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Vážení čtenáří,
dostává se k Vám první číslo elektronického bulletinu. Zveme Vás na akce spojené se svátkem svatého Martina, na připravovaný
Novoroční koncert nebo představení, která se konají v rámci jubilejních Polických divadelních her. Ohlížíme se také za hlavní turistickou
sezónou letošního roku.
Bulletin bude vycházet nepravidelně, jako občasník. Doufáme, v něm najdete zajímavé čtení, tipy apod.
Budeme rádi, když si najdete cestu na naše akce.
Pellyho domy, organizační složka města Police nad Metují

zveme Vás
Svatomartinská Dřevěnka a Svatomartinská
slavnost
Zveme Vás v sobotu 11. 11. 2017 do Police nad Metují. Cech panen
rukodělných a Regionální muzeum v Náchodě srdečně zvou do staré
polické školy Dřevěnky. Členky cechu panen rukodělných připravují pro
návštěvníky ukázky tradičních rukodělných technik a také něco z
lidových tradic. Starou školu lze navštívit od 9,00 do 16,00 hod. Přijďte
pobejt!
V podvečerních hodinách se do Police nad Metují vrátí Svatý Martin! V
17:00 hod vyjede od Muzea papírových modelů lampionový průvod v
čele s rytířem Martinem. Lampiony je možné si vyrobit odpoledne v Muzeu papírových modelů.

doporučujeme
Sestry Havelkovy: SWING A PRVNÍ REPUBLIKA
Na Novoroční koncert 2018 jsme vybrali Sestry Havelkovy, které
připravily slavnostní speciální pořad k připomenutí nadcházejícího
kulatého výročí naší republiky. Pořadem dobové hudby bude provázet
herečka, manželka Karla Högera a pamětnice Zdeňka Procházková.
Soubor Sestry Havelkovy tvoří dámské vokální trio Olga Bímová, Petra
Kohoutová a Anna Vávrová. Dámy, které propadly kouzlu rané swingové
hudby a již řadu let provázejí své posluchače do období mezi dvěma
světovými válkami plného rytmu, tance, inspirace, čistých ideálů,
romantických lásek a snů. V Polici nad Metují vystoupí za doprovodu
klavíru, suzafonu, violinofonu a kornetu.
Sestry Havelkovy působily mnoho let jako trio v Originálním pražském synkopickém orchestru (OPSO). V roce 1994, již jako kvarteto,
natočily první sólové album Až tě tvá dívenka zklame… Pokusily se zde dobově interpretovat staré trampské písně za doprovodu
kytary, kontrabasu a violinofonu. Písně se staly inspirací a podkladem k natočení televizního klipového filmu, v němž Sestry
Havelkovy nejen zpívají, ale i hrají (scénář a režie Ondřej Havelka).
V roce 1995 odcházejí Sestry Havelkovy společně s Ondřejem Havelkou z OPSO a stávají se součástí nového orchestru Melody
Makers Ondřeje Havelky. Zároveň však pokračují v sólových aktivitách. Budují si svůj malý orchestr pod vedením Jaroslava Šimíčka a
natáčejí druhé album Bláznivý den – tentokrát z písní českého swingového autora Jiřího Traxlera.
V roce 2001 vydávají Sestry Havelkovy album třetí s názvem Modravých dálek volání a před vánocemi 2004 album čtvrté, které nese
název Hot And Sweet Christmas.
Snaha souboru Sestry Havelkovy o zachování nejčistší stylovosti se netýká jen vlastní interpretace a instrumentace českých,
amerických a německých písní z 30. let, ale i celkového jevištního pojetí, průvodním slovem počínaje a dobovým projevem a
dobovými kostýmy konče.

