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Redakčníček

Podzim a zima 
na Broumovsku

Milí přátelé,

Zdá se, že letošní jaro dorazilo 
konečně i do Broumovské kotliny. 
Jsme tomu moc rádi, protože zima 
nás přistěhovalce kruší o něco více, 
než obyvatele měst – a zvláště ty usa-
zené na jihu naší země. Také zásoby 
topení se ztenčily a je tedy nejvyšší 
čas, aby trochu přihřálo sluníčko. 
Těšíme se konečně na práci venku 
v terénu. A to nejen na zahrádkách, 
ale též při pokračování objevování 
broumovské krajiny a jejích pamě-
tihodností a více, či méně skrytých 
krás. S jarem se už také neodbytně 
hlásí otázky jak naložit s letním 
časem a tak toto číslo Heřmánku 
budiž zároveò i pro Vás přehledem 
a zároveò nabídkou toho, co se tu 
bude „v sezóně“ vlastně dít. A jako 
obyčejně začínáme stručnou rekapi-
tulací toho, co jsme prožili v zimě 
a stojí to alespoò za krátký komen-
tář. A tak přeji dobré počteníčko a 
k němu doporučuji přivzít vaše plá-
novací deníčky a tužkou hbitě zazna-
menávat termíny možného zavítání 
k nám na Broumovsko.

Slavnost 
jablečného moku

Ačkoliv to z počátku podzimu 
vypadalo, že jabloně trochu stáv-
kují, nevynechali jsme ani vloni 
na podzim příležitost k setkání ad 
jablečným moštem. Zásluhou staré-
ho sadu samoty v Sedmidomí u Sta-
rostína a ochotě jeho majitele Petra 
Bergmanna jsme hravě za přispění 
Dubíků naplnili přívěsný vozík pod-
zimními plody a vyrazili na zatím 
nevyzkoušené místo – totiž k Ha-
dašům na Končiny. Kdo jste s námi 
už podnikli výpravu k těmto našim 
přátelům víte, že jejich chalupa stojí 
na pořádném kopci a k silnici je to 
odhadem  alespoò kilometr. Původ-
ně jsme předpokládali, že úrodu 
jablíček budeme muset přeložit do 
koòského potahu, ale suchý podzim 

a zkušenost v řízení pana Hadaše 
dokázaly dobře naložený vozík 
dopravit až k chalupě. Po improvi-
začním technickém vstupu, kdy se 
podařilo namontovat a zprovoznit 
všechna potřebná zařízení,  jsme 
si za zvuku obvyklých moštovacích 
melodií připili lahodným mokem a 
po té už pilně točili klikou šroťáku 
i lisu až do setmění – ostatně jako 
každý rok. Jablečné šťávy byla hoj-
nost a tak došlo i na sterilizaci (právě 
v těchto dnech jsme doma v Kláš-
terní zahradě slavnostně vytáhli a 
spořádali poslední lahvičku). Když 
pak všechny propriety byly důklad-
ně zbaveny lepkavého povlaku a 
naloženy do vozíku, pokračovali 
jsme až do hluboké večerní tmy po-
vídáním v útulně vytopené světnici 
a k návratu domů nás přiměly až 
klížící se unavené oči nejmenších 
– Sáry Nepilé a Kristýny Mikulenko-
vé. Věru moštování je již tradičně vy-
dařená a milá příležitost k společné 
práci i setkání.

Sázení stromečků
Vydařený moštovací den nás 

inspiroval ještě k naplánování jed-
né podzimní návštěvy Hadašů. 
První listopadovou sobotu jsme se 
vydali pomoci se sázením stromků. 
Počasí už tentokrát nešetřilo stu-
deným větrem (Sněžka na obzoru 
v dáli už byla důkladně bílá), ale 
nikoho z naší malé výpravy to neod-
radilo od radostného rýpání v zemi 
a zasypávání nejprve lip, dubů a ja-
vorů a nakonec i jabloní. Na veliké 
louce směrem k Pěkovu jsme spolu 
s panem domácím  založili novou 
alej podél čerstvé vytyčené cesty. 
Po práci jsme rádi přijali pohostin-
ní paní Hadašové v chalupě, zapěli 
něco podzimních písniček, důklad-
ně si poklábosili a potom šli směrem 
k domovu docela dobrodružně už za 
hluboké tmy.

