
(Nejen) pro rodiny s dětmi
Muzeum papírových modelů
Muzeum papírových modelů je místem, kde pa-
pír ožívá a vypráví příběhy o minulosti, součas-
nosti i  budoucnosti. Unikátní muzeum, kde si 
můžete nejen prohlédnout přes tisíc exponátů, 
ale i smysluplně a kreativně trávit čas s rodinou 
a přáteli. Návštěvníkům nabízí nejen poučení, ale 
i zábavu. Vždy je pro vás připravena papírová díl-
na a děti do šesti let u nás neplatí!

to postavené Jiřím Mládkem, který se inspiroval 
románem od Julese Verna. Muzeum nově nabízí 
ukázky exponátů robotiky a mechatroniky. Pro-
hlídka i hrací koutek se hodí pro děti i dospělé 
bez rozdílu věku! 
Tyršova 341, Police n. Metují
www.merkurpolice.cz, tel. 491 541 262 

ZOO koutek 
V části areálu Zahradnického centra Zobal je při-
praven zookoutek, kde je dovoleno zvířata krmit 
a hladit.
Dále je pro děti k dispozici pískoviště s houpač-
kami, rýžování zlata, slackline – chození po  laj-
ně, otočný sud…
u Komenského náměstí, Police n. M. 
(naproti Penny marketu)
www.zahradnictvi-zobal.cz/zoo.html 
tel. 491 420 507
ZOO koutek přístupný denně

Geokoutek 
Venkovní expozice zaměřená na  geologickou 
stavbu Policka a jeho okolí. Cílem je seznámit ná-
vštěvníky s  místními horninami. Zároveň infor-
muje o výjimečnosti Polické křídové pánve, která 
je velkou zásobárnou kvalitní pitné vody. Jednot-
livá stanoviště s exponáty jsou osazena tabulka-
mi, které informují o druhu horniny a místě, od-
kud pochází.
ulice Na Babí, v těsné blízkosti Masarykova náměstí 

Polický quest
Máte rádi poznávání a  trochu zábavy k  tomu? 
Vyzkoušejte náš quest. Jedná se o hledačku, ur-
čitou formu stopované. Start je v  informačním 
centru, kde dostanete tištěnou skládačku s map-
kou města a veršovaným textem. Ten Vás pove-
de z  jednoho místa na další, kde budete hledat 
detaily, počítat, poznávat významná jména i  le-
topočty z  historie města. Odpovědi na  otázky 
a  řešení jednotlivých hádanek budou postupně 
skládat znění koncové tajenky. Ta Vám prozradí 
cíl questu, v němž získáte drobnou odměnu. Tra-
sa je fyzicky nenáročná, prochází centrem města 
a lze ji absolvovat i s kočárkem apod. 
www.questing.cz nebo www.policko.cz

2015Průvodce Polickem
Policko – oblast s nádhernou přírodou, kde se Vaší fantazii, jak strávit dovolenou, meze nekladou. Pěšky, na kole, autem, ale třeba i na koni. 
Je to ale také oblast silných tradic a tradičních zvyků, které formovaly fantazii a cíle osobností jako byl Hanuš Wihan, Sigismund Bouška, 
Alois Jirásek, horolezec Míra Šmíd nebo vynikající hudebník a dirigent Václav Hybš, který se v letošním roce dožívá jubilejních 80. naroze-
nin. V muzeích Vaši fantazii bude inspirovat zručnost, šikovnost a obětavost zdejších lidí. Vítejte v kraji, který je součástí turistické oblas-
ti Kladské pomezí, Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. V rozmanité nabídce je vyžití pro všechny věkové kategorie. Můžete se zatoulat 
i do nedalekého příhraničního Polska.  V ruce držíte Průvodce Polickem – materiál s praktickými informacemi pro letošní turistickou sezó-
nu a s přehledem možností trávení volného času, s výběrem kulturních a sportovních akcí i tipy na výlety. Buďte vítáni!

