Tipy na víkend na Broumovsku - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Čtvrtek, 02 Červen 2011 06:14

Ochutnávka vín, sport a akce u příležitosti Dne dětí jsou největšími lákadly pro tento víkend na
Broumovsku.

Benefiční koncert na podporu Oblastní charity v Hradci králové začíná v pátek 3. června v
15:30 hodin v klubu ROK na Masarykově třídě v Broumově. Už od 10 hodin bude koncertu
předcházet beseda se zaměstnanci Domu Matky Terezy a vernisáž výstavy fotografií.

Kdo si nechal ujít vystoupení žáků tanečního oboru Základní umělecké školy Broumov v
klášterní zahradě, může je opět vidět v sále nově zrekonstruovaného infocentra na náměstí v
Broumově. Tanečnice a tanečníci předvedou své umění v nacvičených choreografiích Heleny
Ogriščenkové. Program začíná v pátek v 18 hodin.
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V Clubu D&D se v sobotu i v neděli koaná Finlandia vodka party. Oba dny se hraje od 21
hodiny.

Turisté si dají dostaveníčko na Meziměstském škrpálu v sobotu 4. června v 7:30 a vyrazí na
20 kilometrový pochod přes Starostín, Vižňov, Ruprechtice a zpět do Meziměstí. Pro každého
jsou připraveny pamětní listy a medaile.

Za Hvězdeckou ulicí v Broumově směrem do Křinic bude probíhat kurz in - line bruslení pro
dospělé i začátečníky. Za 300 korun se naučíte padat, brzdit, zatáčet a další kouzla tohoto
sportu. Začíná se v 9 hodin ráno.

Začátek června už tradičně patří dětem. V Polici nad Metují oslaví Den dětí Putováním s
dvanácti měsíčky
.
Začíná se v sobotu od 9 hodin na Záměstí. V Otovicích si děti užijí své na fotbalovém hřišti od
14 hodin.
Den plný her a soutěží
pořádají společně Otovice a Tlumaczow. Večer bude diskotéka. V neděli 5. června od 14 hodin
se
děti v Hejtmánkovicích
setkají s večerníčkovými postavičkami. Celý den moderuje Vlaďka Hajnová.

Veřejná ochutnávka českých a moravských vín Vinum et Cetera na nádvoří benediktinského
kláštera v Broumově začne v sobotu 4. června od 13 hodin. Připraven je bohatý kulturní
program. Vystoupí cimbálová muzika Marýnka Vracov a další.

Mezinárodní běh Mieroszóv - Meziměstí odstartuje v neděli 5. června v 10:30. Cíl po 14
kilometrech je na koupališti v Meziměstí.
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