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Folklorní festival v Červeném Kostelci, horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují,
festival barokního divadla v Kuksu, koncert na Výravě, republikový nohejbal v Jaroměři či
benefice v České Skalici. Na Náchodsku se o víkendu od 23. do 25. srpna koná celá řada akcí.
{jathumbnail off}
Už včera začal 59. mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec , který potrvá do neděle. V
přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla, ale i na dalších místech ve městě, návštěvníky čeká pět
večerů plných tance, zpěvu a dalších druhů lidové zábavy. Starý kontinent letos budou
zastupovat vyjma tuzemských a slovenských souborů také soubory z Francie či Portugalska.
Exotickou podívanou nabídnou členové souborů z Mexika, Venezuely a Indonésie.

Jubilejní 30. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují
bude zahájen dnes a potrvá do neděle 25. srpna. Promítnuto bude 42 soutěžních filmů z Česka
i zahraničí. Součástí přehlídky je i bohatý doprovodný sportovní kulturní a společenský
program.

V areálu barokního hospitalu Kuks se už od včerejška koná festival barokního divadla, opery a
hudby Theatrum Kuks . Zájemci mají možnost navštívit řadu divadelních představení,
přednášek, koncertů a dalších doprovodných akcí.
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Program Letního parketu ve Výravě u Nového Města nad Metují pokračuje i v pátek 23. srpna.
Od 20:30 hodin zde vystoupí slovenská skupina Iné kafe a české kapely Vypsaná fixa a U.D.G.
Po ukončení večera je zajištěný rozvoz autobusy do všech světových stran.

Sportovní areál Rychnovek u Jaroměře bude 24. a 25. srpna hostit 19. GALA Mistrovství
České republiky v nohejbale
. O medaile se utkají týmy starších žáků. Součástí šampionátu bude vystoupení trojnásobného
mistra světa v bike trialu Petra Krause nebo exhibiční zápas české nohejbalové reprezentace
dospělých.

FC Ležák pořádá další ročník oblíbeného posvícenského turnaje ve fotbale starých gard nad
35 let. Hraje se v sobotu od 9 hodin na hřišti FC Ležák u Zájezda u České Skalice.

Benefice pro zahradu Vily Čerych v České Skalici, jejímž cílem je obnova rozária, se koná v
sobotu 24. srpna od 15 hodin.

Tlučení kohouta se jmenuje rekonstrukce barokního zvyku v Ratibořicích u České Skalice.
Vystoupí zde folklorní soubory z Čech, Slovenska a Ukrajiny. Začíná se v neděli 25. srpna od
10 a od 14 hodin.

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

Ilustrační foto - archiv Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují.
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