Vánoce na faře
Přestože se zdálo, že zima si 

dává na čas – v polovině prosince 
ještě nebylo po sněhu ani památ-
ky a také mrazy nás nijak zvláště 
nekrušily – prožili jsme společnou 
nevalnou hromádku na faře v Heř-
mánkovicích opět zcela v zajetí 
tuhých mrazů. Ukázalo se opět, že 



vytopit kamenné zdi v krátké době 
je skoro nemožné. Na druhou stranu 
je potřeba pochválit nový kachlový 
sporák v kuchyni (ač ne ještě zcela 
dokončený), která se stala nakonec 
nejoblíbenějším útočištěm všech 
nepočetných hostů. K setkání do-
razila Kačenka Zylinská odskokem 
ze studijního pobyt v Paříži, po 
dlouhé době jsme mohli přivítat 
Lucku Valtrovou, nechyběla jako 
obyčejně Kačka Valášková a domá-
cí osazenstvo.

Hlavní součástí nevalné hro-
mádky byla celodenní iniciační 
výprava k Hadašům, o kterých 
jsme pak dlouho do večera disku-
tovali doma u rozehřátých kamen. 
Bohužel někteří neodkladně museli 
další den zamířit k domovu a zbytek 
osazenstva se přesunul do přece jen 
trochu teplejších a příjemnějších do-
mácích prostor v Broumově. 

Okurková sezóna
Farní okurková sezóna však 

teprve nastala v novém roce. Dů-
kladně nachumelilo a tak na dlou-
hé dva měsíce byl dům i Heřmán-
kovice pouze cílem víkendových 
kontrolních procházek doplněných 
čerpáním lahodného mléka na 
statku. Přesto zima přinesla jednu 
významnou novinku. Věřte – nevěřte 
– Broumov má novou kyvadlovou do-
pravu do blízkých obcí nízkokapacit-
ními autobusy. Tak do Heřmánkovic 
nebo z nich domů se nyní můžete ve 
všední dny dopravit každou hodinu 
a o víkendech pětkrát denně. Zatím 
se nepodařilo vypátrat, jak se to sta-
lo a kdo takovou službu financuje. 
Počet pasažérů není veliký, i když 
se cestováním snažíme  pomáhat 
jak to jde. Všichni se těšíme, že 
to vydrží do léta, kdy se dá díky 
novince snadno dopravit třeba do 
skal nad Božanovem a nemusíme 
k tomu mít vlastní auta.

Broumovská hudební 
společnost

Ovšem nemožnost pobývat na 
faře neznamená, že jinak Collegium 
zahálelo. Čím více jsme byli vzdá-
leni praktickým činnostem venku, 
tím více jsme my všichni broumovští 
přemýšleli, čím vyplnit dlouhé zimní 
večery a jak využít nedlouhou dobu 
jarního a letního tepla. Velmi ak-
tivní v tomto směru byli členové 
Broumovské hudební společnosti. 
K Haně Rambouskové, Markétě 
Bradáčkové, Aničce Tumové a panu 
vedoucímu se podařilo v novém roce 
přilákat i novou sílu – pana učitele 
broumovské hudebky Jakuba Mě-
dílka. Společnost se v této sezoně 
schází ke zkoušení dvakrát týdně 
a kromě vánočního koncertu a 
tradičních Zpívánek Štědrého dne 
připravuje soubor koncert nyní 

k velikonocům a snad se představí 
i na chystaném letím festiválku. Na 
nedostatek hudebního vyžití si tedy 
nemůžeme stěžovat.