Turistická oblast Policko

Tipy v okolí:
ZOO farma Łaczna (PL) 
Berberského lva a další exotická i domácí zvířata 
mohou spatřit návštěvníci v Zoo Farmě v polské 
obci, kousek za česko-polskými hranicemi. ZOO 
farma se může chlubit více než čtyřiceti druhy 
zvířat z celého světa.
Łaczna 25, Mieroszów
www.zoofarma.pl, denně 9.30–19.00 hod, 
Vstupné lze platit v Kč i zlotych.

Dinopark Karlów (PL)
Park nabízí 38 modelů prehistorických zvířat v je-
jich životních velikostech, dětský koutek a občer-
stvení.
osada Karlów v centru NP Góry Stolowe 
www.park-dinozaury.pl/cz.html
Květen – říjen: denně 9.00–18.00 hod

Muzeum hraček BAJKA 
Kudowa Zdrój (PL)
Muzeum zabawek – na  ploše 300 m2 jsou vy-
staveny tisíce hraček – od  starožitností až po 
80. léta 20. století.
Zdrojowa 46b, Kudowa Zdrój
www.muzeum-zabawek.pl

Lovení pstruhů v Polsku 
(Łowisko Pstrąga / Smażalnia Ryb)
Oblíbeným cílem výletů jsou místa, kde si ná-
vštěvníci mohou sami ulovit pstruha, kterého jim 
na místě přípraví ke konzumaci (např. Czermna, 
Pstrazna, Kudowa Zdrój a další místa).

PRO AKTIVNÍ
Víceúčelové sportoviště 
Police nad Metují
Sportoviště je vybaveno pro tyto sporty: tenis, 
volejbal, fotbal, házená, beach volejbal a  nohej-
bal, petánque.
Malá Ledhuj, Police n. M. (u  fotbalového hřiště, 
přímo u areálu nelze parkovat)
www.sportvpolici.cz, rezervace: tel. 778 499 437, 
provoz denně do 21.00 hod 
(cca duben – říjen, v závislosti na počasí)

www.policko.cz  facebook.com/policko.cz

Tyršova 341, Police nad Metují
www.mpmpm.cz, tel. 777 828 657
Otevřeno denně vč. pondělí

Muzeum Merkur
Muzeum představuje zajímavou historii slavné 
stavebnice (nejstarší stavebnice z roku 1920, ko-
lejiště Merkur „O“ v  měřítku 1:45, Eiff elovu věž, 
historické rekvizity, kolejiště a  vlakové soupravy 
a  elektrické vláčky.) Unikátem je Ocelové měs-



Koupaliště Police nad Metují
K  dispozici je 25 m bazén pro plavce, rekreační 
bazén pro neplavce a dětské brouzdaliště.
Další aktivity na  koupališti: stolní tenis, kuželky, 
pískoviště, plavecké pomůcky. Občerstvení.
Koupaliště se nachází cca 10 minut chůze od cen-
tra, směrem na Suchý Důl. 
Parkování přímo u areálu není možné.
tel. 491 512 255, provoz v závislosti na počasí, aktu-
álně na www.sportvpolici.cz

Dlouhá 138, Meziměstí
www.fabrikanazazitky.cz

Aquapark Wodny swiat 
Kudowa Zdrój (PL)
Plavecký bazén (25 m), rekreační bazén s masáže-
mi, gejzíry a umělou řekou, brouzdaliště pro děti, 
tobogan (92 m), 2 vířivky, sauna (platí se zvlášť). 
Stanisława Moniuszki 2a, Kudowa Zdrój
Otevřeno celoročně. 
Platba ve zlotych nebo platební kartou.
www.basen.eurograf.pl

