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Mezinárodní horolezecký filmový festival, předposlední koncert festivalu Za poklady
Broumovska, volejbalový ženský turnaj Memoriál Slávky Streubelové v Broumově či mužský
turnaj v Bukovici, Páteční muzika v Café Dientzenhofer či hrané kostýmové prohlídky
broumovského kláštera. To jsou tipy na některé akce, které se o víkendu od 23. do 25. srpna
konají na Broumovsku.
{jathumbnail off}
Jubilejní 30. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad
Metují bude zahájen dnes a potrvá do neděle 25. srpna. Promítnuto bude 42 soutěžních filmů
z Čech i zahraničí. Součástí přehlídky je i bohatý doprovodný sportovní kulturní a společenský
program.

Římskokatolická farnost – děkanství Broumov ve spolupráci s Národním památkovým ústavem,
územním odborným pracovištěm v Josefově a občanským sdružením Omnium, si vás dovolují
pozvat na odborný seminář Broumovské nástěnné malby od středověku do baroka věnující se
nástěnné malbě od středověku do baroka v Broumově a nedalekém okolí. Seminář se koná
dnes a v pátek.

Skupina Jazz Generation vystoupí dnes, ve čtvrtek, od 17 hodin na Zámečku Bischofstein v
Jiráskových skalách u Teplic nad Metují. Další aktivitou tohoto víkendu na Bischofsteinu budou
jízdy výletním vláčkem
mezi Teplicemi a Bišíkem. Vláček bude jezdit v pátek a v sobotu zdarma.
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V rámci Varhanního léta 2013 se dnes od 19 hodin koná v kostele sv. Jiří a Martina v
Martínkovicích koncert Michala Novenka . V sobotu 24. srpna bude kostel od 10 hodin otevřený
a budou zde
komentované prohlídky .

V klášterní kavárně Café Dientzenhofer v Broumově pokračuje hudební pořad Páteční muzika .
Od 19:30 zde na klávesy zahraje a zazpívá Petr Köppl.

Na volejbalových kurtech na Dětském hřišti v Broumově se v sobotu odehraje nejstarší ženský
antukový turnaj v České republice - Memoriál Slávky Streubelové . O titul si zahrají české,
polské i německé týmy žen, dorostenek a starších žákyň. Turnaj je zároveň ideální příležitostí
pro setkání aktivních hráčů s veterány a přáteli volejbalu. Občerstvení a hudba jsou
samozřejmostí.

Také v Bukovici se bude v sobotu hrát volejbal . Turnaj je pro mužská a smíšená mužstva a
jedná se již o 71. ročník tohoto turnaje. Prezentace na bukovických kurtech je od 8:15 hodin,
hrát se začne v 9 hodin.

Naposledy o letošních prázdninách mají všichni návštěvníci možnost projít historií
broumovského kláštera netradiční formou, v doprovodu historických postav. Prohlídky Cestujte
s&nbsp;námi v&nbsp;čase
začínají v sobotu 24. srpna v časech od 10:15, 11:15, 13:15 a 14:15 hodin.

Polské hudební duo Clarideon bude hostem devátého podvečera festivalu Za poklady
Broumovska. Klarinetista Jan Jakub Bokun a akordeonista Michał Moc předvedou své
mistrovství festivalovému publiku v sobotu 24. srpna od 18 hodin v kostele Všech svatých v
Heřmánkovicích.

V rámci Mezinárodního festivalu horolezeckých filmů v Teplicích nad Metují se v neděli poběží
20. ročník terénního běhu skalami na 11 kilometrů Běh Bufo cross Teplickými skalami.
Prezentace od 8:30 hodin před prodejnou REDPOINT v Teplicích nad Metují.

Ve 3. kole krajského přeboru se na Opočenského stadionu v Broumově se v neděli od 17 hodin
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utká A tým Slovanu Broumov s Červeným Kostelcem A . V předzápase od 14:30 hodin hraje
Slovan Broumov B proti Heřmánkovicím.

Akce, které se o víkendu konají na Náchodsku, najdete na serveru Náchodské info .
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