Zapadlými 
cestami minulosti

Zimní spánek nepostihl ani 
velmi agilní skupinu dokumentá-
torů křížů, plastik a kaplí, kterou 
započala Pážata a jejich přátelé 
v roce 1999. Letní hosté fary a Brou-
movska se během zimy se sešli již 
třikrát v Praze a momentálně dávají 
dohromady nový tým pro plošnou 
dokumentaci jednotlivých katastrů 
(podrobně o tom na jiném místě). 
Radka Lomičková v listopadu refero-
vala o tomto snažení na památkové 
konferenci v Hradci Králové. Záro-
veò jsme získali kontakt na řadu 
zajímavých lidí, kteří se podobným 
snahám věnují v jiných částech 
naší země. V polovině března se k 
tomu uskutečnilo v Praze z podnětu 
České křesťanské akademie první 
setkání lidí zajímajících  se o tuto 
problematiku. Díky tomu všemu už 
vznikl docela pěkný malý tým (Rad-
ka Lomičková, Honza Rükl, Věrka 
Laštovičková, Sixtus Bolom a Pavla 
Kubíčková), kteří by letos o prázd-
ninách měli už samostatně vést a 
rozvíjet započatou práci. Zpočátku 
jsme se radovali, že Pavla Kubíčko-
vá bude mít „křížkování“ co námět 
své diplomové práce, ale nakonec na 
brněnské filozofické fakultě nevza-
li tento speciální kulturní fenomén 
docela na milost a tak Pavla bude 
pracovat na něčem jiném. Škoda.

Broumovsko
 – můj domov

Souběžně s popsaným snaže-
ním se zrodila v lednu myšlenka 
ustavit Klub milců Broumovska 
jako součást nadací VIA podpoře-
ného projektu Broumovsko – můj 
domov. V klubu se měli sejít přede-
vším mladí lidé z místa, kteří by pro-
střednictvím vlastní práce v terénu 
a vzdělávacími semináři měli získat 
kvalifikaci k průvodcovské službě po 
Broumovsku. Znamená to tedy, že 
pokud v létě zavítáte k nám a přive-
zete nějaké své přátele bez znalosti 
oblasti, měli by vám nabídnout tito 
Milci poznávací trasy doplněné 
návštěvou místních ne běžně shléd-
nutelných míst a objektů. Zájem o 
členství v klubu není – jak jinak na 
Broumovsku –zatím příliš masivní, 
ale základní pětičlenná skupina se 
sejde k práci již co nevidět. Proto 
neváhejte plánovat svým blízkým i 
kamarádům letní výpravy na Brou-
movsko, ať mají Milci možnost 
vyzkoušet svoje kvality.



Fara - a co dál?
Zima je také ideálním časem 

pro promýšlení a chystání dalších 
rekonstrukčních prací na faře. 
Přestože Collegiální kasa zeje 
prázdnotou, ve fázi rozhodování 
jsou dvě grantové žádosti podané u 
Krajského úřadu v Hradci Králové. 
Pokud by se podařilo nějakou ko-
runu získat, můžeme se v letošním 
roce pustit s chutí do dobudování hy-
gienických zařízení a úprav zadního 
vchodu a dvorků, které jsou dosud 
v nejméně utěšeném stavu. Jak jsme 
avizovali již v létě – po tomto kroku 
se změní celková provozní orienta-
ce domu – hlavní vchod bude od 
kostela a dosavadní přední vchod 
bude sloužit jen pro letní výběh do 
zahrady. Ovšem je otázkou, zda tyto 
plány najdou skutečně svoje uplat-
nění, protože proponovaná investice 
přesáhne 300 tisíc korun. Pro jisto-
tu budeme na léto opět objednávat 
sprchu v kulturáku. Vybudování zá-
chodů a koupelny vyžaduje, kromě 
jiného, vyčistit studnu, instalovat 
domácí vodárnu, rozvést vodu po 
domě, doplnit spoustu chybějících 
dveří a oken, natáhnout elektrické 
vedení a vyomítat zatím neutěšené 
prostory za domem, které nejvíce 
postihlo zamokání z plochých 
střech. To není zrovna malé sousto 
a s omezenými silami, které máme 
k dispozici se to do prázdnin bude 
obtížně zvládat. Proto budiž i tento 
Heřmánek apelem na Vaši činoro-
dost ve vypsaných termínech, kdy 
by bylo zapotřebí kampaòovitě – po-
dobně jako vloni na jaře – přiložit 
ruku k dílu. 

