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Setkání novofunlandských psů, zahrádkářská přednáška, představení Jaroslava Duška,
chovatelská výstava, divadlo či tvořivé dílny. To jsou tipy na některé akce, které se o víkendu od
11. do 13. října konají na Náchodsku.
{jathumbnail off}
Na Broďák u Červeného Kostelce se po několika letech o víkendu opět vrací podzimní setkání
novofundlandských psů
. Novofundland klub ČR vás zve na setkání těchto psů. Uvidíte výcvik na suchu i ve vodě, agility
XXL, bonitace, svody i kondiční předvádění.

Výbor českoskalických zahrádkářů srdečně zve své členy i všechny zájemce na odbornou
přednášku ing. Jana Fettera
. Během besedy je možno získat odborné pěstitelské informace, získané mnohaletou
zkušeností vynikajícího odborníka. V klubovně zahrádkářů v České Skalici se začíná v pátek
11. října v 17 hodin.

V pátek v 19 hodin začne v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci benefiční představení
Jaroslava Duška Čtyři dohody . Představení je na motivy knihy Čtyři dohody Dona Miguela
Ruize.

Základní organizace Českého svazu chovatelů v České Skalici zve na 4. soutěžní výstavu
mladých chovatelů
spojenou s expozicí Klubu saténových králíků, králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva.
Výstava se koná v sobotu a v neděli v chovatelském areálu v Jiráskově ulici.

1/2

Tipy na akce na Náchodsku pro víkend od 11. do 13. října - Náchodské.info
Napsal uživatel René Herzán
Čtvrtek, 10 Říjen 2013 04:39

Skřítkové v zahradě se jmenuje tvořivá dílna pro rodiče a děti v Prodejní zahradě v Červeném
Kostelci. Současně bude zahájena výstava nazvaná Ptáci v zahradě. Vše začíná v sobotu 12.
října v 10 hodin.

Představení Strakonický dudák začne v podání domácího souboru v Divadle J. K. Tyla v
Červeném Kostelci v sobotu v 19:30 hodin.

Akce, které se o víkendu konají na Broumovsku, najdete na serveru Naše Broumovsko .

Foto - portrét J. K. Tyla od Jana Vilímka
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