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Vážení čtenáři,

před nadcházejícími dovolenými a prázdninami přinášíme čtvrté číslo našeho bulletinu.  Zveme Vás v něm do letního kina a na Vycházky 

Polickem. Přinášíme také ohlédnutí za dalším ročníkem Polické zelňačky.

Především rodiny s dětmi se mohou nechat inspirovat, vyzkoušet Polický quest a ještě vyhrát některou z připravených cen. 

Příště Vás pozveme na jubilejní 10. ročník Petrovických zatáček a Polickou pouť a představíme další nabídku. O všem Vás budeme 

průběžně informovat také na našich webových stránkách.

Přejeme Vám krásné léto plné pěkných zážitků a odpočinku a budeme se těšit na viděnou na některé z našich akcí,

kolektiv Pellyho domů

zveme Vás

LETNÍ FILMOVÉ STŘEDY

Zveme Vás do letního kina. Od 27. 6. do 29. 8. 2018 budeme každou 

středu (v případě příznivého počasí) promítat v areálu polického 

Víceúčelového sportoviště v Malé Ledhuji. Připraveno bude velké plátno 

7 x 4 m a výkonný projektor z kina. Cyklus letních projekcí zahájíme 27. 6. 

filmem „Cesta z města“ a zakončíme 29. 8. filmem „Cesta do lesa“. Další 

naprogramované filmy vychází z výsledků hlasování na facebooku a 

webových stránkách. Děkujeme všem, kteří se do ankety zapojili. 

Celý program letního kina k dispozici zde.

Sportovní areál jsme zvolili z provozních důvodu (tj. lokalita mimo 

centrum města a mimo hlavní veřejné osvětlení, k dispozici je pořadateli i návštěvníkům potřebné zázemí – WC, možnost zajistit 

občerstvení).

Kiosek v místě je zásoben nápoji a různými drobnými pochutinami. Veškeré kelímky, talíře a víčka pro studené a teplé nápoje, které 

budeme používat, jsou vyrobeny z kvalitního bioplastu PLA na bázi kukuřičného škrobu – tj. 100% rozložitelné a přírodní. Kelímky 

jsou transparentní, pevné, neobsahují však ropu ani chemické látky, jako ty klasické plastové. A my doufáme, že návštěvníci budou 

při odchodu třídit.

K dispozici bude na místě limitované množství židlí, proto doporučujeme nějaké vybavení k sezení s sebou.

Vstupné na jednotlivé projekce bude 60 Kč. Areál přístupný hodinu předem. Časy uvedené v programu jsou orientační - začínáme po 

setmění.  V případě nepříznivého počasí /zhoršení povětrnostních podmínek se promítání ruší. Aktuální informace budou 

uvedeny vždy před projekcí na fb.com/pellyhodomy a www.policko.cz

Tak už si jen přejme ostrý obraz, dobrý zvuk a HLAVNĚ to počasí a vás, návštěvníky. Těšíme se na viděnou.

doporučujeme

VYCHÁZKY POLICKEM

Nenechte si ujít některou z připravovaných Vycházek Polickem. Na konci 

června nás čeká historická vycházka po stopách zaniklé i dosud stojící 

architektury na Machovsku. Průvodcem bude Mgr. Jan Tůma z Muzea 

Náchodska. V červenci seznámí Ing. Petr Kuna účastníky další vycházky s 

přírodními zajímavostmi České Metuje a Ostaše.  V září se vydáme 

poznávat Bezděkov nad Metují a Radešov (lidová architektura, haltýře a 

místa spojená s historickými událostmi (popraviště)., opět s Mgr. Janem 

Tůmou. Cyklus zakončíme vycházkou k sousedům – s Mgr. Petrem 

Köpplem z CHKO Broumovsko zamíříme do oblasti polského národního 

parku Góry Stolowe. 

Během května a června se uskutečnily tři vycházky a setkaly se s velkým zájmem veřejnosti. Vyrazili jsme za historií nejjižnějšího 

výběžku benediktinského panství, za poznáním květeny na Machovsko, do Stárkova a okolí. Zde místní účastníci zprostředkovali 

prohlídku kostela a možnost prohlédnout si krásné dřevěné modely historických (mnohdy již zbouraných) budov.

ohlédnutí

3. ročník POLICKÉ ZELŇAČKY

V sobotu 9. 6. 2018 jsme se již počtvrté sešli v hojném počtu na polickém 

náměstí a opět se vařila zelňačka (poprvé se vařilo v rámci 0. ročníku). 