ohlédnutí
Ohlédnutí za hlavní turistickou sezónou roku 2017
Přišel podzim a s ním se definitivně uzavřela hlavní turistická sezóna
2017. V období od počátku května do konce září navštívilo Informační
centrum v Polici nad Metují zhruba 7.600 návštěvníků. Toto číslo každým
rokem roste a neutuchající zájem turistů o krásy našeho města a jeho
okolí nás těší.
Nejčastěji služeb informačního centra využívali turisté z České republiky,
ze zahraničních turistů se nejčastěji jednalo o Slováky, Poláky a
Holanďany. Nejčastěji dotazovanými místy v našem městě byla již
tradičně muzea. Vzrůstající zájem byl zaznamenán u muzea města, k
čemuž významně přispěly letos poprvé pořádané komentované prohlídky kláštera. Z okolních krás turisty nejvíce zajímaly stolová
hora Ostaš a Hvězda, hojně dotazované byly i výlety za hranice k našim
polským sousedům.
Informační centrum během turistické sezony někdy připomínalo i dopravní ústřednu. Vzhledem k velkému počtu uzavírek silnic se
nemálo dotazů týkalo automobilové dopravy.
Z tiskovin v letošním roce byla znovu vydána aktualizovaná skládačka Policko – průvodce do kapsy. Tentokrát kromě české verze
přibyla i verze anglicko-polská. Dále byla vydána trojjazyčná (CZ/EN/PL) skládačka Police nad Metují. Letos pro návštěvníky byly opět
nachystány i aktualizované skládačky Ubytování na Policku, Výlety do Polska a Polickem na koloběžce.
Již potřetí se uskutečnil cyklus komentovaných vycházek s Mgr. Janem Tůmou. Letos jste měli možnost se zúčastnit v rozmezí
června až září pěti takovýchto putování. I tuto sezonu si turisté a široká veřejnost mohli na informačním centru zapůjčit koloběžky.
Za poplatek 80 Kč/ 2 hod se mnoho začátečníků i rekreačních sportovců z různých koutů naší republiky vydalo tímto netradičním
způsobem poznávat okolní krásy. Na konci sezony jsme uskutečnili také vyjížďku na koloběžkách se zkušeným instruktorem Radkem
Čermákem, který vysvětlil správnou techniku jízdy, pravidla bezpečnosti a sjezdu apod.
Prodejní sortiment se letos rozšířil o několik produktů, které se díky své kvalitě a místnímu původu pyšní označením regionální
produkt – Kladského pomezí nebo Broumovska. Jedná se např. o šumivé soli do koupele, sirupy Camellus jednotlivě i dárkově
balené, textilní andělíčky a zvířátka z dílny paní Birkeové Mrázové, džemy paní Horákové z Police nad Metují. O novinky se rozšířila se
i nabídka regionálních publikací.
V srpnu navštívili informační centrum zástupci ATIC (Asociace turistikých informačních center), kteří každoročně kontrolují, zda
splňujeme standardy služeb uvedené v přihlášce. Na základě kontroly nám byl udělen nový certifikát třídy C, s platností do roku
2019.
Co nás čeká v „klidnějších“ měsících roku? Ze služeb pro místní především prodej vstupenek, vyhledávání spojů, kopírování,
skenování… Z činností informačního centra a oblasti cestovního ruchu vyúčtování získané dotace a příprava žádosti na další rok,
spolupráce na zimních novinách, příprava nových propagačních materiálů, pravidelná aktualizace webových stránek /Policko, web
města, Kladské pomezí/,
facebooku nebo aplikace mobilní průvodce. Spolupráce s ostatními informačními centry, ubytovateli a provozovateli stravování a
dalšími subjekty v cestovním ruchu, účast s prodejním stánkem na polických trzích atd. atd.
Z dotace Královéhradeckého kraje na podporu činnosti informačního centra, kterou polické IC získalo /ve výši 39.000 Kč/ na základě
zpracované žádosti, byly např. realizovány překlady textů, grafické zpracování a tisk propagačních skládaček, uhrazen roční poplatek
za aplikaci mobilní průvodce, pořízena termotiskárna a software Prodejna SQL pro evidenci skladu a prodeje zboží.

novinky
Co je nového a co připravujeme..
Na podzimní čas můžete využít aktuálního vydání turistických novin
Kladského pomezí, které získáte v Informačním centru v Pellyho
domech nebo si je můžete jednoduše stáhnout zde v PDF.
Pro podzimní večery jsou v polickém kině připraveny dvě projekce pro
dospělé diváky. Tentokrát nabízíme české filmy - Zahradnictví: Rodinný
přítel (promítali jsme 7. 11.) a Bába z ledu (28. 11. od 19:00).
Nezapomínáme samozřejmě ani na dětské diváky, pro ty je připraven
film oceněný 5 Oscary - Hugo a jeho velký objev (14. 11.).
Jubilejní 70. Polické divadelní hry jsou v plném proudu... Přivítáme
ochotnické soubory z Broumova (11. 11.), z Hronova (změna termínu představení na 7. 12.) a v neposlední řadě ochotníky z
Třebechovic pod Orebem. Jejich představení Vono to pude aneb Král Ubu (10. 12.) bylo součástí letošního programu na Jiráskově
Hronově. Premiéru bude mít nová hra polického DS Kolár (25. 11.). Protože jsou vstupenky již vyprodané, uskuteční se do konce
letošního roku ještě repríza tohoto představení, a to 29. 12. 2017.
Poslední volná místa zbývají na představení 1. 12. 2017, kdy na divadelní prkna vstoupí Eliška Balzerová s laskavou komedií Můj
báječný rozvod, ve které sama ztvárňuje všechny postavy. Hra má za sebou v české inscenaci více než 700 zcela vyprodaných repríz a
Eliška Balzerová na jevišti v této hře exceluje již téměř 14 let.
Pořady připravované na rok 2018 budou spojeny se jmény jako Lenka Filipová, Daniela Kolářová, Dana Černá, Jana Synková a
Máša Málková nebo Sestry Havelkovy. Vstupenky jsou v prodeji v polickém nebo náchodském informačním centru.

Pellyho domy – Centrum kultury vzdělávání a sportu

www.pellyhodomy.cz

Masarykovo náměstí 75

www.facebook.com/pellyhodomy

549 54 Police nad Metují

www.policko.cz — turistický informační portál
www.sportvpolici.cz — sportovní akce na

491 421 346, 491 421 501
info@pellyhodomy.cz

Policku

