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Adventní a vánoční čas jsou naplněny řadou tradic. Vytváříme adventní věnce a 

zapalujeme svíčky, řežeme do vázy „Barborky“, věšíme doma jmelí, lijeme olovo, 

rozkrajujeme jablíčka a našli bychom řadu dalších zvyků... U nás v Polici zase 

máme v tomto období tradiční akce, na nichž se účast již pro některé také stala 

takovým zvykem.

Začátek adventní doby je v Polici spjat především se dvěma akcemi. Tou první je 

slavnostní rozsvěcení vánočního stromu  a příchod Mikuláše na polické náměstí. 

Tou druhou je zimní táboření na Hvězdě. Obě akce již v letošním roce máme 

úspěšně za sebou. Zimního táboření, které organizuje Klub přátel turistiky, se 

uskutečnil již 52. ročník. Je ale ještě několik dalších, na které se již tradičně můžeme těšit a rádi se na nich s Vámi všemi potkáme.

V sobotu 16. 12. se uskuteční Vánoce v Dřevěnce, kdy Cech panen rukodělných bude předvádět, co umí a dokáže, a naučí Vás např. 

slavnostně prostírat. Část polického obyvatelstva si rozhodně neumí představit (alespoň podle enormního zájmu o lístky) adventní čas 

bez koncertu „našeho“ Václava Hybše. Letos se koná ve středu 20. 12. a je zcela vyprodán. 

Do vánočního času vstoupíme společně na Masarykově náměstí 23. 12 v 19.00 hodin, kdy skauti přivezou Betlémské světlo a do vánoční 

nálady nás dostanou žáci ZUŠ vánočními koledami. Tato akce má již dvacetiletou tradici a je krásnou příležitostí nejen se vánočně 

naladit, ale i potkat se s řadou známých a nad kelímkem svařáku či dvěma, třemi si popřát hezké svátky. Svařák pro příchozí již tradičně 

připraví Ostrostřelecká garda polická. Vánoční svátky pak, jak už je také v těchto končinách zvykem, odstartují na Hvězdě Dlouhonočním 

vytrubováním.

Až dojíme poslední zbytky kapra a bramborového salátu, až se trochu zotavíme ze všech těch dobrot a dostatečně se potěšíme s tím, co 

nám Ježíšek (snad) nadělí, naskytne se nám ještě jedna tradiční příležitost se potkat na samém sklonku roku 2017 – na silvestrovském 

vejšlapu k Čertově skále. Na Silvestra zase po roce nás navštíví Sarka Farka a jeho pomocníci. Od 13.00 do 15.00 hodn budou u Čertovky 

nabízet čertovsky dobrej mok.

Za kolektiv pracovníků Pellyho domů Vám přejeme příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a vše nejlepší do nadcházejícího 

roku. Budeme se těšit na setkávání na dalších akcích.
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zveme Vás

Lenka Filipová s hosty

Lenka Filipová, která je na české a slovenské kulturní scéně značkou 

hudební kvality, úspěchu, ale i neobyčejné lidské skromnosti, se po delší 

odmlce vrátila na podia a od podzimu opět koncertuje.  Lenka Filipová 

právem patří mezi nejžádanější inrterprety současnosti. Studovala na 

pražské konzervatoři a poté na Mezinárodní hudební akademii v Paříži 

obor klasická kytara. 

Ve čtvrtek 22. 2. 2018 vystoupí v Kolárově divadle.

Dosud vydala více než 20 alb různých stylových žánrů. Většina z nich byla 

oceněna jako zlatá nebo platinová. Působí také jako autorka hudby a 

řada jejích skladeb se stala velkými a trvalými hity. 

Koncertovala ve většině zemích Evropy, v Japonsku, USA, Kanadě a Austrálii, získala Grand Prix na kytarovém festivalu v 

Nizozemských Antilách a českou Cenu Grammy. Podnikla koncertní turné s Francisem Cabrelem a byla hudebním hostem koncertu 

Céline Dion při jejím turné v Čechách. Mezi její největší hity patří např. Zamilovaná nebo Prý se tomu říká láska a další. Přijďte se 

zaposlouchat do těchto známých melodií.

