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Velikonoce sice budou až koncem dubna, ale atmosféru vám může navodit výstava, která
začíná v Teplicích nad Metují. V Broumově zazpívají žáci umělecké školy, v Polici nad Metují se
bude cvičit pro radost a ve volném čase můžete navštívit kino nebo sledovat zajímavý televizní
pořad.

Celý duben můžete navštívit Velikonoční výstavu v Informačním centru v Teplicích nad Metují.
Ke zhlédnutí tu budou práce dětí teplických škol, dekorace z různých materiálů či velikonoční
perníčky. Výstavu pořádá Ekocentrum Violka.

Ve výstavní síni Staré radnice v Broumově vystoupí v pátek 1. dubna 2011 žáci Romany
Roškové
, kteří navštěvují Základní uměleckou
školu. Zazpívá dětský a dívčí sboreček, od sólistů zazní lidové písně, umělé písně různých
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skladatelů a v neposlední řadě muzikálové a popové melodie s doprovodem halfplaybacků.
Začátek produkce je v 16 hodin.

V pátek od 19 hodin si příjdou na své ti, kteří se zajímají o historii borského vodovodu. Předná
ška Petra Zudy
se koná v pellyho domech v polici nad Metují. Výtěžek z přednášky bude věnován na obnovu
Suchodolské kapličky.

V kavárně Astra v Teplicích nad Metují začne v pátek 1. dubna v 19 hodin beseda Cesta
kolem světa
. Radim a Tereza Šarapatkovi budou vyprávět o své cestě po Americe a Asii.

V sobotu 2. dubna 2011 od 9:30 hodin se v Pellyho domech v Polici nad Metují bude cvičit .
Spolu s Olgou Šípkovou a Radkou Kubečkovou vás čeká dvouhodinový program formování
těla.

Zajímavý televizní pořad se dá očekávat v sobotu 2. dubna ve 13:10. Spisovatelku a zpěvačku
Hanu Lundiakovou
, která nedávno vystupovala i v Broumově, uvede v pořadu Čtenářský deník Lou Fanánek
Hagen.

Na fotbal můžete zajít v Teplicích nad Metují . Místní Slavoj se utká o první místo v okresním
přeboru s týmem z Babí. Výkop je v sobotu v 16:30.

Další promítání filmu, tentokrát hlavně pro děti, proběhne v sále infocentra v Broumově. Film
Děšťová víla
začne v neděli v 15 hodin.

Na fotografii je Hana Lundiaková při svém vystoupení v Broumově.
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