Kam za kulturou v březnu 2017
Úterý 7. března 2017 / 17 hodin
Ledňáček není jen nanuk aneb Co ledňáčkovi chutná
ve Vile Čerych
Jste srdečně zváni na večerní povídání Filipa Laštovice s prezentací a krátkým filmem o
našem vzácném sousedovi ledňáčkovi říčním. Na přednášku vás zve A Rocha – Křesťané v
ochraně přírody, o.p.s., ve spolupráci s Centrem rozvoje Česká Skalice, o.p.s.
Kavárna bude pro Vás otevřena již od 16:30 hodin.
Vstupné: dobrovolné
Pondělí 13. března 2017 / 17 hodin
Ukrajina – poloninské zrcadlení
ve Vile Čerych
Pokud máte rádi hory, přijďte si poslechnout povídání o malebných ukrajinských poloninách,
někdejší součásti Československa. O cestě z Mukačeva přes poloniny do Koločavy a pak do
Chustu… o setkávání lidí a kultur. O svých zážitcích z tohoto putování si s vámi bude povídat
Katka Voňková.
Kavárna bude pro Vás otevřena již od 16:30 hodin.
Vstupné: 60,- Kč
Pátek 24. března / 17–20 hodin
Sobota 25. března / 9–12 hodin
Relaxační malování
ve Vile Čerych
Pravidelná dávka relaxace malováním s Danou Činčarovou. Tentokrát bude téma
překvapením! Se suchým pastelem a metodou „krok za krokem“ to zvládne každý i bez
výtvarných zkušeností. V případě zájmu si rezervujte místo na tel. č. 730 127 885.
Kurzovné činí 350,- Kč a výtvarné pomůcky 100,- Kč, pokud nemáte vlastní.
Pátek 31. března 2017 / 14–19 hodin
Výstava fotografií z Vily Čerych – dům a rodina v proměnách času
ve Vile Čerych
Zajímá Vás, kdo byli Čerychovi? Jak vypadala vila v proměnách času? Jak zahrada?
Přijďte na výstavu historických fotografií Vily Čerych a rodiny Čerychových. Výstava bude
doplněna povídáním o domě, jeho historii a jeho majitelích. Dozvíte se třeba o Ladislavu
Čerychovi, významném českoskalickém rodákovi, který byl mimo jiné u založení studijního
programu ERASMUS. Zajímavé vyprávění zpestří vzpomínky pozvaných pamětníků. Hlavní
program začíná v 17 hodin.
Kavárna bude pro Vás otevřena po celou dobu akce.
Vstupné: dobrovolné
Pokud by se vešlo:
Neděle 2. dubna 2017
Běh Babiččiným údolím

NOVINKA: Náš běh je zařazen do nového běžeckého seriálu PRIMÁTOR CUP 2017,
který startuje v dubnu a končí v říjnu (kategorie dospělých).
Ke kultovním závodům Hronov–Náchod a Cena Metuje jsou zařazeny „štiky“, které se
prodraly velmi rychle do běžeckého kalendáře – Běh Babiččiným údolím a Běh pro Hospic.
K tomu přibyly ještě dvě letošní „miminka“ – Lázeňská sedmička a Montacké vlny. Tímto
propojením se závody zpestří, běh se bude odehrávat na silnici, v parku i terénu. Tratě nejsou
delší než 10 km a kratší než 6 km. O propozicích, bodování, výsledcích budete informování
na www.primatorcup.cz. tato doména bude funkční od konce února. Generálním partnerem
běžeckého seriálu je Primátor a. s. Náchod.
Podrobnosti na: www.sportklub.cz; www.sportchallenge.cz
Těšíme se na vaši hojnou účast.
Za pořadatele Zdena Hovorková – MAS Mezi Úpou a Metují.

