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ZA KULTUROU A ZÁBAVOU (VÝB�R)

.14. a 21. 7. Ve� erní prohlídka
Muzea papírových model�
www.mpmpm.cz

28. 7. etr Stibral � Vernisá	P

výstavy fotogra� í na Nové terase
www.spolekapeiron.cz

30. 7. Koncert Ivo Cicvárka
www.spolekapeiron.cz

31. 7. Den s Toulavým ba
ohem
Akce se sout�� emi pro d�ti.
www.mpmpm.cz

6. 8. Sportovn�-spole� enská
akce: trasy pro rodiny s d�tmi,
cyklisty i p��í, odpolední
kulturní program
www.sportvpolici.cz

12.�14. 8. Polická pou
a trhy
Tradi� ní pou	se spoustou
atrakcí a stánk


18. 8. Ve� erní prohlídka Muzea
papírových model�
www.mpmpm.cz

20. 8. In�line bruslení
v petrovických zatá� kách
Sportovní akce � jízda na kole� -
kových bruslích a kolob�� kách

30. 8. Bene�� ní ve� er pro Na-
da� ní fond Hospital Broumov
Koncert Polického symfonického
orchestru na polickém nám�stí
www.policesymphonyorchestra.cz

3. 9. Straidelný kláter
Akce pro malé i velké v polickém
klá�te�e

�íjen�listopad
69. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
P�ehlídka ochotnických divadel-
ních p�edstavení a jednoho
profesionálního divadla

17. 5. Králova �e�
P�edstavení v podání Výcho-
do� eského divadla Pardubice

21. 5. Polický vandr
Tradi� ní turistická akce s vyhlá-
�ením nejmlad�ího, nejstar�ího,
nejvzdálen�j�ího ú� astníka
a nejpo� etn�j�í skupiny.
www.turistipolice.cz

27.�29. 5. Police plná poezie
Víkend plný poezie s dopro-
vodným programem

28. 5. 2016 Den �emesel
Tradi� ní akce v klá�te�e a klá�-
terních zahradách
www.julinka.polickej.net

5. 6. Dvo�ák�v festival �
Písn�slunné Itálie
Díla nejslavn�j�ích básník

za hudebního doprovodu
p�edná�í V. Zawadská

10.6.Nockostel�amuzejnínoc
Tradi� ní akce v kostele
a m�stském muzeu
www.rmn.wz.cz

11. 6. Polická zel�a� ka a trh
1. ro� ník sout�� e o nejlep�í
polévku, doprovodný program

18. 6. B�h z Police do Police
+ Svatojánský jarmark
Recesistický b�h spojený s jar-
markem ve ��á�e nad Metují
www.zdarnadmetuji.cz

26. 6. Vernisá	 výstavy
Kate�iny � erné a � tení z jejích
autorských text
 v podání
A. Laufrové a T. Medvecké
www.spolekapeiron.cz

3. 7. 3D archeologie � Josef
Kropá� ek
Zahájení výstavy v Muzeu
papírových model

www.mpmpm.cz

Více na www.policko.cz
(není-li uvedeno jinak)



Stolová hora Osta
Osta� (700 m n. m.) je dominantou kraje u Police nad Metují (foto na
obálce) a je op�edena �adou pov�stí. Podle nich dostaly jména i n�kte-
ré skalní útvary, nap�. Zbrojno�, Zrádce , Mohyla smrti(foto 1) (foto 19)

a dal�í. Skalní partie Osta�e zp�ístupují dva okruhy � Horní (foto 2)

a Dolní labyrint (celoro� n� p�ístupné, bez vstupného). Nená-(foto 3)

ro� ná turistika � ka� dý z okruh
 je dlouhý cca 3 km. Dal�ím cílem krát-
kéhovýletuvoblasti Osta�em
� e býtstudánka �Samaritánka� spískov-
covým reliéfem (1856) �Kristus u studnice Jákobovy�. Výchozí body:
Policen.Met.,��árn.Met.,chatováosadaOsta� (p�íjezdzP�kova).