Tentokrát se o putovní zelák utkal rekordní počet kuchařských týmů – 

deset -  vč. přespolních z Hronova a z Červeného Kostelce. 

Program doplnily doprovodné soutěže pro kuchařské týmy, hudební 

skupiny Kamarádi osady 5 a Klapeto. Dále vystoupil kolektiv z mateřské 

školy Fučíkova s retro besídkou. Pro děti byl připraven skákací hrad, obří 

skluzavka nebo pěna. Muzeum Náchodska ve spolupráci s Cechem panen 

rukodělných uspořádalo Řemesla v Dřevěnce. 

A jak dopadla soutěž o nejlepší zelňačku? Vítězství z loňského roku obhájily ODROSTENKY polického Sokola. Druhé místo obsadil 

přespolní tým, nováčci LA SOUPE AUX CHOUX. Bronzoví skončili HUGOVI z Police nad Metují.

Hlasování veřejnosti o nejsympatičtější tým vyhrál s převahou polický tým To To Du Pe. Sportovní klání - Zelný čtyřboj - ovládli 

KOTLÍKÁŘI, následováni týmem SPONA Suchý Důl a dalším přespolním týmem - KUCHTÍCI Z NEDALEKA.

Ještě jednou děkujeme všem soutěžním týmům. Nejen za odvahu a chuť pustit se do příprav a kuchařského umění v nestandardních 

podmínkách, ale i do sportovního zápolení. Za vytvoření bezvadné sobotní atmosféry na polickém náměstí. Která ale vzniká i díky 

účasti široké veřejnosti, mezi kterou akce nachází stále větší ohlas.

V neposlední řadě velmi děkujeme za podporu akce, pomoc s její přípravou a realizací apod. následujícím subjektům:

Sponzoři: Pejskar & spol., spol. s r. o. (Made Group) / Obchod dřevem Čáp & Syn / Zelenina Ivo Suchomel / Kvíčerovská pekárna s.r.o. 

/ Náchodský deník / Herecké muzeum Viktorka / Železářství Soukup / Galanterie Jana Beranová  / Krásné věci  / Občerstvení Prima – 

Karel Šnábl  / Pizzerie Janeba / Xavergen / Tuan Tran – Textil  / Zmrzlina Dušan Schreiber

Technická podpora při přípravě nebo zajištění akce, spolupráce: Auto-moto klub Police nad Metují / Hasiči Velká Ledhuj / Hasiči 

Police nad Metují / Technické služby, s.r.o. / Městská policie Police nad Metují / Obec Žďár nad Metují / Chatová osada Ostaš – Petr 

Malík / Členové poroty, která hodnotila polévky

Mediální partner:  Český rozhlas Hradec Králové

Fotografie z akce, od Michala Sedláčka, jsou k dispozici na www.zonerama.com/PellyhoDomy

novinky

SOUTĚŽ A VYHRAJ! S POLICKÝM QUESTEM

Police nad Metují se hrdě řadí mezi města, která mají svůj quest. O co se 

jedná? QUEST se do češtiny nejčastěji překládá jako hledačka a jedná se 

o poznávací hru, při níž hráč prochází městem, poznává zajímavá místa a 

hledá odpovědi na otázky, které by ho měly přivést do cíle a pomoci mu 

vyřešit tajenku. 

To ale není všechno! Polický quest není čerstvou novinkou, ale rádi 

bychom více podpořili poznávání města netradiční formou. V letošním 

roce jsme se proto rozhodli uspořádat soutěž v questování! 

Od května do září 2018 soutěžíme o tři výherní balíčky se zbožím z 

Informačního centra, v hodnotě 1000 Kč, 600 Kč a 400 Kč. Další tři vylosovaní výherci získají ilustrovaný nástěnný kalendář 2019 s 

motivy Policka.

Jednoduchá pravidla soutěže a bližší informace Vám rádi sdělíme v Informačním centru a jsou k dispozici na 

http://www.policko.cz/cs/policky-quest
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