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Víkend od 10. do 12. února na Broumovsku se nese ve znamení plesů a karnevalů. V nabídce
jsou i přednášky, sport, divadlo pro děti a kino.
{jathumbnail off}
Cestopisná přednáška Jirky Lehejčka z jeho cesty na Sibiř Bajkal a okolí začíná v Pellyho
domech v Polici nad Metují v pátek 10. února v 18 hodin.

V Klubu ROK na Masarykově třídě v Broumově si můžete poslechnout přednášku Zajímavosti
Blízkého východu očima Milana Kulhánka
. Začátek je v pátek v 18 hodin.

Na Obecním bále v Suchém Dole zahraje v pátek od 19 hodin hudba Svárovanka ze
Strážnice.

V sobotu 11. února začíná v 8 hodin prezentace na závod v obřím slalomu o Cenu Teplických
skal
pro
přípravku a žactvo. Ve Skiareálu Kamenec v Teplicích nad Metují se kvůli mrazu startuje od 10
hodin.

Filmový maraton trilogie Pána prstenů začíná v sobotu od 13 hodin v Kolárově divadle v Polici
nad Metují. Promítat se budou filmy Společenstvo prstenu, Dvě věže a Návrat krále.
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Spolek Martínkovické hraběnky zve na Košt pěstitelských destilátů . V sobotu 11. února v
Kulturním domě v Martínkovicích zahraje náchodská kapela Klapeto. Sběr vzorků začíná ve 13
hodin.

Sokol Žďár nad Metují pořádá na sále pohostinství v sobotu od 14 hodin pro děti Dětský
maškarní karneval
v námořnickém stylu.

Klasická pohádka na motivy báchorek o českém Honzovi v podání pražské Divadelní
společnosti Julie Jurištové bude zajímat hlavně děti. Jak se Honza dostal na hrad začíná v
Městském divadle v Broumově v sobotu od 15 hodin.

Na broumovském Plese podnikatelů a živnostníků zahraje pardubický JK Band a americký
zpěvák David W. Kangas. V sále Kulturního domu Střelnice se začíná v sobotu 11. února ve 20
hodin.

V divadelním sále v Meziměstí začíná v sobotu ve 20 hodin Ples vousatých . Hraje skupina
Express Pardubice. Povinností pánů je do půlnoci nosit vous a dámy mašli ve vlasech.

Obecní úřad pořádá v sobotu od 20 hodin na sále Kulturního domu v Hejtmánkovicích Ostatko
vou zábavu.
Hraje skupina Emma.

V Pellyho domech v Polici nad Metují při Dětském karnevalu mohou děti očekávat odpoledne
plné her a soutěží. Masky mají zlevněné vstupné. V Božanově se od 13 hodin koná
Karneval na ledě
.

Foto Wikimedia Commons, autor neznámý.
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