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Rekordní počet akcí všech kategorií i žánrů očekává Broumovsko tento víkend. Besedy a plesy
jsou tentokrát doplněné bohatou sportovní nabídkou. Na domácích hřištích začínají svoji jarní
sezónu fotbalisti Broumova a Police nad Metují. Do Hejtmánkovic v sobotu přijedou extraligoví
fotbalisté z Hradce Králové v čele s trenérem Václavem Kotalem a trenérskou legendou
českého fotbalu Ladislavem Škorpilem.

Beseda o cestě do Dubaje ve Spojených arabských emirátech začne v pátek 25. března v 18
hodin v novém klubu v budově bývalé obchodní školy na Masarykově třídě v Broumově. Hned
druhý den od 16 hodin se v improvizované Čajovně klubu bude diskutovat o budoucím
programu a využití budovy.

V klubu Ambra v Olivětíně zahrají v pátek od 21 hodin DJ Standa Urban a Jarda Skřivánek.

Registrovaní i amatérští příznivci volejbalu se sejdou v sobotu 26. března 2011 ve Sportovní
hale na Spořilově v Broumově. Už v 8 hodin ráno zde začne tradiční jarní volejbalová
"dvanáctka",
tedy
12hodinový turnaj. Občerstvení je připraveno, ochoz pro diváky bude otevřen.

TJ Sokol Hejtmánkovice zve na sportovní den s extraligovými fotbalisty Hradce Králové . V
sobotu 26. března si hráči obou týmů společně zatrénují pod vedením trenéra Václava Kotala.
Od 13 hodin v hospodě Šolcovna začne beseda s Ladislavem Škorpilem, trenéry a hráči
extraligového týmu Spartak Hradec Králové. Ve 13:30 by mělo začít unikátní přátelské utkání
mezi Sokolem Hejtmánkovice a hradeckým týmem.

Na sále Restaurace La Sahula bude v sobotu živo. Ve 13 hodin začne dvouhodinové cvičení
zumby
a
od 20 hodin zahraje skupina Mamut na
Country bále
. Na nultý ročník bálu zve obec Otovice.

Hudebník a literát Vladimír Václavek bude v sobotu 26. března na roztrhání. V Meziměstí od 14
hodin s ním můžete besedovat o šamanismu , v 19 hodin v hospodě U Božky v Nízké Srbské
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začíná jeho koncert
k novému albu. Vstupné na koncert je 110 korun.

Za podpory Agentury pro rozvoj Broumovska, Muzea Broumovska a Městské knihovny v
Broumově a v organizačním zajištění základní organizace České speleologické společnosti je
na měsíce březen - květen 2011 připravena vlastivědná akce určená vyšším ročníkům
místních škol.
V jejím průběhu budou zájemci při
absolvování tří celodenních terénních exkurzí v okolí Broumova seznámeni s řadou
pozoruhodných míst, která jsou svědkem dlouhé a zajímavé geologické historie Broumovska.
Sraz u kláštera je v sobotu ve 13:50 hodin.

Tančit se v sobotu 26. března od 19 hodin bude na Maškarním bále v Teplicích nad Metují
a od 20 hodin na
Šibřink
ách
v
Machově.

V neděli 27. března 2011 začne pro fotbalisty Broumova a Police nad Metují domácí jarní
sezóna. V 15 hodin budou zahájeny zápasy krajského přeboru Slovan Broumov - Nový Bydžov
B
a Spartak Police nad Metují Přepychy
. Oba týmy
budou chtít napravit své porážky z minulého týdne.

Koho fotbal nezajímá, může jít do kina. František je děvkař se jmenuje český film, jehož
promítání začne v neděli v 15:30 v sále broumovského infocentra. Vstup je zdarma.
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