ZA POZNÁNÍM 
za historií, památkami,
architekturou

Památky Police nad Metují 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl založen ne-
dlouho po r. 1253, dokončen kolem r. 1294. Jedná 
se o raně gotickou trojlodní baziliku. Uprostřed 
západního průčelí je bohatý, raně gotický lome-
ný portál s hlubokým ostěním, který vznikl ko-
lem r. 1270 a je vzácnou sochařskou památkou. 
Po stranách vstupního portálu stojí čtyři barokní 
sochy benediktinských světců z r. 1770.
Klášter byl založen r. 1213 břevnovskými bene-
diktiny; původně raně gotické budovy z let 1306 

město od opata Benna II. jako radniční budovu. 
R. 1842 vyhořela, původní cibulovitá věž byla na-
hrazena r. 1876 novou osmibokou věží ve slohu 
tudorské gotiky. 
Sloup Panny Marie Bolestné na náměstí z r. 1707 
pochází z  dílny předního sochaře Jana Brokofa. 
Sloup barokního slohu je spirálovitě ovinut list-
natým větvovím, do něhož jsou vpleteny nástro-
je, kterými byl umučen Kristus. Na vrcholu s ko-
rintskou hlavicí stojí socha P. Marie. 

Muzeum města Police nad Metují
Expozice zachycující dějiny města a okolí je umís-
těna v historických prostorách benediktinského 
kláštera. Její součástí jsou i místnosti pro pobyt 
opata a soukromá secesní opatova kaple. 
Klášter 1, Police n. Metují
tel. 491 423 248 (správa muzea)
Otevřeno červen – září: 
úterý – neděle 9.00–12.00 a 13.00–16.30
Ostatní měsíce: http://rmn.wz.cz/

www.policko.cz  facebook.com/policko.cz

Nordic walking 
v okolí Police nad Metují
Informační centrum nabízí propagační materi-
ál s  mapou a  souborem tipů na  vycházky nor-
dic walking – pět kratších lehčích tras pro začá-
tečníky a sedm tras pro pokročilé. Trasy nejsou 
v  terénu značené zvláštním značením. Částeč-
ně využívají značení turistických tras a cyklotras, 
předpokládají základní znalost orientace v mapě. 
Mapa s popisem tras k dispozici v IC. 

Cyklobusy Kladským pomezím
Cykloturisté i pěší mohou od května do září vy-
užít dvě linky:
1) Náchod – Kudowa Zdrój – Karlów – Broumov
2) Hradec Králové – Náchod – Adršpašsko-tep-
lické skály – Pomezní boudy 
www.kladskepomezi.cz

Golf Broumov
Devítijamkové golfové hřiště pro profesionály 
i začátečníky. 
www.grosshof.cz

KDYŽ POČASÍ NEPŘEJE….
Centrum Walzel Meziměstí
Místo aktivního odpočinku a zábavy – solná jes-
kyně, tři druhy střelnice, lezecká a boulderingová 
stěna, fitness, cvičební sál, bowling bar s kuleční-
kem, fotbálkem a šipkami, restaurace. 

byly přestavěny v  letech 1676–1772. V  prvním 
patře prelatury bylo několik místností, sloužících 
opatovi; jídelna, salon, ložnice a kaple (s docho-
vanou malbou a  mobiliářem). V  největším sále 
tzv. „Laudonově“, je dnes zřízeno Muzeum měs-
ta Police n. M. 
Radnice byla postavena r. 1718 jako soukromé 
sídlo klášterního inspektora. R. 1740 ji koupilo 

Stará škola (Dřevěnka) 
Barokní roubená budova s  mansardovou stře-
chou z r. 1785. V přízemí Dřevěnky jsou nainsta-
lovány ukázky školních tříd a v patře replika bytu 
z počátku 20. století. Expozice nezachycuje po-
dobu školy v době, kdy zde reálně probíhala výu-
ka (1785–1856), ale až mladší období. Stará škola 
je místem příležitostných výstav a místem připo-
mínání tradic a řemesel. V průběhu roku se zde 
konají různé akce s návazností na  tradiční svát-
ky a zvyky, s ukázkami starých technik a řemesel. 
Prohlídka na  vyžádání – Stará škola je součástí 
expozice Muzea města Police nad Metují

