Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 20. do 22. ledna - Broumovsko
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Závody psích spřežení na Janovičkách u Broumova, derniéra divadelní hry v Meziměstí, plesy
či představení televizních herců Dany Morávkové a Josefa Cardy se mimo jiné pořádají o
víkendu od 20. do 22. ledna na Broumovsku.
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Mushers Club Metuje Červený Kostelec pořádá na Janovičkách u Broumova dvoudenní 10.
ročník saňových závodů&nbsp;psích spřežení
. Závody začínají v sobotu 21. ledna v 10 hodin a pokračují i v neděli, opět od 10 hodin.
Divákům se představí závodníci a jejich psí kamarádi v několika kategoriích. Pořadatelé
doporučují použít autobusovou dopravu.

Vyprávění a povídání dvou známých televizních herců Dany Morávkové a Josefa Cardy začín
á v Městském divadle v Broumově v pátek 20. ledna v 19 hodin. Vstupné na představení je 150
korun.

Měšťanský bál v Meziměstí je jeden z prvních plesů tohoto víkendu. V divadelním sále začíná
v pátek ve 20 hodin. K tanci hraje skupina Relax. V sobotu 21. ledna ve 20 hodin pořádá
Tradiční ples obce Heřmánkovice
. Tombola a občerstvení je zajištěno, začíná se ve 20 hodin. Skupina Modeus hraje na
Plese zastupitelstva Velké Petrovice
. Začátek opět ve 20 hodin.

Divadelní soubor J.K.Tyla v Meziměstí sehraje v sobotu 21. ledna od 18 hodin derniéru své hry
Postel pro anděla
. Dobrovolné vstupné bude použito na rozvoj souboru.

Promítání a cestopisnou besedu Ladakh, Himálaj - Indie pořádá v pátek od 20 hodin v místní
škole město Teplice nad Metují. Vyprávět budou Lukáš a Matrin Holmanovi.
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V sobotu a v neděli se v Polici nad Metují koná otevřené mistrovství polické křídové pánve ve
florbale O pohár starostky města .

V Klubu ROK v Broumově se v sobotu od 14 hodin koná černobílé zvětšování fotografií s
Adamem Buchtou a Martina Váňová vás od 15 hodin pozve do svého ateliéru.

V neděli 22. ledna v Polici nad Metují v 10 hodin odstartuje pohárový závod Královéhradeckého
kraje a veřejný závod v běhu na lyžích klasicky pro všechny věkové kategorie. Start je pod
sjezdovkou Na nebíčku.

Foto archiv M. C. Metuje
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