Vynášení Morany
Ovšem jarní sezóna začala 

nikoli stavebním ruchem, jak by 
se dle předešlého dalo očekávat, 
ale vynášením Smrtky v neděli 
29. března – tedy definitivním roz-
loučením se zimou. Zápas o teplo 
nebyl zrovna jednoduchý, protože 
v Heřmánkovicích je přese všecky 
jarní pokusy dost sněhu a teploty 
v noci jsou stále pod bodem mra-
zu. Farská zahrada už sice neměla 
souvislou pokrývku, ale v lese bylo 
bílo skoro jako o vánocích. Spolu 
s dětmi z dětského domova, pozůs-
talými z našeho Dubíku a  spřízně-
nými rodinami jsme za velení Dáši 
Zbořilové a paní Piòosové vypravili 
nádhernou Smrtku a za obvyklého 
hlaholu písní a říkadel jí vrhli do 
Amazonského jezera. Procedura, 
zdá se prozatím, byla úspěšná. Při 
pohledu na pohraniční hvozdy se 
zdá, že bělostná pokrývka se sku-
tečně ztrácí, přestože docela rádi 
ještě nosíme zimní kabáty a boty 
– to víte, co kdyby … Fotoreportáž 
můžete prohlédnout na našich inter-
netových stránkách.

Blízkohled

A nyní přichází přehled příleži-
tostí k setkání a návštěvě Broumov-
ska na období, které nás ještě dělí 
od vytoužených prázdnin.

Velikonoce
8. – 12. dubna 2004 
Přestože účast na vánoční Ne-

valné hromádce Heřmánkovického 
farního bratrstva nebyla nikterak 
obrovitá, přece jen jsme se smluvili 
na dalším tradiční setkání o Veliko-
nočních svátcích. Proto, pokud ještě 
náhodou nevíte co s volným časem 
a nebo máte kolem sebe nové přá-
tele či kamarády-dky vězte, že jste 
vítáni. 

Program sice nebude převratný, 
protože možnosti jsou díky počasí 
typickému v této roční době přece 
jen stále omezené a trochu závislé 
na výkonu kamen.

Ve čtvrtek budeme hrát a zpí-
vat a případně vést dílny v Ulitě 
na tradičním řemeslném Zeleném 
čtvrtku.

Na pátek chystáme vycházku 
na Ostaš s ohledáním Studánky Sa-
maritánky, jejíž obnovu máme v plá-
nu na léto. Cestou zpět pozdravíme 
Hadašovy a přes Pasa nebo Hvězdu 
dorazíme odpoledne domů.

V sobotu by se hodila brigádič-
ka na faře. Budeme tam také hostit 
skupinu lidí, kteří hledají lokalitu 
pro ekologické hospodaření. Takže 
by to nemuselo být celé nutně jen 
o práci.

V neděli (doufejme, že nebude-
te muset zrovna odjet) využijeme 
autobusu do Božanova a zkusíme 
navštívit nejodlehlejší partie výběž-
ku – Studenou Vodu a Božanovský 
Špičák. Cestou zpět se potěšíme 
s našimi milými zvířátky a projde-
me pozpátku Vambeřickou cestu, 
abychom zjistili její stav před májo-
vým procesím.

V pondělí pak mají muži něja-



ké neodkladné povinnosti. Doufejme 
že tato věta nebude mít odrazující 
účinky u těch dam, které nejsou 
dostatečně informovány o zpravidla 
něžném průběhu velikonočního svá-
tečního dne v HFB.

