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Rozsvěcení městských a obecních vánočních stromů, zdobení perníčků, domácí zabíjačka,
koncert skupiny Imodium či Den otevřených dveří na gymnáziu v Broumově. Pro víkend od
30. listopadu do 2. prosince je na Broumovsku připravena celá řada akcí.
{jathumbnail off}
O víkendu se koná již 49. ročník zimního táboření na Hvězdě v Broumovských stěnách. Sraz
účastníků je v pátek, večer na Chatě Hvězda bude kulturní program. Sobotu vyplní výlety po
okolí a večer u táboráku trampská kapela Pevná vůle.

V zasedací místnosti Městského úřadu v Meziměstí v pátek vystoupí spisovatel a hudebník Vla
dimír Václavek
. Začátek autorského čtení proloženého písničkami je v 18 hodin.

Broumovská rocková skupina&nbsp;Imodium vystoupí s akustickým koncertem v pátek 30.
listopadu v Městském divadle v Broumově. Hostem večera, který začíná ve 20 hodin, je další
broumovská kapela Mud from Heaven.

V období adventu a příprav vánočních svátků budou v broumovském klášteře probíhat prohlíd
ky&nbsp;s loupežnickým synkem Lotrandem.
Prohlídky se konají 1., 2., 15. a 16. prosince vždy od 13:30 hodin. Je nutné se objednat.

Gymnázium Broumov pořádá v sobotu 1. prosince od 9 do 12 hodin Den otevřených dveří .
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Den je určen především pro rodiče s dětmi, kteří uvažují o studiu na škole.

Na tradiční vesnickou zabíjačku zve hostinec U Pitašů v Šonově u Broumova. V sobotu od 10
hodin se budou podávat vepřové pochoutky za doprovodu harmoniky.

Dekorování textilu se jmenuje akce, která začne v sobotu ve 13 hodin v knihovně v Teplicích
nad Metují. Sami si různými technikami vyrobíte originální tričko, ubrus nebo prostírání.

Restaurace Vyhlídka na Janovičkách u Broumova pořádá v sobotu od 14 hodin Mikulášskou
nadílku
. Příjde
samozřejmě Mikuláš i čert a vyhodnotí se nejlepší masky.

Plesová sezóna začíná. Poličtí lyžaři zvou na 17. Ples lyžařů , který začíná v sobotu ve 20
hodin v Pellyho domech v Polici nad Metují. K tanci a poslechu hraje skupina Trop.

V neděli 2. prosince mohou všichni zájemci spojit adventní prohlídku broumovského kláštera s
vánočním zdobením perníčků
. Tato rodinná akce se bude odehrávat v klášterní kavárně. Každý malý návštěvník dostane
perníček s vánočním motivem a zdobící polevu, kterou si může perníček ozdobit podle své
vlastní fantazie.

V neděli se budou rozsvěcet městské a obecní vánoční stromy. V Polici nad Metují program
začíná v 15 hodin. Těšit se můžete hlavně na neobvyklou ohňovou show. V
Teplicích nad Metují
se před kinem začíná v 16 hodin a můžete si zazpívat společně s žáky umělecké školy. V
Broumově
se začíná v 16:30 hodin pohádkou, po které se strom rozsvítí. Vánoční strom slavnostně
rozsvítí i v
Hejtmánkovicích,
od 17 hodin u hospůdky Šolcovna.

Foto z loňského rozsvícení vánočního stromu v Broumově Jan Záliš.
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