Památky a další zajímavosti 
na Policku
Suchodolská kaplička – nedaleko Police n. M. 
stojí obnovená kaplička. Původní kaple, která 
vznikla r. 1897 na  místě prvního zjevení, shoře-
la 8. července 2010. Díky finančním příspěvkům 
do sbírky byla postavena replika kapličky a vysvě-
cena r. 2012. V blízkosti kaple je také tzv. Soudní 
brána a křížová cesta. 
Kaple P. Marie Lurdské a křížová cesta se Soud-
ní bránou u Suchého Dolu (na naučné stezce)
Památková zóna lidové architektury Skalka 
(část Č. Metuje) – celek roubených stavení, pů-
vodní dřevěná zvonička 



Roubené chalupy a zděné domy z 19. stol. se za-
chovaly v  každé z  obcí Policka. Významnějšími 
celky nebo stavbami jsou tzv. Kalabon v Bezdě-
kově n. M., tzv. Šolcovna v Suchém Dole, roube-
ná kovárna (1799) s pískovcovými sloupy v prů-
čelí v Machově.

www.policko.cz  facebook.com/policko.cz

Tipy v okolí:
Benediktinský klášter se zahradou 
a dřevěný hřbitovní kostel, Broumov 
Národní kulturní památky, možnost prohlídek. 
www.klasterbroumov.cz 

Poutní kostel P. Marie Pomocné, 
Teplice nad Metují
Poutní kostel s  přilehlou poustevnou Ivanitů je 
raritou v ČR.
www.poustevnateplice.cz

Wambierzyce (PL): „Slezský Jeruzalém“
Nejznámější mariánské poutní místo polských 
Sudet s monumentální barokní bazilikou. V obci 
pohyblivý betlém (Szopka ruchoma) z  r. 1882, 
v okolí četné kapličky a zastavení Kalvárie. 
www.wambierzyce.pl

Skansen Pstrążna (PL)
Muzeum lidové kultury Sudetského mezihoří 
v obci Pstrążna (místní část Kudowa Zdrój). Pa-
mátkové objekty dřevěné lidové architektury ob-
lasti Sudet, vč. dochovaného nábytku a  hospo-
dářského nářadí z 18., 19. a z počátku 20. století. 
www.skansen.kudowa.pl 

Osówka a Walim (PL)
Podzemní komplexy v oblasti Sovích hor (Góry 
Sowie)
www.osowka.pl

Krzeszów (PL)
Cenný barokní komplex budov cisterciáckého 
opatství. Krzeszów patří mezi nejcennější archi-
tektonické památky Slezska a  řadí se mezi nej-
krásnější barokní stavby v Polsku.

Polská lázeňská městečka Kudowa Zdrój, 
Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój

Podrobný přehled (muzea a  galerie, církevní pa-
mátky, zámky, atd.) na www.kladskepomezi.cz

DO PŘÍRODY  
tipy na výlety

partie Ostaše zpřístupňují dva okruhy – Horní 
a Dolní labyrint (celoročně přístupné, bez vstup-
ného). Nenáročná turistika – každý z okruhů je 
dlouhý cca 3 km.
Výchozí body: Police nad Metují, Žďár n. Metují, 
chatová osada Ostaš (příjezd z Pěkova)

Broumovské stěny
Broumovské stěny nabízejí možnost vychutnat si 
krásy přírody a výhledy ze skalních vyhlídek. Pře-
devším u  osady Slavný jsou k  vidění tzv. skalní 
hřiby. Výletním cílem jsou chata Hvězda a barok-
ní kamenná kaple s půdorysem ve tvaru hvězdy, 
dílo K. I. Dientzenhofera (vystavěna v  r. 1733) 
a kamenným vyhlídkovým ochozem. 

Hřeben a rokle Broumovských stěn jsou celoroč-
ně přístupné, bez vstupného. Náročnost turistic-
kých výletů v závislosti na zvolené trase.
Výchozí body do jednotlivých částí Stěn: Police n. 
M., Slavný, Hlavňov, Hvězda, Křinice, Martínkovi-
ce, Božanov, Machov.