Pobývat budeme tentokrát 
v Klášterní zahradě, protože ský-
tá snadnější obsluhu kostela pro 
potřebné, vycházkových tras pro 
lačné krajiny a zároveò dostatečné 
tepelné a koupelnové zázemí pro 
méně otužilé.

Ty z Vás, kteří se rozhodnete 
k příjezdu prosím o telefonické 
nebo mailové avizo, abychom vědě-
li jak s nákupy, otvíráním brány a 
tak podobně.

Májové procesí
8. května 2004
Další možnost jak si užít krás-

né krajiny, a zároveò neobyčejného 
dobrodružství v duchu Babičky Bo-
ženy Němcové, se naskýtá druhou 
květnovou sobotu. Ti choulostivější 
z vás už mohou mít skutečně jisto-
tu příjemného tepla. Letos je trochu 
pozměněný scénář. Po dvouletém 
tréninkovém průstupu Vambeřic-
kou cestou,  zapsanou do historie 
putováním věřících z celých Vý-
chodních Čech do vyhlášeného stej-
nojmenného poutního místa, jsme se 
konečně odhodlali projít trasu celou. 
Znamená to dosáhnout již prošlým 
a známým úsekem podél krásných 
křížů vrcholu Broumovských stěn, 
sestoupit do Božanova, zde na pře-
chodu pro chodce přejít do Polska 
a dojít až místa našeho cíle - do 
Vambierzicz. Teprve zde bude slou-
žena mše sv. a potom objednanými 
autobusy odjedeme domů. Protože 
celá trasa je dlouhá asi 25 – 28 km, 
je zapotřebí vyrazit hned ráno v 8 
hodin z Police od kostela, abychom 
nemuseli zrovinka letět. S sebou be-
reme jen příruční nástroje, procesní 
zpěvníky a svačinu. A samozřejmě 
dobré boty a pláštěnky proti ne-
předvídané nepohodě. Poprvé také 
budeme moci využít výhod prvních 
dnů v Evropské unii a k této mezi-
národní výpravě by nám měla stačit 
pouhá občanka.

Léto 
v Heřmánkovicích

aneb 
Broumovské Bystření 2004

Stručný přehled plánovaných 
aktivit už jsme uveřejnili v minu-
lém Heřmánku. Nyní přinášíme 
detailnější náhled do dění, který by 
vám měl pomoci při rozhodování o 
prázdninovém čase.

Dalekohled

Letní tvořeníčko
1. – 17. července 2004
Začátek prázdnin bude patřit 

mladším školákům, kteří se budou 
pod vedením Dáši Zbořilové věnovat 
tvoření z přírodních materiálů, toul-
kám krásnými loukami a lesy kolem 
Heřmánkovic a dalším prázdnino-
vým radostem. Přestože oficiální 
zpráva o tomto setkání ani nebyla 
příliš zveřejòována, zájemců je tolik, 
že jsme bohužel nemohli ani všech-
ny uspokojit. Pro velký nával Dáša 
hledá k sobě ještě jednoho aspoò tro-
chu zkušeného partnera na vedení 
dětského dovádění a her. Pokud by 
jste měli sami chuť zkusit tuto roli 
a nebo věděli o někom příhodném, 
ozvěte se prosím na náš telefon 491 
521 238 a nebo přímo volejte Dášu 
Zbořilovou 603 578 784.

Hudební radovánky
18. – 30. července
Čtrnáctidenní pobyt pro kluky 

a dívky od 12 do 15 let se zaměřením 
na společné hraní a zpívání, výrobu 
hudebních nástrojů z přírodních 
materiálů a pobyt v krajině Brou-
movska. Vede Mojmír Poláček, 
Ondřej Mikušek a Petra Walsber-
gerová.

Tady je ještě několik míst 
volných a tak pokud víte  ve svém 
okolí o zručných a zároveò hudebně 
nadaných muzikantech a nebo zpě-
vácích nezapomeòte jim nabídnout 
pobyt v Heřmánkovicích.

