina.junkova@broumovsko.cz

rukopisů Árni Magnússon (1663 - 1730)
renomovaného architekta Kiliána Ignáce
Dientzenhofera (1689 - 1751), aby na ledovém
ostrově postavil katedrálu. Po dokončení
kláštera v Broumově a žel také po smrti Arniho
Magnúsona roku 1733 nakonec Dientzenhofer
odjíždí na dobrodružnou cestu na Island, aby
tam našel vhodné místo pro stavbu. Po příjezdu
jej místní přijali s nadšením. Zemi procestoval
křížem krážem, přesto vhodné místo pro stavbu
nenašel. Vrátil se zpět do Evropy, aby pokračoval
v jiných svých projektech. Z té doby se naštěstí
dochoval stavební plán zamýšlené katedrály a
několik barokních obrazů, které byly určeny k její
výzdobě. Je vzrušující, že dnes Národní galerie
v Praze představuje část ambiciózního projektu,
který, bohužel, kvůli nepříznivým podmínkám
nikdy nebyl zrealizován. Island tím navždy přišel
o baroko.
Už je znám název výstavy?

Název výstavy je Kilián Ignác D.
Jaké spojení bude mít výstava se souběžnou
výstavou v Národní galerii?

Zcela zásadní. Při plánování obou výstav jsem
přemýšlel, jak dvě místa propojit, aby fungovala
jako celek. A napadlo mě připojit odkaz slavného
architekta a pozvat ho na třetí místo, a to na
Island, kam je v roce 1729 pozván islandským
učencem Arni Magnússonem. Nakonec se nic
nezrealizuje, ale co je důležité, že se údajně
dochoval architektonický návrh katedrály a

Podpořte nás!

několik obrazů, které byly určeny pro interiéry
katedrály Magnuson. Proto jsem se rozhodl
výstavu koncipovat do dvou odlišných míst.
Výstava v Broumově bude dokumentovat
architektonické návrhy včetně jeho záznamu,
jak cestoval po Islandu. A pražská výstava v
Národní Galerii „Voyage to Iceland“ představí
přes 35 obrazů a kreseb, které byly zadány panem
architektem. Myslím si, že je to skvělá možnost,
jak prezentovat silný odkaz barokní kultury v
dnešním kontextu.
Pracujete v současné době i na nějakých
jiných projektech?

Pracuji na menším projektu pro veletrh
ArtBrussels, kde s galerií Parafin, která mě
reprezentuje v Londýně, budu mít od 19. dubna
prezentaci 5 obrazů a mé první sochy.
Je možné někde aktuálně vidět vaše
vystavená díla?

Kromě toho, že mám vystavené obrazy v
galerii Parafin, tak je možné vidět jeden obraz
Thank You For looking at Me na Islandu přímo
v přírodě. A druhým obrazem, který jsem
nechal umístit v krajině, je citací portrétu El
Greca, který je instalován v krásné Andalucii
na jihu Španělska. Tyto dva projekty jsou pro
mě experimentem v krajině, kdy klasicky
namalované obrazy opouštějí galerijní prostor a
vydávají se na svou vlastní pouť.

www.vstuptedoklastera.cz

Děkujeme našim partnerům

Všichni partneři zde: http://klasterbroumov.cz/cs/nasi-partneri

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

