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Další koncert festivalu Za poklady Broumovska, hronovská pouť, Sonoff music v Hostinci U
Pitašů, fotbal v Teplicích nad Metují. Opět je pro tento víkend připravena řada kulturních,
sportovních či společenských akcí.

V Šonově v kostele svaté Markéty pokračuje v sobotu 16. července koncertem Tria Arundo fes
tival Za poklady Broumovska. Začátek koncertu je v 18 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Agentura pro rozvoj Broumovska pořádá tuto neděli 17. července první Farmářský trh v
klášterní Zahradě* v Broumově. Trh se bude konat od 9 do 15 hodin a bude spestřen
doprovodným programem. Zúčastní se ho místní regionální farmáři se svými produkty (mléko,
sýry), včelaři, pekaři, řezníci, polští prodejci květin a okrasných dřevin. K občerstvení budou
staročeské speciality jako jsou zelné střapáče, kukuřičné opečenky, sladké lívanečky atd.
Součastí trhu bude bohatý doprovodný program jak pro děti tak i pro dospělé. Pro malé
návštěvníky budou připraveny dílničky, kde budou malovat kamínky a vyrábět drátěné šperky.
V rámci programu proběhne slavnostní udělení prvních certifikátů značky BROUMOVSKO
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regionální produkt. Z dalšího programu můžeme jmenovat praní na valše, předení, tkaní na
formě, malování na keramiku, výrobu včelích svíček, pečení chleba atd. Cílem trhů je seznámit
veřejnost s místními farmáři a výrobci na Broumovsku a představit jejich produkty.

Pravidelný hudební open air festival Sonoff music 2011 se koná v sobotu už od 15 hodin na
loučce u Hostince U PItašů v Šonově. Vystoupí tu skupiny Psí vojáci, Dying passion, Echt a
další.

V sobotu 16. července od 18 hodin pořádá rodina Lokvencových a Spolek přátel Božanova Ro
ckový večer
v Božanově. Zahrají Mauritius band, Asy - metri a Nanovor.

Program Hronovské poutě začíná v sobotu od 14 hodin. Vystoupí účinkující muzikálu Děti ráje,
mažoretky, David Deyl a Martin Hranáč. Celé odpoledne bude moderovat Agáta Hanychová. Ve
22 hodin je připravený ohňostroj.

Už v pátek 15. července od 18 hodin můžete posedět a zagrilovat si v hospůdce Šolcovna v
Hejtmánkovicích. K tanci a poslechu hraje skupina Elka.

V sobotu i v neděli se v Polsku konají Dny města Gluszyca . Připravený je bohatý kulturní
program i občerstvení.

Na Masarykově náměstí v Polici nad Metují startuje v sobotu 16. července tradiční, již 25.
ročník závodu Běh na Hvězdu . Prezentace od 12 hodin na Městském úřadě. Závodit mohou
všechny věkové kategorie.

Přípravné fotbalové utkání má výkop v sobotu v 15 hodin v Teplicích nad Metují. Utkají se
divizní Náchod a účastník České fotbalové ligy Letohrad.

Slavnostní zahájení výstavy fotografií Tomáše Žida začne v klášterní Zahradě* v Broumově v
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sobotu od 15 hodin. Výstava bude otevřena do konce prázdnin.
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