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Dvě divadelní představení, beseda s kandidátem na prezidenta, gurmánské hody, fotbal,
turistický pochod či taneční večery. Pro víkend od 12. do 14. října je na Broumovsku připravena
celá řada akcí.
{jathumbnail off}
Soubor Divadlo Broumov v Městském divadle v Broumově uvede premiéru představení Manon
Lescaut
. V titulních rolích se představí Zuzana Rainová a Jan Holek. Divadlo začíná v pátek 12. října v
19 hodin.

Sobota je třetí termín výstupů na Tři Špičáky Broumovska . Na Ruprechtickém, Honském a
Božanovském vrcholu budou od 8 do 16 hodin hlídky, které předají účastníkům kartičky s
potvrzením výstupu.

Na Bischofsteinu v Jiráskových skalách se v sobotu od 11 hodin konají Rybí hody . Od 19
hodin zahraje polická kapela 4.tune.

V Hostinci U Pitašů v Šonově u Broumova bude v sobotu 13. října od 19 hodin besedovat
kandidát na prezidenta České republiky Vladimír Franz .

Jazzový hudebník, multiinstrumentalista a skladatel Jiří Stivín se bude v sobotu od 14 hodin
věnovat návštěvníkům improvizační dílny v polickém klášteře. V 19 hodin na stejném místě
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pořádá Základní umělecká škola v Polici nad Metují koncert Jiřího Stivína.

Kdo se chce naučit malovat netradiční výtvarnou technikou - horkým voskem , může se v
sobotu od 15 hodin zúčastnit atelieru v Klubu ROK v Broumově.

Bramborový Vernéřovický gáblík se pořádá v místní hospodě v sobotu od 19
hodin. Návštěvníky čekají bramborové soutěže o ceny. Hudba je zajištěna.

Borský klub lyžařů v Machově pořádá v sobotu 41. ročník lyžařského přespolního běhu Borský
kros
.
Start po kategoriích je od 9:30 hodin.

V Kulturním sále Střelnice v Broumově v neděli od 14 hodin hraje Broumovanka . Pořádá Klub
seniorů.

Fotbalisté Slovanu Broumov A se v neděli od 16 hodin utkají na Stadionu Opočenského s
týmem Kratonoh. Předzápas sehraje B tým od 13:45 hodin.

V Privat clubu D & D v Broumově se v pátek i v sobotu od 21 hodin koná Video dance party.
Hudbu pouští DJ Pepino.
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