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Divadlo, taneční lekce, fotbal, otužování v rybníku, taneční zábava, lampiónový průvod a další
akce jsou připraveny na víkend od 11. do 13. listopadu na Broumovsku.
{jathumbnail off}
Meziměstské divadelní hry pokračují komedií Klíče na neděli v podání meziměstského
souboru J.K.Tyla. S představením vystoupí hned dvakrát, v pátek i v sobotu, vždy od 18 hodin.

Lampiónový průvod vyrazí v pátek 11. listopadu v 17 hodin z náměstí v Polici nad Metují.

Hlavně ženy jsou srdečně zvány na velice atraktivní módní přehlídku návrhářky Ivety
Nedomové
, která pracuje výhradně s
přírodními materiály. V Pellyho domech se začíná v pátek v 18 hodin.

Sbor dobrovolných hasičů v Martínkovicích pořádá v Kulturním domě v pátek 11. listopadu ve
20 hodin Posvícenskou zábavu . K tanci a poslechu hrají Pepíci.

Cvičení pro radost s Olgou Šípkovou a Radkou Kubečkovou začíná v Pellyho domech v Polici
nad Metují v sobotu 12. listopadu v 9:30 hodin.

Tři taneční lekce nazvané Cuba libre dance show začínají ve Sportovní hale na Spořilově v
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Broumově v sobotu ve 13 hodin. Oblečení ve stylu hawaiských tanečnic je vítáno.

Na rybníku v Hlavňově budou plavat otužilci. Přijedou i Poláci, do vody se skáče ve 13:30
hodin.

V Klubu ROK v Broumově si můžete v ateliéru Martiny Váňové prohlédnout podzimní dekorace
a aranže přírodnin
do dýní. Klub bude otevřen od 15 do 18 hodin.

Klub seniorů Broumov pořádá v neděli od 14 hodin v kulturním sále Střelnice taneční
odpoledne. K tanci a poslechu hraje Broumovanka.

Fotbalisté Broumova a Police nad Metují hrají poslední zápasy podzimní sezóny na domácím
hřišti. Do Broumova přijede tým Libčan, Police nad Metují hostí Olympii Hradec Králové. Zápasy
se hrají v neděli 13. listopadu od 14 hodin.
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