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Křesťanské dny v Červeném Kostelci, divadlo v České Skalici, závody v běhu, loutkové divadlo,
fotbal a házená v Náchodě. To je jen zlomek akcí, které se pořádají o víkendu od 19. do 21.
října na Náchodsku.
{jathumbnail off}
Divadelní soubor Jirásek z Týniště nad Orlicí v pátek 19. října od 19 hodin uvede představení
Vraždící břitva
. Hraje se v Sokolovně v České Skalici.

Slavnosti Česko - polské křesťanské kultury se v sobotu konají v Červeném Kostelci. Už v 10
hodin začíná v kostele sv. Jakuba Mše svatá a v 11:30 hodin, na stejném místě, koncert
chrámové hudby. Divadelní představení v Divadle J.K. Tyla od 17 hodin slavnosti ukončí.

55. ročník silničního běhu Hronov - Náchod odstartuje v sobotu v 10:30 hodin z hronovského
náměstí. Nejlepší závodníci budou na cílovém náchodském náměstí za necelou půlhodinu.

Náchodský loutkový soubor Dětem pro radost se představí dětskému publiku v sobotu od 15
hodin s pohádkou Jak ježibaba o své čerty přišla .

Náchodští fotbalisté hostí v sobotu v 11. kole divizní soutěže mužstvo Jiskry Ústí nad Orlicí.
Na stadionu v Bělovsi se začíná v 15:30 hodin.

Házenkářská hala Plechovka Na Hamrech přivítá zápas 5. kola 1. ligy házené mužů . V sobotu
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od 17 hodin se utká domácí HC TJ Náchod s týmem HBC Ronal Jičín B.

Labutí jezero je symbolem Bolšoj baletu a ruské baletní tradice. Satelitní přenos baletu z
moskevského Velkého divadla mohou zájemci sledovat v kině Vesmír v Náchodě. Začíná se v
neděli 21. října v 16:45 hodin.

Herec a mim Michal Nesvadba z televizní Kouzelné školky přijede do Červeného Kostelce s
představením Michal je pajdulák . V Divadle J.K.Tyla se začíná v neděli v 17 hodin.
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