Akce pro tento víkend - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Čtvrtek, 24 Únor 2011 07:24

Divadlo, ples, kino, country zábavu a několik sportovních akcí můžete navštívit tento víkend na
Broumovsku.

V klubu pod MěÚ v Teplicích nad Metují bude besedovat Bohumil Sýkora o historii města.
Začátek je v pátek 25. února ve 18 hodin.
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Country skupina Gladly S.W. představí svoji tvorbu v programu Poslední výstup. V hotelu
Javor v Adršpachu vystoupí v pátek i v sobotu. Začátky vystoupení jsou vždy od 19 hodin.

V Meziměstí si to v sobotu 26. února 2011 rozdají stolní tenisté na Turnaji neregistrovaných . V
tělocvičně na nádraží končí prezentace v 8:30 hodin.

Závod o Hradní pohár v lukostřelbě se bude konat na Bishofsteinu u Teplic nad Metují v
sobotu 26. února. Registrace účastníků končí v 9:30, střílet se začne o hodinu později. Soutěžit
se bude v několika kategoriích, jsou připraveny ceny a diplomy.

Ve sportovní hale na Spořilově v Broumově začne v sobotu v 9 hodin 2. kolo Zimního poháru
volejbalistů.
Soupeři broumovského mužstva budou týmy Jezbiny „B", Studnice, Hronov „C" a Josefov.

Divadelní soubor Kolár představí svoji hru Ptačí klec v sobotu od 19 hodin v Kolárově divadle v
Polici nad Metují. Jedná se klasickou bláznivou komedii, jejíž zápletka je prostá a přímočará, jak
už to v dobrých komediích bývá.

Tančit můžete na Obecním maškarním plese v Božanově. V sále Obecního domu zahraje
skupina Poslední pokus. Začátek je v sobotu ve 20 hodin. Připravena je tombola a bude se
dražit černá zvěř.

V budově bývalého kina na náměstí v Broumově se opět bude promítat. Klub MY 2011 pořádá,
u příležitosti narozenin Jiřiny Bohdalové, produkci legendárního filmu Dáma na kolejích .
Začátek akce je v neděli 27. února 2011 v 15 hodin. Je připraveno občerstvení a vstup je
zdarma.
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