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Házená, fotbal i hokej, loutkové pohádky, opera z New Yorku v kině, ples, slavnosti v Červeném
Kostelci a celá řada dalších akcí se na Náchodsku pořádá od 9. do 11. listopadu.
{jathumbnail off}
Vzpomínkový večer při příležitosti 70. výročí deportace Židů z Náchodska se koná v pátek 9.
listopadu od 18 hodin v Husově sboru v Náchodě.

V rámci Náchodských Dnů poezie začíná v sobotu v 18 hodin Martinský poetický večer . Podle
pořadatelů poezie "divoce zařehtá" v krčmě Maštal v Náchodě.

Fotbalisté Náchoda přivítají na stadionu v Bělovsi ve 14. kole divize tým Pardubic. Výkop
zápasu je v sobotu 10. listopadu ve 14 hodin.

Turnaj o svatomartinský rohlík v kuželkách se hraje v sobotu v červenokostelecké kuželně v
Nerudově ulici. Začátek ve 14 hodin.

Dvě loutkové pohádky se hrají v sobotu na Náchodsku od 15 hodin. Neposlušná
kůzlátka&nbsp;

v kině
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Luník v Červeném Kostelci a
O chytré princezně
v Loutkovém divadle v Náchodě.

1. liga házené se hraje v sobotu v Náchodě. Od 17 hodin proti sobě nastoupí domácí Náchod
proti Bystřici pod Hostýnem.

Ve sboru Církve československé husitské v České Skalici se v sobotu koná Koncert
hebrejských písní.
Od 17 hodin vystoupí vokální soubor NOACH z Ostravy s hebrejskými písněmi a žáci základní
školy z České Skalice.

Přímý satelitní přenos z Metropolitní opery v New Yorku v Kině Vesmír v Náchodě začíná v
sobotu 10. listopadu v 18:45 hodin. Uvedena bude romance Williama Shakespeara Bouře .

Galavečer v rámci oslav výročí 650 let od první písemné zmínky o Červeném Kostelci se koná
v sobotu od 19 hodin v místním Divadle J.K.Tyla. V hudebně zábavném večeru se představí
řada významných hostů.

V Divadle Dr. Josefa Čížka se v sobotu koná Ples Obchodní akademie Náchod. Začátek plesu
je ve 20 hodin.

Martinské slavnosti se konají v neděli 11. listopadu na Masarykově náměstí v Náchodě od 8
do 18 hodin. Na náměstí bude stánkový prodej a vše bude doprovázet kulturní program.

V krajské lize hokeje proti sobě nastoupí Náchod a Jaroměř. Na Zimním stadionu v Náchodě
se začíná v neděli v 17 hodin.
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