Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 21. do 23. září - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Čtvrtek, 20 Září 2012 00:00

Divadlo v Meziměstí, závody v běhu v Adršpachu, varhanní koncert v Martínkovicích, stolní
tenis, den otevřených dveří v závodu Continental. Na Broumovsku je o víkendu od 21. do 23.
září na výběr celá řada akcí.
{jathumbnail off}
V Galerii Dům v klášterní Zahradě* v Broumově v pátek 21. září koná komentovaná prohlídka
výstavy obrazů Vladimíra Vély. Komentář k vystaveným obrazům přednese Martina Váňová.

Knihovna Police nad Metují pořádá zájezd po stopách Českého koutku v Kladsku. Společně s
autorkou knihy Čtení o Českém koutku Evou Koudelkovou si přiblížíte dobu, kdy v některých
obcích Kladska žili Češi. Odjezd z polického náměstí je v sobotu 22. září v 8 hodin.

Stolní tenisté Slovanu Broumov v sobotu nastoupí ke dvěma zápasům divizní soutěže. V
herně v Broumově - Olivětíně začíná první zápas v 9 hodin, druhý zápas v 15 hodin.

Den otevřených dveří pořádá v sobotu závod Continental v Horním Adršpachu. Ve 13 hodin
začíná prohlídka areálu. Připraveno je občerstvení i kulturní program.
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U hospody Šolcovna mají v sobotu ve 14 hodin sraz účastníci 8. ročníku jízdy na starých
kolech
. Během jízdy
se budou plnit netradiční disciplíny. Letošní rok se jede v zeleném.

Běžecký závod Adršpach - Chvaleč - Adršpach startuje v sobotu ve 14 hodin. Trasa je dlouhá
10 kilometrů.

V kostele sv. Jiří v Martínkovicích zahraje na varhany Václav Uhlíř, kterého doprovodí
barytonista Jakub Hrubý. Začátek v sobotu v 18 hodin.

Pavel Trávníček, Uršula Kluková nebo Kateřina Kornová se představí v divadelní hře Sborovn
a
v
Meziměstí. V divadelním sále na nádraží se začíná v sobotu v 19 hodin.

Jako tradičně se v pátek i v sobotu tančí v Privat clubu D & D v Broumově. Hudbu pouští DJ
Pepino, po oba dny se začíná ve 21 hodin.

Foto Wikimedia Commons Agnieszka Kwiecien

2/2