Bor
Hraniční stolová hora je dominantou Machov-
ska, je součástí polských Gór Stolowych. Na vr-
cholu se nachází skalní bludiště Bledné skály 
(na území Polska). Na české straně vyhlídka s po-
hledem na Machovsko, Policko a Krkonoše.

Pískovcové skalní sloupky 
Sloupky ve tvaru přesýpacích hodin v České Me-
tuji (na výjezdu z obce ve směru Teplice n. M.) 

Čertova skála 
Osamocený skalní útvar (pískovcová věž) nad Su-
chým Dolem, od které je pěkný výhled na Suchý 
Důl, osadu Slavný, část Broumovských stěn a Bor.
 
Vlastivědná stezka řídícího 
učitele Jaroslava Petra (Machov)
Stezka seznamuje se spoustou důležitých infor-
mací souvisejících s historií obce Machov a s je-
jím kulturním i přírodním bohatstvím. Trasa na-
bízí také nádherné výhledy do kraje. 

Naučná stezka Jak se zde dříve žilo 
(Machovská Lhota)
Trasa stezky prochází Nouzínem se zvoničkou 
a bývalou osadou Vostrá hora.
 
Naučná stezka okolím Suchého Dolu 
Stezka představuje významná místa obce Suchý 
Důl a jejího bezprostředního okolí. Vede místy, kte-
rá v minulosti souvisela s mariánskými zjeveními.

Zajímavé 
geologické lokality Broumovska
http://geopark.broumovsko.cz/seznam

Kostel sv. Prokopa v Bezděkově n. Metují posta-
vený dle projektu K. I. Dientzenhofera v  l. 1724 
–1729.

Kostel sv. Václava (dle projektu M. Allia z r. 1675) 
a sloup P. Marie Bolestné v Machově.
Kaple P. Marie (1777) v Č. Metuji; boží muka na V. 
Petrovicích; četné plastiky a kříže v krajině v okolí 
obcí. Kaple P. Marie Sněžné s vyhlídkovým ocho-
zem (z  r. 1733 podle návrhu K. I. Dientzenhofe-
ra, na půdorysu hvězdy) na Hvězdě v Broumov-
ských stěnách; studánka „Samaritánka“ na Ostaši 
s pískovcovým reliéfem (1856) „Kristus u studni-
ce Jákobovy“.
Kamenné (smírčí) kříže u České Metuje (1501), 
v Bezděkově n. Metují a dva v Pěkově. Často se 
k nim váží různé pověsti.
Mezi další zajímavosti patří např. haltýře (stud-
ny zakryté roubenou stavbou) v  Bezděkově n. 
M., na návsi ve Velkých Petrovicích a na Petro-
vičkách, nově zrekonstruovaná zvonička (1898) 
v  Bukovici, dřevěná chata z  r. 1855 na  Hvězdě 
v Broumovských stěnách. 

Stolová hora Ostaš 
Ostaš (700 m n. m.) je dominantou kraje u Poli-
ce nad Metují a je opředena řadou pověstí. Podle 
nich dostaly jména i některé skalní útvary, např. 
Zbrojnoš, Zrádce, Mohyla smrti a  další. Skalní 



Tipy v okolí:
Adršpašsko-teplické skalní město 
Adršpašsko-teplické skalní město patří mezi nej-
rozsáhlejší souvislé skalní masivy střední Evropy. 
Nejzajímavějšími partiemi vedou dva turistické 
okruhy - Teplické skály a Adršpašské skály (vstup 
na okruhy zpoplatněn). Je možné projít z Teplic-
kých do Adršpašských skal soutěskou Vlčí rokle. 
Výchozí body: Teplice nad Metují, Adršpach
www.teplickeskaly.com, www.skalyadrspach.cz
Národní park Góry Stolowe (PL)
Park navazuje na pískovcové skalní oblasti Brou-
movska. Góry Stolowe jsou atraktivním územím 
s četnými skalními útvary, hlubokými štěrbinami, 
bludišti a vyhlídkami. 
Szczeliniec Wielki (919 m n. m.): Stolová hora 
s krásným skalním městem, která vystupuje nad 
okolní terén. Z mnoha vyhlídek se nabízejí pěk-
né pohledy. 
Vstup na okruh v sezóně zpoplatněn 
Bledne Skaly: labyrint rozsedlin mezi mohutný-
mi bloky skal. Rozsedliny jsou přibližně 6–11 m 
hluboké, rozdělují skalní bloky a tak zde vytváří 
bludiště – síť průchodů. Těmito průchody je ve-
dena prohlídková trasa, která zpřístupňuje nejza-
jímavější partie Blednych skal.
Vstup na okruh v sezóně zpoplatněn 
www.pngs.com.pl/cz/turystyka/turyst.html
NÁŠ TIP:  
Databáze výletů na  www.kladskepomezi.cz  
– vybírat v ní lze dle různých kritérií (typ výle-
tu, výchozí místo).

