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Prosinec je již tradičně časem očekávání. Křesťané si připomínají čekání na příchod
Ježíše Krista, děti nedočkavě otevírají jednotlivá okénka v adventním kalendáři
natěšené, zda jim Ježíšek přinese to, co si tolik přejí a unavení dospělí se
nemohou dočkat těch pár dní vytouženého volna.
Ať už Vy konkrétně čekáte na cokoli, v Polici nad Metují se v průběhu prosince
koná plno akcí, které Vám Vaše čekání mohou zpříjemnit.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na adventní setkávání u nás v Polici.

zveme Vás
Adventní čas v Polici nad Metují
Hned první adventní víkend je v Polici doslova nabitý. V pátek 1. prosince
od 19 hod. se konalo v Kolárově divadle vyprodané představení Můj
báječný rozvod, v němž veškeré postavy ztvárnila všem dobře známá
Eliška Balzerová. Za úchvatný herecký výkon ji publikum ocenilo
dlouhotrvajícím potleskem vestoje. V sobotu 2. prosince se uskutečnily
v Kolárově divadle dva benefiční adventní koncerty, jejichž výtěžek
bude věnován Městskému domu s pečovatelskou službou Javor v Polici
nad Metují. V neděli 3. prosince od 16:30 hod. Vás rádi přivítáme na
Masarykově náměstí, kde bude slavnostně rozsvícen vánoční strom a
svojí návštěvou nás poctí Mikuláš s čerty a andělem. K vidění bude i již tradiční betlém žáků ZUŠ Police nad Metují a pro zahřátí
budou pro zájemce připraveny teplé nápoje. Po celý víkend, tj. od 1. do 3. prosince se koná již 54. ročník Zimního táboření na Hvězdě.
Ani v dalším adventním týdnu nebude v Polici nuda, a pokud Vás neodnesou čerti, budete mít příležitost se zúčastnit některé z
následujících akcí. Ve čtvrtek 7. prosince od 19 hod. přivítá polické divadlo Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov. Hronováci si
pro nás připravili jednu z nejkrásnějších a diváky nejoblíbenějších her Williama Shakespeara "Sen noci svatojánské". Tato hra čerpá
z atmosféry tradičních svátků máje a slunovratu, kdy čarovná moc bylin obracela svět naruby, a vše bylo dovoleno. V pátek 8.
prosince od 9 do 18 hod. se koná na sále Pellyho domů Vánoční prodejní výstava. Své umění zde předvedou žáci Střední školy
propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, MŠ Police nad Metují a převážně místní rukodělní prodejci. V sobotu 9. prosince
zavzpomínáme na benediktinského kněze Sigismunda Boušku, nejprve v kostele Nanebevzetí Panny Marie při mši a posléze od 18
hod. při veřejném čtení z jeho díla v konferenční místnosti Pellyho domů. Akce se koná k příležitosti výročí 150 let od jeho narození.
Konečně v neděli 10. prosince od 19 hod. se uzavřou jubilejní 70. Polické divadelní hry divadelním představením Vono to pude aneb
Král Ubu v podání třebechovického divadelního souboru Symposion. Divadelní hra je svéráznou alegorií dnešní společnosti a
poodhaluje její tupě vulgární tvář, která i dnes čím dál tím více vykukuje zpoza masky politické korektnosti. Třebechovický divadelní
soubor dosud získal 23 divadelních cen a čestných uznání na soutěžních divadelních přehlídkách, včetně několika diváckých cen. Hra
byla uvedena na letošním ročníku Jiráskova Hronova.
Česko zpívá koledy ve středu 13. prosince od 18 hod. Také Police nad Metují se přidává k této stále oblíbenější akci. Společně si
zazpíváme na náměstí před radnicí.
Před stříbrnou adventní nedělí, v sobotu 16. prosince, od 8 do 14 hod. se na Masarykově náměstí koná Vánoční trh. Za zvuku koled
budou k vidění a zakoupení produkty několika desítek prodejců. Nebudou chybět ani tradiční horké nápoje jako je káva, čaj, svařák,
grog či medovina. V době konání adventních trhů si nenechte ujít návštěvu několik kroků vzdálené staré dřevěné školy, kde se bude
konat tradiční předvánoční den řemesel. Cech panen rukodělných Vám předvede tradiční rukodělné techniky, vánoční prostírání
stolů a vánoční výzdobu. Ke zhlédnutí bude i výstava marionet. Škola bude otevřena od 9 do 16 hod.
V posledním týdnu před Vánocemi má většina z nás obvykle dost napilno, pokud však najdete volnou chvilku mezi nakupováním
dárků, úklidem a pečením cukroví, máme pro Vás několik tipů, jak ji příjemně strávit. V úterý 19. prosince od 18 hod. se koná na sále
Pellyho domů slavností křest nové knihy Michala Bureše Pověsti z Policka – o kraji mezi Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou Metují.
Kniha předkládá známé i zapomenuté texty Antonína Krtičky- Polického, doplněné o ilustrace Dalibora Nesnídala a dvě komiksová
zpracování pověstí. Na křtu bude příležitost si knihu nejen zakoupit, ale i nechat od autora podepsat. Kromě příjemně stráveného
podvečera si tak můžete domů odnést i hezký dárek pod stromeček pro blízkého člověka. Den poté, 20. prosince od 19:30 hod., se v
Kolárově divadle koná tradiční a též tradičně vyprodaný koncert známého dirigenta a polického rodáka Václava Hybše. Kromě
Václava Hybše a jeho orchestru vystoupí i Josef Laufer, Ivana Moravcová, Simona Tlustá, Štěpán Růžička a Štefan Pecha. Čtvrtek
21. prosince bude v Polici patřit především dětem. V polickém kině bude od 17:30 hod. ke zhlédnutí film Já, padouch 3, úspěšné
pokračování filmů Já, padouch, Já, padouch 2 a Mimoňové. Co se stane, až se na scéně objeví dvojče našeho, teď již bývalého
padoucha, Gru? Poslední den před Vánoci, 23. prosinec, si mnozí z nás v Polici již neumí představit bez Betlémského světla. Ani letos
o něj nebudeme ochuzeni. Od 19 hod. se na náměstí koná Předvánoční vytrubování, při němž bude skauty slavnostně dovezeno
betlémské světlo a zažehnuta louče, aby si každý mohl kousek toho světla přinést domů v lucerničce. Přijďte si poslechnout známé
vánoční melodie, setkat se s přáteli a známými, popit grog a svařák a společně si popřát „Šťastné a veselé“.
Čekání na Ježíška si děti i dospělí mohou na Štědrý den zkrátit v Muzeu papírových modelů.
Mohlo by se zdát, že už se žádná další akce do prosince nevejde, ale .. 29. prosince uvedou poličtí ochotníci DS Kolár reprízu své
nejnovější hry Hráči. Poslední den v roce, 31. prosince, opět můžete vyrazit po obědě na procházku - Silvestrovskej vejšlap - k
Čertově skále nad Suchým Dolem, kde na Vás od 13 do 15 hod. bude čekat Sarka Farka a jeho pomocníci. Připraven pro Vás bude i
čertovsky dobrej mok.