Broumovské 
léta hrátky

1. – 8. srpna 2004 
Letošní rok zkoušíme „nastar-

tovat“ první ročník minifestiválku 
s centrem v Heřmánkovicích. Je 
určený v prvé řadě jako poděková-
ní všem vám, kteří jste v minulosti 
věnovali svůj čas i prostředky a 
společně se podíleli na obnově 
fary, dokumentovali památky nebo 
jinak přilnuli k Broumovsku. Pozor 
– nejedná se tedy o festival práce, 
ale naopak se budeme snažit vytvo-
řit bohatou nabídku vícežánrového 
kulturního a společenského vyžití 
doplněného několika minisemináři 
či dílnami a samozřejmě výpravami 
do krajiny.

Předpokládaný rámec by měl 
zahrnovat: dopoledne umělecké 
dílny nebo semináře umělců, 
kteří se představili den před tím, 
někdy také tematickou výpravu 
za zajímavými místy v krajině, od-
poledne jejich pokračování nebo 
koupací či jiný oddech, navečer 
pak koncert, divadelní představení 
a nebo uvedení zajímavého výtvar-
ného počinu, později večer pak 
promítání dokumentů z filmového 



festivalu Jeden svět.

V tuto chvíli máme domluve-
nou účast:

♦souboru Kvinterna z Čes-
kéh Krumlova (pořad Těžko je mi, 
těžko) + přednáška o středověké 
hudbě a alchymii, 
♦ansámblu Ritornello Praha 

s programem Zdoroslavíček, 
♦flamenkový a další zajímavý 

repertoár má nachystán kytarista 
Petr Vít (a jistě také povídání o 
svém putování s kytarou po celém 
světě)
♦postindustriální hudbu 

bude tvořit dvoučlenná kapela 
BIRDS BUILD NESTS UNDER-
GROUND
♦představí se hronovský pís-

ničkář a evangelický farář v jedné 
osobě Michal Kitta
♦výtvarnou dílnu nebo pro-

mítání slíbili členové uměleckého 
spolku Charabel
♦přijet by měli Zápasníci 

v improvizaci k jednomu mači ve 
stodole
♦zahrát by měla domácí Brou-

movská hudební společnost
♦v jednání je účast country ka-

pely Petra Kubíčka z Brna spojená 
možná i s tanečním večírkem
♦a k závěru obdržela pozvání 

kapela La Gambetta z Brna.
Několik dalších zájemců – pře-

devším výtvarníků – očekává teplo a 
chystá se na obhlídku terénu, aby se 
mohli rozhodnout co by tu předsta-
vili a nebo s námi vyráběli. 

Naopak se ale nepodařilo spo-
jit s manželi Havlovými k  očekáva-
né improvizační dílně. 

Co říkáte – není toho na týden 
až dost?

Není – společně bychom – po 
velikonočním ohledání – chtěli 
opravit a doslova vynést z mechu a 
kapradí kamenné reliéfy u studánky 
Samaritánka pod Ostaší a nebo (to 
když bude věc nad naše síly) dát do 
pořádku kříž „Dubák“ nad farou při 
cestě ke koupání. Postupně se bortí, 
takže by to představovalo jej usadit 
na nový základ a doplnit nahoře 
novým křížem. Dost práce tak na 
jeden den.

V záloze jsou ještě jiné činnosti 
– pokud by počasí odpovídalo roč-
nímu období – tedy bylo skutečně 
letní – zvou nás Hadašovi na sena a 
nebo na konci Heřmánkovic čekají, 
po domluvě s panem hajným Krá-
lem,  na každoroční posekání chrá-
něné loučky se vzácnou květenou. 
Tak vidíte – nápadů na doprovodné 
programy zajišťující stoprocentní 
využití nedlouhého festivalového 
času je skutečně hojně.

