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Dva cyklistické závody, další koncert festivalu Za poklady Broumovska, varhanní koncert,
přednáška o houbách. Velký počet akcí očekává své příznivce o víkendu od 19. do 21. srpna na
Broumovsku.

Michal Novenko zahraje v pátek 19. srpna od 19 hodin na varhany ve Vernéřovicích v kostele
Svatého archanděla Michaela v rámci festivalu Varhanní léto 2011. Prodej lístků za 70 korun na
místě před začátkem koncertu.

Poslední letošní možnost máte na prohlídku nočního kláštera v Broumově a jeho Zahrady*
oživlé postavami z bájí a pověstí. Prohlídky začínají v pátek od 22 a 23 hodin. Vstupné je 100
korun, za 40 korun si lze projít jen samotnou zahradu.
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Tradiční, již 33. ročník volejbalového turnaje žen s mezinárodní účastí Memoriál Slávky
Streubelové se koná v sobotu 20. srpna od 8 hodin v Broumově. Hraje se na volejbalových
kurtech na Dětském hřišti. V případě nepříznivého počasí ve sportovní hale na Spořilově. Od 16
hodin sehrají muži přátelské utkání s mužstvem z německého Forchheimu. Občerstvení je
zajištěno.

V sobotu v 10 hodin odstartuje od Hospody Šolcovna v Hejtmánkovicích 1. ročník cyklistického
závodu jednotlivců a štafet Okolo Broumova . Jede se 60kilometrová trasa přes většinu obcí na
Broumovsku. Přihlásit se do závodu lze i těsně před startem.

Zábava na ukončení léta začíná v sobotu od 16 hodin v Božanově. O zábavný program pro děti
se postará mládež Sboru dobrovolných hasičů. K tanci a poslechu hraje DJ Standa Urban a
spol., který bude pokračovat i ve večerních hodinách pro dospělé.

Jiří Bárta na&nbsp;violoncello a Jan Čech na&nbsp;klavír se představí při dalším koncertu
festivalu Za poklady Broumovska. Koncert v kostele sv. Martina a Jiří v Martínkovicích začíná v
sobotu 20. srpna v 18 hodin.

Také v 18 hodin začíná přednáška předních českých odborníků v restauraci Regina na téma
léčivé byliny a houby. Přednáška bude doplněna výstavkou právě rostoucích hub na
Broumovsku. Přednáší Pavel Váňa a Jiří Baier.

Dobrovolný svazek obcí Policka ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Nízké Srbské zvou na
koncert kapel Expedice Apalucha z Opavy a Adept blues band z Teplic nad Metují. Na hřišti u
hasičské zbrojnice v Machově - Nízké Srbské se začíná v sobotu ve 20 hodin.

Další cyklistický závod se jede v neděli 21. srpna v Polici nad Metují. Ve 12 hodin zde startuje
třetí závod veřejných závodů horských kol MTB Pohár Broumovska 2011.

Fotbalisté Slovanu Broumov sehrají na domácím hřišti druhé kolo krajského přeboru proti
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Novému Hradci Králové. V předzápase nastoupí ke svému prvnímu mistrovskému utkání B
mužstvo Broumova proti Otovicím. Začátky utkání jsou ve 14:45 a 17 hodin.
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