Broumovské st�ny /Polické st�ny
Broumovské a Polické st�ny nabízejí mo� nost vychutnat si krásy p�í-
rody a výhledy ze skalních vyhlídek. P�edev�ím u osady Slavný jsou
k vid�ní tzv. skalní h�iby Výletními cíly jsou chata Hv�zda,.(foto 20)

(foto 21) barokní kamenná kaple s vyhlídkovým ochozem, vyhlídky
Supí ko� aKamennábrána aKová�ovarokle.H�ebenst�ni rokle(foto22)

jsou celoro� n� voln� p�ístupné. Náro� nost výlet
 v závislosti na trase
a po� así. Výchozí body do jednotlivých � ástí St�n: Police nad Metují,
Slavný, Hlavov, Hv�zda, K�inice, Martínkovice, Bo� anov, Machov.

Bor
Hrani� ní stolová hora je dominantou Machovska, je sou� ástí polských
Gór Stolowych. Na vrcholu se nachází skalní bludi�t� Bledné skály
(na území Polska). Na � eské stran�vyhlídka s pohledem na Machov-
sko, Policko a Krkono�e. Výchozí body: Machov, Machovská Lhota.

� ertova skála
Osamocený skalní útvar (pískovcová v�� ) nad Suchým Dolem, od které
je p�kný výhled na Suchý D
l, osadu Slavný, Broumovské st�ny a Bor.

Vlastiv�dná stezka �ídícího u� itele Jaroslava Petra
Stezka seznamuje se spoustou d
le� itých informací souvisejících
shistorií obce Machova sjejím kulturním i p�írodním bohatstvím.Trasa
nabízí také nádhernévýhledydokraje.Výchozíbod:obecMachov.
www.riz.cz/88mxt

Nau� nástezkaJaksezded�íve	 ilo (MachovskáLhota)
Trasastezkyprochází NouzínemabývalouosadouVostráhora.

Nau� ná stezka okolím Suchého Dolu
Stezka p�edstavuje významná místa obce Suchý D
l a jejího bezpro-
st�edního okolí. Vede místy, která souvisela s mariánskými zjeveními.

DO P�ÍRODY � TIPY NA VÝLETY



Výlety do okolí:

Adrpasko-teplické skalní m�sto
Adr�pa�sko-teplické skalní m�sto pat�í mezi nejrozsáhlej�í souvislé
skalní masivy st�ední Evropy. Nejzajímav�j�ími partiemi vedou dva
turistické okruhy � Adr�pa�ské skály a Teplické skály(foto 4) (foto 5)

(vstup na okruhy zpoplatn�n). Z Teplických do Adr�pa�ských skal je
mo� né projít sout�skou Vl� í rokle. Za pozornost stojí také K�í� ový vrch
nedaleko Adr�pachu (k�í� ová cesta, vyhlídka, nau� ná stezka).Výchozí
body:Teplice nad Metují, Adr�pach.
www.teplickeskaly.com, www.skalyadrspach.cz

Národní park Góry Stolowe (PL)
Park navazuje na pískovcové skalní oblasti Broumovska. Jde o atrak-
tivní území s � etnými skalními útvary, hlubokými �t�rbinami, bludi�ti
a vyhlídkami. (919 m n. m.): Stolová hora s krásnýmSzczeliniec Wielki
skalním m�stem, která vystupuje nad okolní terén. Z mnoha vyhlídek
se nabízejí p�kné pohledy . Vstup na okruh v sezón�zpoplat-(foto 6)

n�n (platba mo� ná pouze ve zlotých). : labyrint 6� 11 mBledne Skaly
hlubokých rozsedlin, které mezi mohutnými bloky skal vytvá�ejí blu-
di�t�se sítí pr
chod
. T�mi je vedena prohlídková trasa zp�ístupující
nejzajímav�j�í partie Blednych skal . Vstup na okruh je v sezón�(foto 7)

zpoplatn�n (platba mo� ná i v korunách).
www.pngs.com.pl/cz/turystyka/turyst.html