doporučujeme
Earth: Den na zázračné planetě
úterý 23. 1. 2018 od 17:30, kino / Kolárovo divadlo
Nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců Zázračné planety,
představuje divákům všech věkových kategorií nezapomenutelné hrdiny:
mládě zebry, snažící se překonat rozvodněnou řeku; pandu, která
usměrňuje svého hravého potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou
pospávající ve svislé poloze; lenochoda toužícího po lásce a mnoho
dalších. Během jediného dne putujeme spolu se sluncem od nejvyšších
hor k těm nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin exotické džungle až do
labyrintů velkoměst. V každém koutě Země nacházíme fascinující
obyvatele, k jejichž dobrodružstvím se díky revoluční technologii dostáváme blíže, než jsme si kdy dokázali představit.
PROČ TENTO FILM?
"Filmaři z BBC už dostkrát předvedli, že dokážou zachytit zázraky přírody lépe než kdokoliv jiný. Na projekci filmu Earth: Den na
zázračné planetě jsme tedy vyrazili s přesvědčením, že nás asi těžko něčím zásadním překvapí. To jsme se hodně spletli. Viděli jsme
něco, co tady ještě nebylo: strhující film o naší planetě, který dokonale využívá možnosti velkého plátna. Škatulka dokument se pro
tenhle film opravdu nehodí, chvílemi je to totiž drama, chvílemi romantická komedie, někdy western a celou dobu skvělý rodinný
film. Plochu pouhé hodinky a půl zvládli tvůrci napěchovat neuvěřitelným množstvím „zázraků“ tak přirozeně, poutavě a vizuálně
dokonale, že i největším cynikům z nás spadla brada. Všechny ty divoké šelmy v Keni, plazi na tichomořských ostrovech, pandy v
čínské džungli, zebry v Botswaně, medvědi, žirafy, vorvani, lenochodi, tučňáci, kolibříci, myšky, sovy, opičky a nakonec i člověk se ve
finále slévají do jediné ódy na život, která rozesměje každé dítě a dojme dospělého.“
Jan Noháč, Aerofilms

zajímavosti

Vstupenky na všechny připravované akce můžete zakoupit nejen v
Informačních centrech v Polici nad Metují a v Náchodě, ale též na
pokladně Kolárova divadla. Pokladna divadla je otevřena vždy hodinu
před konáním akcí.
Nabízíme také dárkové poukazy, které je možné vystavit na jméno nebo
libovolnou finanční částku.
Pokud navštěvujete akce v divadle nebo Pellyho domech často,
doporučujeme pořídit si PellyKartu a zařadit se mezi téměř dvě stovky
uživatelů, kteří využívají slev nebo i možnosti platit prostřednictvím
PellyKarty formou elektronické peněženky.
Více na www.pellyhodomy.cz

novinky
Nabídka Informačního centra se rozrostla o nové
produkty
Mlsouny by mohly potěšit džemy a bylinkové medy od paní Hany
Horákové. K dispozici jsou různé druhy, např. višňový s hořkou
čokoládou (náš favorit) či dřínkový, který by se skvěle hodil do lineckého
cukroví. ;-) Výrobky paní Horákové se honosí certifikátem Regionální
produkt Kladské pomezí.
Další novinkou v nabídce, vyrobenou u nás v regionu, jsou sportovní
čelenky Evelyn v pěti různých barvách a dvou velikostech. Jde o funkční
sportovní doplněk, který hřeje a dobře saje veškerou vlhkost.
Vybrat si můžete i z široké nabídky knih. Novinkou v prodeji bude od 5. 12. kniha „Pověsti z Policka - o kraji mezi Ostašem,
Hvězdou, Borem a řekou Metují“, která předkládá známé i zapomenuté texty Antonína Krtičky-Polického. K dispozici je také
nejnovější horolezecký průvodce Teplických skal z nakladatelství Juko, od Pavla Lisáka a Pavla Hrubého - 240 stran s plány,
mapami, fotografiemi. V prodeji jsou též např. všechny tři knížky pana Soumara – Pírko, Drobečky, Kaluže, Policko Oldřicha Jenky,
Broumovsko s fotografiemi Jana Záliše, Hlavňov Michala Bureše a kolektivu, Listování v polických kronikách Miroslava Pichla a další.
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