Proto prosím nemeškejte, sliò-
te tužky a pilně zapisujte do svých 
diáříků správný termín. A taky re-
zervujte zavčas místo na palandách 
či jinde. Domácí – tedy členové 
HFB by měli nalézt místo na faře, 
pro ostatní nenáročné objednává-
me kulturák, náročnějším – třebas 
vašim rodičům nebo méně otrlým 
kamarádům rádi doporučíme ně-
jaké ubytování v soukromí. Také 
náš dům v Klášterní zahradě může 
sloužit k ubytování. A přihlašujte se 
raději hned, protože v červnu se už 
těžko shánějí nové prostory!

Protože se jedná o pokusný 
první ročník jak formou, tak mís-
tem a obsahem vydáváme se troš-
ku na tenký led. Jednak jsme zcela 
odkázaní na grantovou podporu 
z Krajského úřadu, která by po-
mohla zaplatit aspoò cestovné těm 
účinkujícím, kteří si o něj řeknou. 
Na druhou stranu nemáme žádný 
organizační aparát, protože zatím 
nedokážeme odhadnout, kolik lidí 
naše snažení osloví. Nemůžeme si 
totiž dovolit nějakou nákladnou pro-
pagační kampaò a to jak z finanč-
ních důvodů, tak u kapacitních. Ač-
koliv dívky z domácí Broumovské 
hudební společnosti jsou ochotny 
se angažovat, spousta věcí vyžaduje 
jak speciální kvalifikaci, tak i potřeb-
nou dávku kontaktů a příslušného 
času. Proto se také obracím na vás 
všechny s prosbou o aktivní pod-
poru a spoluúčast. Kromě účasti 
na propagaci ve vašem okolí by 
například velmi pomohla menší 
pracovní partička, která by tři či 
čtyři dny předem nachystala stodo-
lu na koncertní a ubytovací provoz, 
postarala by se o důkladnou místní 
propagaci, nachystala letní kino 
k nočním projekcím. V průběhu 
budou zapotřebí „hostesky“ – tedy 
česky lidé starající se o hosty a jejich 
programovou i prostorovou orienta-
ci. Výraznou pomocí by byla práce 
jednoho notorického grafomana, 
který by psal tiskové a další zprá-
vy do médií, vyráběl programy a 
pozvánky a tak podobně. Ti z Vás, 
kteří jste už organizaci nějakého 
festivalu zažili (třebas Slavnosti A. 
Michny nebo Týdny pro broumov-
ské kostely), jste zajisté v obraze, 
pro nováčky to bude jistě dobrá pří-
ležitost k získání nové zkušenosti. 
Takže spojení do Broumova znáte 
– viïte! Těšíme se na vaše ohlasy a 
nabídky.

Pokud kroutíte nevěřícně hla-
vou nad takovým snažením pak 
ještě dodatečně vězte, že Broumov-
ské léta hrátky by se do budoucna 
měly stát společenským setkáním 
lidí, kteří nemají chuť jenom planě 
konzumovat kulturní program, ale 
cesta do Broumovského výběžku 
se jim stává radostně očekávanou 



příležitostí k setkání se starými 
přáteli a navázání kontaktů nových. 
Dosavadní nabízená forma vychází 
z toho, co je odsud z Broumova na 
kulturním poli k uvidění a ne příliš 
složitému dojednání. Může se stát, 
že ve Vašem okolí víte o jiných, 
progresivnějších proudech předsta-
vovaných třebas Vašimi přáteli. Ne-
váhejte vnést do dramaturgie svůj 
vlastní pohled – je skutečně vítaný. 
Program je (trochu nebezpečně 
z hlediska kvality) zatím otevřený 
s vědomím, že léto a prázdniny sne-
sou ledacos a možnost přimhouření 
oka patří k dobrému tónu akcí pod 
širým nebem. Tak doufáme, že za-
hrnete Broumovsko svými dalšími 
nápady. pokud by jste potřebovali 
už ucelený propagační materiál, 
bude k dispozici koncem května, 
nyní můžete psát nebo mailovat o 
zaslání stručné anotace v rozsahu 
výše popsaného.