NÁ� TIP: www.kladskepomezi.cz
Databáze výlet
, lze v ní vybírat dle r
zných kritérií (typ výletu, vý-
chozí místo).
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Památky v Polici nad Metují
Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl zalo� en nedlouho po(foto 8)
r. 1253, dokon� en kolem r. 1294. Jedná se o ran� gotickou trojlodní
baziliku. Uprost�ed západního pr
� elí je bohatý, ran�gotický lomený
portál s hlubokým ost�ním, který vznikl kolem r. 1270 a je vzácnou
socha�skou památkou. Po stranách vstupního portálu stojí � ty�i ba-
rokní sochy benediktinských sv�tc
 z r. 1770. byl zalo� enKláter
r. 1213 b�evnovskými benediktiny; p
vodn�ran�gotické budovy z let
1306 byly p�estav�nyv letech 1676� 1772.Vprvním pat�e prelatury bylo
n�kolik místností, slou� ících opatovi; jídelna, salon, lo� nice a kaple
(s dochovanou malbou a mobiliá�em). V nejv�t�ím sále tzv. �Laudo-
nov��, je dnes z�ízeno Muzeum m�sta Police nad Metují. Radnice
(foto9)byla postavena r. 1718 jako soukromé sídlo klá�terního inspek-
tora. R. 1740 ji koupilo m�sto od opata Benna II. jako radni� ní budovu.
R. 1842 vyho�ela, p
vodní cibulovitá v�� byla nahrazena r. 1876 novou
osmibokouv�� íve slohu tudorské gotiky. Sloup Panny Marie Bolestné
na nám�stí z r. 1707 pochází z dílny p�edního socha�e Jana Brokofa.
Sloup barokního slohu je spirálovit�ovinut listnatým v�tvovím, do n�-
ho� jsou vpleteny nástroje, jimi� byl umu� en Kristus. Na vrcholu s ko-
rintskou hlavicí stojí socha P. Marie. je barokníStará kola (D�ev�nka)
roubená budova s mansardovou st�echou z r. 1785. V p�í-(foto 10)
zemí D�ev�nky jsou nainstalovány ukázky �kolních t�íd a v pat�e
replika bytu z po� átku 20. století. Expozice nezachycuje podobu �koly
v dob�, kdy zde reáln� probíhala výuka (1785� 1856), ale a� mlad�í
období. Stará �kola je místem p�íle� itostných výstav a místem p�ipo-
mínání tradic a �emesel. V pr
b�hu roku se zde konají r
zné akce
s návazností na tradi� ní svátky a zvyky, s ukázkami starých technik
a �emesel. Prohlídka na vy� ádání � Stará �kola je sou� ástí expozice
Muzea m�sta Police nad Metují.

Muzeum m�sta Police nad Metují
Expozice zachycující d�jiny m�sta a okolí je umíst�na v historických
prostorách benediktinského klá�tera . Její sou� ástí(foto na zadní str.)
jsou i místnosti pro pobyt opata a soukromá secesní opatova kaple.
Klá�ter 1, Police n. Metují, t: 491 423 248 (správa muzea). Otev�eno
� erven� zá�í: úterý� ned�le 9:00� 12:00 a 13:00� 16:30, ostatní m�síce:
www.rmn.wz.cz

Památky na Policku
Suchodolská kapli� ka � nedaleko Police n. M. stojí obnovená(foto 11)
kapli� ka. P
vodní kaple, která vznikla r. 1897 na míst�prvního zjevení,
sho�ela 8. � ervence 2010. Díky � nan� ním p�ísp�vk
m do sbírky byla
postavena replika kapli� ky a vysv�cena r. 2012. V blízkosti kaple je
také tzv. Soudní brána a k�í� ová cesta. Kostel sv. Prokopa v Bez-
d�kov� nad Metují vznikl v l. 1724� 1729 dle projektu K. I.(foto 12)
Dientzenhofera, pat�í do tzv. Broumovské skupiny kostel
. Kaple P.
Marie Sn�	 né s vyhlídkovým ochozem na Hv�zd� v Brou-(foto 21)
movských st�nách byla postavena z r. 1733 na p
dorysu p�ticípé
hv�zdy, podle návrhu K. I. Dientzenhofera. Nedaleko kaple stojí d�e-
v�ná chata z r. 1855 (restaurace).

ZA POZNÁNÍM � HISTORIE A PAMÁTKY



Památky v okolí:

Broumov
M�sto s bohatou kulturní historií a mno� stvím kulturních památek.
Mezi nejzajímav�j�í pat�í národní kulturní památky benediktinský
klá�ter a d�ev�ný h�bitovní kostel � nejstar�í(foto 13 a 14) (foto 15)
d�ev�ná sakrální stavba v � echách.
www.broumov.net

Wambierzyce a Krzeszów (PL)
�Slezský Jeruzalém� � nejznám�j�í mariánské poutní místo polských
Sudet s monumentální barokní bazilikou a zastavení Kal-(foto 16)
várie . V Krzeszów�najdeme komplex budov cisterciáckého(foto 17)
opatství , který pat�í mezi nejkrásn�j�í barokní stavby v Polsku.(foto 18)
www.wambierzyce.pl, www.opactwo.eu