ZA KULTUROU 
A ZÁBAVOU 
výběr z přehledu akcí

16. 5. 2015
40. ročník 
Mezinárodního Polického vandru
Police nad Metují, fotbalové hřiště
www.turistipolice.cz/policky-vandr
23. 5. 2015
0. ročník Polické zelňačky
Police nad Metují, náměstí. Soutěž ve vaření po-
lévky s doprovodným programem.
www.policko.cz
30. 5. 2015
Den řemesel 
Akce ukazuje dnes už málo vídaná řemesla a na-
bízí i možnost vyzkoušet si některé činnosti.
Police nad Metují, klášterní zahrada + Stará škola
www.julinka.polickej.net 
13. 6. 2015 
OSLAVY 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ
Základní umělecká škola, Kolárovo divadlo a ná-
městí v Polici nad Metují. Den otevřených dveří 
ZUŠ, festival dechových orchestrů, koncert uči-
telů ZUŠ.
www.policko.cz
13. 6. 2015 
Mezinárodní MTB MARATON 
Stolové hory 
Maraton horských kol n 30 km a 50 km, vložené 
závody dětských kategorií.  
Machov.
www.bklmachov.cz
15. 6. 2015
HISTORIE POZNÁVÁNÍ VESMÍRU 
Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc.
Police nad Metují, sál Pellyho domů
www.spolekapeiron.cz

www.policko.cz  facebook.com/policko.cz

19. 6. 2015
Koncert kapely DOCUKU
Název kapely znamená ve valašském nářečí „ho-
nem, rychle, svižně“ nebo také „dohromady“ 
a hudebníci jej naplňují ve svižných, melodických 
písničkách na pomezí folklóru a bigbítu. 
Police nad Metují, areál Na Nebíčku nebo sál Pel-
lyho domů (v závislosti na počasí)
www.policko.cz 
20. 6. 2015
BĚH Z POLICE DO POLICE 
a SVATOJÁNSKÝ JARMARK
Recesistická akce v dobových kostýmech, vzpo-
mínka na staré časy, Svatojánský jarmark - stán-
kový prodej, celodenní doprovodný program, 
kouzelník, hadí žena, výstava vojenské techniky, 
lezecká stěna pro děti a večerní zábava + ohňo-
vá show…
Police nad Metují / Žďár nad Metují 
www.policko.cz, www.zdarnadmetuji.cz 
27. 6. 2015
TOUR DE TORPÉDO 
Tradiční cyklistická recesistická akce na  kolech 
s „torpedem“ a v dobovém oblečení. 
Nízká Srbská – Machov
www.baroni.estranky.cz 
1. 7. – 26. 8.2015
LETNÍ TERASA
Police nad Metují, Pellyho domy
Výstavy, přednášky, promítání.
www.spolekapeiron.cz
červenec, srpen
LETNÍ TVOŘENÍ
Tvoření na  různá témata různými technikami, 
pro děti i dospělé.
www.policko.cz
3. – 6. 7. 2015
PIVNÍ SLAVNOSTI
Kapely, několik druhů piv, teplá kuchyně.
Velké Petrovice
www.velkepetrovice.cz
11. 7. 2015 
BĚH NA HVĚZDU 
Závod v běhu do vrchu, závod pro děti na polic-
kém náměstí.
ski.polickej.net 
8. 7., 22. 7., 12. 8. 2015
VEČERNÍ PROHLÍDKY MUZEA
Prohlídka muzea papírových modelů s průvod-
cem, projekce
Police nad Metují, 
Muzeum papírových modelů
www.mpmpm.cz
1. 8. 2015
O SNĚHURCE
Klasická loutková pohádka pro děti ve věku 3–9 
let v podání Malého divadélka Praha.
Police nad Metují
www.policko.cz 
15. – 16. 8. 2015
POLICKÁ „KVÍČEROVSKÁ“ POUŤ
Tradiční akce s pouťovými atrakcemi a bohatým 
doprovodným programem.
Police nad Metují
www.policko.cz
23. 8. 2015
IN-LINE BRUSLENÍ 
v petrovických zatáčkách
Vychutnejte si jízdu na in-line bruslích, koloběž-
kách apod. Koná se pouze v případě příznivého 
počasí
Police nad Metují
www.sportvpolici.cz

