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Sportovní akce převažují v nabídce pro víkend od 2. do 4. září na Broumovsku. Doplňuje je
poslední koncert festivalu Za poklady Broumovska, divadlo v Hronově či vzdělávací přednáška
o netopýrech.
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Příznivci hudby v kostelích broumovské skupiny se rozloučí s letošním seriálem koncertů
festivalu Za poklady Broumovska v sobotu 3. září od 18 hodin. V kostele svatého Vojtěcha v
Broumově vystoupí sbor Octopus Pragensis. Vstupné je tradičně dobrovolné.

Správa CHKO Broumovsko zve veřejnost na Netopýří noc, která proběhne v Polici nad Metují.
Přijďte v pátek 2. září v 18 hodin do areálu Správy CHKO v Ledhujské ulici. Je zde připravený
pestrý program zaměřený na poznání netopýrů. Kdo by akci nestihl v pátek, má šanci celý
program absolvovat v sobotu 3. září v areálu zámečku na Bischofsteinu v osadě Jiráskovy skály
u Teplic nad Metují. Zde je začátek plánován na 16 hodinu.

V sobotu v 8 hodin začne v Teplicích nad Metují tradiční turnaj smíšených volejbalových
družstev O štít Teplických skal.

V Broumově na volejbalových kurtech se hraje Turnaj trojic v nohejbale . V sobotu 3. září od 9
hodin ho pořádá broumovský Sparta Klub a zve na pivo a na guláš. Prezentace začíná již v 8
hodin.
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25. ročník terénního běhu na 25 kilometrů Běh Broumovskými stěnami startuje v sobotu v
10:30 u autobusové zastávky Hony. Cíl je u restaurace U Lidmanů v Machovské Lhotě.

Divadelní hra o devíti obrazech Obchodník s deštěm začíná v Jiráskově divadle v Hronově v
sobotu 3. září v 19 hodin.

Po vysoké prohře v minulém kole se budou snažit fotbalisté Slovanu Broumov napravit svou
reputaci. V neděli 4. září od 17 hodin přivítají na Stadionu Opočenského tým z Jičína.
Předzápas ve 14:45 obstará již tradičně tuto sezónu zápas B mužstva Broumova.
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