Víkendové akce od 12. do 14. srpna na Broumovsku - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Středa, 10 Srpen 2011 23:00

Varhanní léto pokračuje koncertem ve Vernéřovicích a festival Za poklady Broumovska
koncertem v Heřmánkovicích, v Polici nad Metují je pouť a sraz historických vozidel a
fotbalovým fanouškům začíná nová sezóna.

V Heřmánkovicích v kostele Všech Svatých vystoupí v sobotu 13. srpna už při 7. koncertu
festivalu Za poklady Broumovska komorní Orbis Trio. Začátek koncertu je tradičně od 18 hodin
a vstupné je tradičně dobrovolné.

V Martínkovicích slaví v sobotu 13. srpna 65. výročí založení Tělovýchovné jednoty Jiskra .
Program začíná v 10 hodin turnajem v minikopané. Hlavní událostí dne je utkání staré gardy se
současným týmem od 17 hodin. Večer všechny čeká posezení s hudbou.
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V kostele Svatého archanděla Michaela ve Vernéřovicích se v pátek 12. srpna od 19 hodin
představí Jiří Tymel na varhany a Kristýna Kováříčková na housle v rámci Varhanního léta
2011
.

V sobotu a v neděli se na náměstí koná tradiční Polická pouť . Čekají vás atrakce, občerstvení,
stánkový prodej i kulturní program. Součástí dvoudenních oslav je nedělní
Výstava historických vozidel
, užitkové techniky a stabilních motorů a jiných technicko-historických exponátů. Začíná se v
Bezděkových sadech v 8 hodin. Příznivci adrenalinu si příjdou na své při
Freestyle exhibici
, která startuje v sobotu od 10 hodin v Polici u hasičárny. Literárně - hudební večer v
Polygonální stodole CHKO pod názvem
Police plná poezie
začíná v sobotu od 17 hodin.

Fotbalový krajský přebor zahajuje v neděli novou sezónu 2011/2012. Slovan Broumov hostí na
svém hřišti hráče Slavie Hradec Králové a Spartak Police nad Metují přivítá také doma hosty z
Lázní Bohdaneč. Začátky obou utkání jsou v 17 hodin.

Privat club v Broumově na náměstí zve v pátek i v sobotu na Jack Daniels party . Oba dny se
začíná ve 21 hodin, hraje DJ Pepino.

Nedělní bohoslužby se tentokrát konají od 8:30 v Martínkovicích, od 10 hodin v Broumově a od
16 hodin ve Vižňově.

Plánovaný koncert Adama Bomba na sobotu v Šonově byl z rodinných důvodů muzikanta
zrušen.

Foto Wikimedia Commons Späth Chr.
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