Osówka, Walim a skansen Pstr��na (PL)
Podzemní továrny z 2. sv�tové války v oblasti Sovích hor (Góry Sowie)
a muzeum lidové kultury v obci Pstr��na (místní � ást Kudowa Zdrój)
s objekty d�ev�nélidovéarchitektury.
www.osowka.pl, www.skansen.kudowa.pl

Polská láze�ská m�ste� ka Kudowa Zdrój, Polanica
Zdrój a Duszniki Zdrój
P�íjemnou atmosféru dýchající m�ste� ka s krásnými parky.

Ná tip: www.kladskepomezi.cz, www.lotaw.pl
Podrobný p�ehled a informace o muzeích a galeriích, církevních pa-
mátkách, zámcích atd. v Kladském pomezí a p�ehled zajímavých míst
v polském p�íhrani� í.
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Muzeum papírových model�
Nav�tivte místo, kde papír o� ívá! V muzeu uvidíte celý sv�t z papíru.
Expozice o rozloze 300 m², tém��2 000 exponát
 láká do minulosti,
sou� asnosti i budoucnosti. P�es 80 � eských i zahrani� ních autor

zde p�edstavuje své um�ní z materiálu, který vyu� ívá lidstvo celá sta-
letí. Tisíce hodin lidské práce, umu a trp�livosti náv�t�vníky vtahuje
do sv�ta dokonalých iluzí. Papírová dílna je sou� ástí expozice. D�ti
do 6 let neplatí vstupné. Vedle muzea je nov� otev�ená kavárna.
Aktuální program akcí na facebooku muzea.
Tyr�ova 341, Police nad Metují, www.mpmpm.cz, t: 777 828 657,
498 100 910. Otev�eno denn�v� . pond�lí, od 9 do 17 hodin.

Muzeum Merkur
Muzeum p�edstavuje zajímavou historii slavné stavebnice (nejstar-
�í stavebnice z roku 1920, koleji�t�Merkur �O� v m��ítku 1:45, Ei� elovu
v�� , historické rekvizity, koleji�t�avlakové soupravya elektrickévlá� -
ky). Unikátem je Ocelové m�sto, inspirované románem od JuleseVerna.
Muzeum nov� nabízí ukázky exponát
 robotiky a mechatroniky.
Prohlídka i hrací koutekse hodí pro d�ti i dosp�lé bez rozdílu v�ku!
Tyr�ova 341, Police n. Metují, www.merkurpolice.cz, t: 491 541 262.
Otev�enodenn�mimopond�lí,o letníchprázdninách v� etn�pond�lí.

ZOO koutek
V � ásti areálu Zahradnického centra Zobal je p�ipraven zookoutek,
kde je dovoleno zví�ata krmit a hladit. Dále je pro d�ti k dispozici
pískovi�t�s houpa� kami, rý� ování zlata, slackline � chození po lajn�,
oto� ný sud� u Komenského nám�stí, Police n. Met. (naproti Penny ).
www.zahradnictvi-zobal.cz/zoo.html, t: 491 420 507. ZOO koutek je
p�ístupný denn�.

Geokoutek
Venkovní expozice zam��ená na geologickou stavbu Policka a jeho
okolí. Seznámí vás s místními horninami a informuje o výjime� nosti
Polické k�ídové pánve, která je velkou zásobárnou kvalitní pitné vody.
Jednotlivá stanovi�t�s exponáty jsou osazena tabulkami, které infor-
mujíodruhuhorninyamíst�,odkudpochází.
ulice Na Babí, v t�sné blízkosti Masarykova nám�stí

Polický quest
Máte rádi poznávání a trochu zábavy k tomu? Vyzkou�ejte ná� quest.
Jedná se o hleda� ku, ur� itou formu stopované. Start je v informa� -
ním centru, kde dostanete ti�t�nou skláda� ku s mapkou m�sta a ver-
�ovaným textem. Ten Vás povede z jednoho místa na dal�í, kde
budete hledat detaily, po� ítat, poznávat významná jména i leto-
po� ty z historie m�sta. Odpov�di na otázky a �e�ení jednotlivých há-
danek budou postupn�skládat zn�ní koncové tajenky. Ta Vám pro-
zradícílquestu,vn�m� získátedrobnouodm�nu.Trasaje fyzicky nená-
ro� ná, prochází centrem m�sta a lze ji absolvovat i s ko� árkem apod.
www.questing.cz nebo www.policko.cz

