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Napsal uživatel René Herzán
Čtvrtek, 01 Březen 2012 00:00

Polický filmový klub, bál ve Žďáru nad Metují, ples v Teplicích nad Metují či lyžařský sraz
pašeráků. To jsou akce připravené pro víkend od 2. do 4. března na Broumovsku.
{jathumbnail off}
Polický filmový klub pokračuje americkým hororem Vymítač ďábla . Tento film vyvolal během
svého prvního uvedení skandál světového formátu a mnoho ostrých diskuzí ohledně účasti
nezletilé herečky Lindy Blair. Promítat v Kolárově divadle v Polici nad Metují se začíná v pátek
2. března ve 22:30 hodin.

V sobotu 3. března 2012 se uskuteční tradiční výjezd na ski POSTARU&nbsp;aneb sraz
okolních pašeráků.
Sraz je od 13
hodin v Machově na náměstí v hospodě u Hubků. Zde se má dohodnout, odkud a co se letos
bude pašovat, a ve 13:30 hodin se vyrazí do terénu.

TJ Sokol Žďár nad Metují a žďárské ženy připravují tradiční Country bál na sále místního
pohostinství. K tanci bude hrát skupina Slaveňáci. Začátek v sobotu ve 20 hodin.

V sále Střední školy hotelnictví a společného stravování v Teplicích nad Metují začíná v sobotu
od 20 hodin Sportovní ples . Hraje hudba BTK Bezděkov.

V pátek i v sobotu začíná od 21 hodin v Privat clubu v Broumově na náměstí Malibu party.
Hudbu pouští DJ Pepino a DJ Pierro P.

1/2

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 2. do 4. března - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Čtvrtek, 01 Březen 2012 00:00

V broumovské knihovně stále pokračuje výstava fotografií Věry Kopecké Krajina na útěku. V
Klubu ROK v Broumově zase své fotografie vystavuje Tomáš Hejzlar. V Pellyho domech v
Polici nad Metují můžete vidět výstavu sirek a v broumovské Staré radnici výstavu Masarykovy
základní školy Náš pestrý svět.

Foto Daniel Kulhánek
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