Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 17. do 19. ledna - Broumovsko
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Čtyři plesy, turnaj ve florbalu, koncert k výročí Šrumce, závody psích spřežení či program v
Muzeu papírových modelů. To jsou tipy na některé akce, které se o víkendu od 17. do 19. ledna
konají na Broumovsku .
{jathumbnail off}
O pohár starostky města Police nad Metují se jmenuje 14. ročník dvoudenního florbalového
turnaje. V sobotu proti sobě v tělocvičně základní školy v Polici nad Metují nastoupí ti, kteří hrají
pro radost, v neděli hráči, kteří hrají soutěžně.

V sobotu i v neděli se na Janovičkách u Broumova jede 12. ročník saňových závodů psích
spřežení
. Webové stránky pořadatele
M.C. Metuje Červený Kostelec
uvádí, že v případě špatných sněhových podmínek se závod bude konat na kárách. Po oba dny
se startuje v 10 hodin.

Horolezecký klub Ostaš pořádá v sobotu 18. ledna závod v lezení na obtížnost Novoroční
open 2014
.V
sokolovně v Polici nad Metují se začíná v 8:30 hodin.

Od 9 hodin se ve Sportovní hale na Spořilově v Broumově bude hrát Zimní pohár ve volejbale
mužů. Slovan Broumov bude mít za soupeře týmy Hronov C, Jezbiny a Josefov.

V sobotu 18. ledna v 18 hodin začne v Jetřichově koncert u příležitosti patnácti let od prvního
koncertu Šrumce. Vystoupí skupiny
Mermomoc
, Čokovoko, Pantau, Kontroll a další.
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Plesy. V sobotu od 20 hodin začínají hned čtyři. V Broumově hraje skupina Ledvin Stones na
Plese města
, na
Plese města Hronova
zahraje místní Relax Band. V Polici nad Metují se koná
Rodičovský ples
. Zde bude hrát kapela Nacopak band a určitě přijde kouzelník. Ve Velkých Petrovicích na
Plese zastupitelstva
obce zahraje skupina Doteky.

V Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují začne v neděli 19. ledna ve 14 hodin program
pro děti od čtyř let. Z barevných fólií se naučí vyrábět vitráže.

Foto Jan Záliš
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