(NEJEN) PRO RODINY S D�TMI



Zajímavá místa v okolí:

Muzeum pod � epicí, Hronov
Nov�otev�ené interaktivní muzeum chytré zábavy. Na plo�e 200 m²
nabízí stálé i prom�nlivé krat�í výstavy s doprovodnými programy,
zam��ené na smyslové vnímání, zázraky p�írodních jev
, kreativní
tvorbu a p�edev�ím hru.
� apkova 193, Hronov, www.muzeumpodcepici.cz, t: 606 817 607.
Otev�eno denn�mimo Pond�lí.

Mlýn D�eví� ek, Horní D�eví� (Hronov)
Mlyná�ské muzeum v malebném údolí potoka Ol�avka. Poznáte práci
mlyná�e a jeho pomocník
 tak, jak se odehrávala v období mezi sv�-
tovými válkami. Ukázka mlyná�ských stroj
 v b�hu.
Horní D�eví� 3, Hronov, www.mlyndrevicek.cz, t: 739 049 450,
491 487 136.

Dinopark, Karlów (PL)
Park nabízí 38 model
 prehistorických zví�at v jejich � ivotních veli-
kostech, d�tský kouteka ob� erstvení.
Osada Karlów v centru NP Góry Stolowe. Kv�ten� �íjen otev�eno
denn�. www.park-dinozaury.pl/cz

Muzeum hra� ek Bajka, Kudowa Zdrój (PL)
Muzeum zabawek � na plo�e 300 m² jsou vystaveny tisíce hra� ek,
od staro� itnostía� po80. léta20. století.
Zdrojowa 46b, Kudowa Zdrój, www.muzeum-zabawek.pl.
Otev�eno denn�.

Lovení pstruh�v Polsku
Oblíbeným cílem výlet
 jsou místa, kde si náv�t�vníci mohou sami
ulovit pstruha (�owisko pstr�ga / Sma�alnia Ryb), kterého jim na
míst�p�ipraví ke konzumaci (nap�. Czermna, Pstr��na, Kudowa Zdrój
a dal�í místa).

Park miniatur Minieuroland, Klodzko (PL)
Na plo�e 20 000 m² se nachází p�es 30 maket objekt
 z celého sv�ta,
zejména z Evropy a Dolního Slezska. Koutekpro d�ti.
www.minieuroland.pl. Otev�eno denn�.

Ná tip: Kladské pomezí d�tem
Webový portál zam��ený na rodiny s d�tmi a jejich pobyt v na�em
regionu, v Kladském pomezí. Tipy na výlety s d�tmi, zajímavá místa
atd. Vybírat lze podle v�ku d�tí, místa, aktivit nebo ro� ního období.
SOUT��TE s Toulavým ba
ohem o zajímavé ceny! Po� ádejte si v jed-
nom z 12 informa� ních center Kladského pomezí o kreslenou mapu,
sbírejte samolepky a získejte takv�cné ceny!
www.kladskepomezidetem.cz



AKTIVNÍ ODPO� INEK

Ná tip: www.sportvpolici.cz
Sportování a nabídce aktivního vy� ití v Polici nad Metují a okolí je
v�nován portál www.sportvpolici.cz. Informace o sportovních akcích,
p�ehled sportovi�	, on-line rezervace víceú� elového sportovi�t�, trasy
pro b�h, nordic walking, kolob�� ky atd.

Víceú� elové sportovit�, Police nad Metují
Sportovi�t�pro: tenis, volejbal, fotbal, házenou, beach volejbal, nohej-
bal,petánque.P
j� ovnavybavení.
Malá Ledhuje, Police n. M. (u fotbalového h�i�t�, p�ímo u areálu nelze
parkovat). Rezervace p�edem na telefonu 778 499 437. Provoz denn�
do 21:00 (ccaduben� �íjen,vzávislostinapo� así).
www.sportvpolici.cz

Koupalit�, Police nad Metují
Cca 10 minut ch
ze z centra, sm�r Suchý D
l. K dispozici je 25 m bazén
pro plavce, rekrea� ní bazén pro neplavce a d�tské brouzdali�t�. Dal�í
aktivity na koupali�ti: stolní tenis, ku� elky, pískovi�t�, plavecké po-
m
cky. Ob� erstvení. Parkování p�ímo u areálu není mo� né.
ul. Ke koupali�ti, t: 491 512 255. Provozní doba dle po� así.
www.sportvpolici.cz