Zapadlými cestami 
minulosti

16. – 29. srpna 2004 
Jak v úvodu již bylo předzname-

náno, aktivovala se vloni v létě ne-
nápadná skupina studentů historie, 
dějin umění a dalších oborů k zkou-
mání historické paměti Broumov-
ska, kterou jsme společně s přáteli 
z brněnského Collegia nakousli při 
prvním kontaktu se zdejší krajinou. 
Mladí lidé se zahloubali s chutí do 
torzovitých pozůstatků terénních 
sběrů ležících v našem depozitu. 
Utřídili materiál i svoje pohledy 
na metodiku a dohodli se na po-
kračování průzkumu v posledních 
dvou prázdninových týdnech. Na 
to konto vypsali konkurz pro spolu-
pracovníky, který přikládáme i k to-
muto Heřmánku a je v elektronické 
podobě k nalezení i na našich inter-
netových stránkách. Propagace je 
v začátcích a tak jsme zvědavi, kolik 
lidí zmíněná nabídka osloví. Ovšem 
i bez ohledu na výsledek je zmíněná 
dokumentaristická skupina odhod-
lána věnovat se v Heřmánkovicích a 
především v krajině dalšímu výzku-
mu, počet zainteresovaných osob 
jen určí rozsah a hloubku pátrání. 
Skupina je otevřená všem a důraz 
kladený na kvalifikaci by platil v pří-
padě skutečně nezměrného návalu. 
Dosavadní zkušenost s podobnými 
projekty vypovídá spíše o vlažném 
zájmu veřejnosti – jedná se vysoce 
specializovanou věc – proto zaškolit 
se a stát se tak dobrým partnerem 
ve skupině může doslova každý 
s dostatečnou motivací. 

A opět výzva pro Vás  - členy 
a příznivce Heřmánkovického 
farního bratrstva – máte-li mož-
nost, rozmnožte třebas i do více 
kopií přiložený leták a předejte 
jej tam, kde si myslíte, že by mohl 

zaujmout. Aktivní forma osobní na-
bídky bývá zpravidla nejúčinnějším 
doporučením.

Fáráme na faru
23. – 31. srpna 2004
Určitě jste zaznamenali (někte-

ří kupodivu s rozhořčením – měře-
no četností překvapených reakcí), 
že se letos nekoná tradiční pracovní 
tábor se zahraničními dobrovolníky. 
Tento záměr není náhodný. Přese 
všechnu snahu o získání nějakých 
zdrojů se kupodivu daří lépe sehnat 
nějakou korunu na cement a zední-
ka, než na potraviny pro pracanty. 
Proto jsme museli tuto příjemnou 
část programu pro letošek plánova-
ně vynechat, ačkoliv – jak zasvěcení 
určitě vědí – možností méně kvalifi-
kovaného uplatnění je na faře stále 
velká fůra. Po několika emotivně 
laděných dotazech jsme tedy na 
konci prázdnin doslova „vyškráb-
li“ týden ke společné práci, kterou 
si k podivu nás všech domácích 
mnozí dokonce oblíbili. V tuto 
chvíli nemůžeme zatím slíbit, že 
jako vloni budete moci pobývat cele 
v naší režii, ale pokud se přisypou 
do kasičky nějaké dotační penízky, 
na Maruščiny dobrotky už nějakou 
korunu vynslezneme, i kdyby to 
mělo být z vlastní kapsičky brou-
movských novousedlíků.

A tím je výčet skutečně úplný, 
pokud najdete v prázdninovém se-
znamu nějaký volný den, pak vězte, 
že k tomu  nenadálému jevu došlo 
pouze tiskovou chybou.

Na letní setkání s Vámi se tedy 
těší Broumovská náplava – Tumovi, 
Poláčkovi, Zbořilovi, Nepilí, Piòo-
sovi, Hadašovi a jejich pomalu se 
rozrůstající déle usazení broumov-
ští přátelé.
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