29. 8. 2015 
73. ročník Posvícenského volejbalového 
turnaje, Posvícenská zábava
Účast v  turnaji: smíšená družstva (min. 2 ženy) 
nebo družstva neregistrovaných hráčů, Bukovice
www.obecbukovice.cz
3. 9. 2015
České objevy v zemi faraonů – přednáška
Významné objevy českých egyptologů v  zemi 
na Nilu za posledních šest let.
Police nad Metují, sál Pellyho domů
www.policko.cz
5. 9. 2015
STRAŠIDELNÝ KLÁŠTER
Akce pro „odvážné“ všech věkových kategorií.
Police nad Metují, klášter
5. 9. 2015 
DUNĚNÍ ROCKOVÝCH TAMTAMŮ
Festival rockových kapel, Suchý Důl
www.suchydul.cz
11. 9. 2015
Koncert – VĚRA MARTINOVÁ
Koncert této nestárnoucí fenomenální zpěvačky 
jistě nezklame žádného příznivce. 
Police nad Metují, areál Na Nebíčku nebo Koláro-
vo divadlo (v závislosti na počasí)
www.policko.cz 
12. 9. 2015
Soutěž 
O POHÁR STAROSTY OBCE BUKOVICE
Soutěž je zařazená do  Náchodské hasičské Pri-
mátor ligy.
www.obecbukovice.cz 
19. 9. 2015
GARDEN PARTY
Slavnost v dobových kostýmech z 1. pol. 20. stol. 
a vycházka na Hvězdu v Broumovských stěnách.
Police nad Metují / Hvězda v Broumovských stě-
nách.
www.policko.cz
27. 9. 2015
BĚH NA HEJŠOVINU
Mezinárodní závod v  běhu do  vrchu se startem 
v Machově a cílem na vrcholu polských Stolových 
hor (součást Českého poháru běhu do vrchu).
Machov
www.machov-obec.cz
28. 9. 2015 od 9.00 hodin 
TRADIČNÍ POSVÍCENSKÝ PRŮVOD
Hudba Svárovanka ze Strážnice
www.suchydul.cz
říjen – listopad 2015
68. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Přehlídka ochotnických divadelních představení.
Police nad Metují, Kolárovo divadlo
www.policko.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM
Masarykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují
Tel. 491 421 501, infocentrum@policko.cz 
www.policko.cz
Provozní doba o prázdninách:
Pondělí–pátek 9.00–17.00 hod
Sobota, neděle 9.00–15.00 hod
Polední přestávka  11.30–12.00 hod
V roce 2015 vydalo Město Police nad Metují  
– Pellyho domy: Centrum kultury, vzdělávání  
a sportu.
Autoři fotografií: 
Oldřich Jenka, Josef Tér, Jan Flieger, archiv IC

„Realizováno za finanční 
podpory Královéhradeckého kraje“