Nordic walking v okolí Police nad Metují
Informa� ní centrum nabízí propaga� ní materiál s mapou a soubo-
rem tip
 na vycházky nordic walking � p�t krat�ích leh� ích tras pro
za� áte� níky a sedm tras pro pokro� ilé. Trasy nejsou v terénu zna-
� ené zvlá�tním zna� ením. � áste� n�vyu� ívají zna� ení turistických tras
a cyklotras, p�edpokládají základní znalost orientace v map�.
Mapa tras v IC, ke sta� ení na www.sportvpolici.cz/nordic-walking

Policko na kolob�	 ce
V informa� ním centru nabízíme k zap
j� ení kolob�� ky � eské � rmy
Kostka (pro d�ti i dosp�lé). Trasy lze vybírat z p�ipravených tip
 na
mén� náro� né i náro� n�j�í výlety. P
j� ovna disponuje 3 modely (sil-
ni� ní � Kostka TOUR, terénní � Kostka HILL, d�tské � Kostka KID) o cel-
kovém po� tu 8 ks. Spolu s kolob�� kami je mo� né si zap
j� it i ochran-
né p�ílby a bezpe� nostní zámky, vybavíme Vás i základními infor-
macemi o stylu jízdy, p�ípadn�sadou ná�adí. V p�ípad�zájmu o v�t�í
po� et kolob�� ek je mo� né, po individuální domluv�p�edem, zajistit
kolob�� ky pro skupinu apod.
Bli� �í informace k p	j� ovn�, tipy na výlety atd.: v infocentru nebo na
www.sportvpolici.cz/na-kolobezky

Cyklobusy Kladským pomezím
Cykloturisté i p��í mohou od kv�tna do zá�í vyu� ít dv�linky:
1/ Náchod � Kudowa Zdrój � Karlów � Broumov
2/ Hradec Králové � Náchod � Adr�pa�sko-teplické skály � Janovice
� Jívka � Radvanice � Pomezní boudy
www.kladskepomezi.cz



Kdy	 po� así nep�eje:
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Centrum Walzel Mezim�stí
Místo aktivního odpo� inku a zábavy � solná jeskyn�, t�i druhy st�elnice,
lezecká a boulderingová st�na, � tness, cvi� ební sál, bowling bar s ku-
le� níkem,fotbálkem a �ipkami, restaurace.
Dlouhá 138, Mezim�stí.
www.walzel.cz

Aquapark Wodny swiat Kudowa Zdrój (PL)
Plavecký (25 m) a rekrea� ní bazén s masá� emi, gejzíry a um�lou �ekou,
brouzdali�t�prod�ti, tobogan(92m), 2ví�ivky, sauna.
Stanis
awa Moniuszki 2a, Kudowa Zdrój. Otev�eno celoro� n�. Platba
ve zlotych nebo platební kartou.
www.basen.eurograf.pl



Masarykovo nám�stí 75, 549 54 Police nad Metují
t: 491 421 501, e: infocentrum@policko.cz

Po� Pá: 9:00 � 11:30 a 12:00� 17:00;Kv�ten, � erven, zá�í:
So: 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00
O ned�lích a svátcích slu� by zaji�	uje Muzeum papírových model
.

Po� Pá: 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00;� ervenec, srpen:
Sobota, ned�le, svátky: 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00

V roce 2016 vydalo M�sto Police nad Metují � Centrum kultury, vzd�lávání a sportu
Pellyho domy. Realizováno za � nan� ní podpory Královéhradeckého kraje.
Foto: Jan Flieger, Old�ich Jenka a archiv Pellyho dom
. Design: www.biograph.cz

Muzeum Merkur

Muzeum papírových model


M�stské muzeum

Pellyho domy

INFORMA� NÍ CENTRUM

Policko le� í v Královéhradeckém kraji,
je sou� ástí turistické oblasti Kladské pomezí
a Chrán�né krajinné oblasti Broumovsko.

Police nad Metují: 50.5360789N, 16.2336972EGPS

www.pellyhodomy.cz www.policko.cz| | facebook.com/policko.cz

Pellyho
domy