Foto: archiv Lenky Filipové

ohlédnutí

Polické divadelní hry jsou již minulostí

Polické divadelní hry se uskutečnily již po sedmdesáté a Kolárovo 

divadlo slavilo 77 lety od svého otevření. V neposlední řadě jsme si letos 

připoměli další významné výročí - poličtí ochotníci si nechali před 140 

lety c. k. pražským místodržitelstvím úředně schválit své stanovy.  Z 

„Jednoty divadelních ochotníků“,  jak se do té doby titulovali, se stali 

„Spolkem divadelních ochotníků Kolár“, který přijal své jméno po velkém 

herci a režiséru Národního divadla Josefu Jiřím Kolárovi (1812-1896) a 

stali se tak řádně organizovaným a registrovaným ochotnickým spolkem.

70. Polické divadelní hry probíhaly od října do prosince. V rámci hlavního 

a doprovodného programu se uskutečnilo 10 akcí, které celkově zaznamenaly návštěvnost přes 1.400 osob. Na programu byly dva 

koncerty, jedno hudebně-divadelní představení, Den otevřených dveří divadla spojený s vernisáží výstavy, pohádka pro děti, čtyři 

ochotnická představení a jedno představení profesionálního divadla... 

Připraven byl např. koncert známého jazzmana Laca Decziho, v hudebně-divadelním představení účinkoval spisovatel Vlastimil 

Vondruška. Na prkna polického divadla zavítala také Eliška Balzerová, kterou vyprodané hlediště odměnilo dlouhotrvajícím 

potleskem vestoje. Poličtí ochotníci v premiéře uvedli "Hráče". Představily se ochotnické soubory z Hronova, Broumova a 

Třebechovic pod Orebem.

Polické divadelní hry se uskutečnily s finanční podporou Královéhradeckého kraje.
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zajímavosti

Betlémské světlo

S příběhem betlémského světla se můžeme setkat již ve florentské 

pověsti z 11. stol. Pověst praví, že jeden z mladíků, najatých na 

osvobození Betléma a Jeruzaléma od mohamedánů, při odjezdu na 

výpravu přísahal, že jestli přežije a vrátí se, přinese do rodného města 

plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. 

Málokdo mu to tehdy věřil. Uplynulo několik let a před branami města se 

objevilo několik zubožených postav, v čele stál jeden s hořící svící. 

Mladík splnil svůj slib a donesl betlémské světlo, o kterém přísahal, že za 

celou strastiplnou cestu nezhaslo.

Novodobá historie betlémského světla se píše od r. 1986, kdy v rakouském Linci byla vyhlášena sbírka na zrakově postižené děti. 

Organizace přemýšlela, jak poděkovat štědrým dárcům a jelikož se jmenovala sbírka Světlo ve tmě, napadlo je přivézt lidem věčné 

světlo z Betléma. Nikdo tehdy netušil, že se z tohoto milého gesta stane jeden z novodobých vánočních zvyků.

Do České republiky se začalo dovážet Betlémské světlo od r. 1989, vždy o třetí adventní neděli. Dovážejí ho brněnští skauti z Vídně. 

Z Brna je pak rozváženo vlaky do celé České republiky. V letošním roce bude přepravováno celkem 55 vlaky. Betlémské světlo nesmí 

být v současné době spojeno s žádnou sbírkou, má přinášet radost a ujištění, že na světě nejsme sami a naděje neumírá.

Betlémské světlo dovážejí skauti i do naší Police a jedná se již o dvacetiletou tradici. Dlouhá léta je již jeho předání neodmyslitelně 

spojeno s Předvánočním vytrubováním žáků ZUŠ. Z akce, na niž zpočátku přicházela jen hrstka lidí s improvizovanými svícínky,  je 

dnes již stálice, k dy se schází dav lidí s lucerničkami v rukou, poslouchá koledy, popíjí svařák, ale hlavně využívá této příležitosti 

předvečera Vánoc, aby se setkal se svými přáteli a známými. Letos 23. 12. 2017 od 19:00 hodin.
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novinky

Provoz Informačního centra

V sobotu 16. 12. 2017 bude Informační centrum otevřeno od 8:30 do 

12:00 hod. V prodeji jsou např. nové knihy Pověsti z Policka, stolní 

kalendář s fotografiemi Oldřicha Jenky nebo stolní kalendář s 

historickými pohlednicemi, voňavá mýdla, výborné bylinné sirupy 

Camellus nebo chutné džemy vyrobené paní Horákovou z Police.

Ve dnech 23. 12. 2017 - 2. 1.  2018 budou Informační centrum a 

kancelář Pellyho domů zavřeny.  K dispozici jsme Vám opět od 3. 1. 

2018.
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