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Vážení čtenáři,

dostává se k Vám první bulletin roku 2018. Zveme Vás v něm na vybrané akce a také představujeme první novinky z připravovaného 

prodejního sortimentu Informačního centra.

Pellyho domy

zveme Vás

Lenka Filipová s hosty

Ve čtvrtek 22. 2. 2018 bude v polickém Kolárově divadle koncertovat 

Lenka Filipová se svými hosty, kterými budou Sean Barry (keltská harfa, 

akordeon) a Jára Bárta (piano).

Lenku Filipovou, která dosud vydala více než 20 alb různých stylových 

žánrů, z nichž většina byla oceněna jako zlatá nebo platinová, není třeba 

dlouze představovat. Lenka Filipová studovala na pražské konzervatoři a 

poté na Mezinárodní hudební akademii v Paříži obor klasická kytara. Je 

na české a slovenské kulturní scéně značkou hudební kvality a úspěchu. 

Sean Barry hraje na keltskou harfu - nástroj, který v dnešní době není 

příliš obvyklý. Sean pochází z anglického Newcastlu. Česká republika mu učarovala natolik, že se rozhodl tady zůstat. Stal se pět let 

za sebou mistrem Velké Británie v hraní na keltskou harfu a za svůj talent si vysloužil několik dalších cen, např. BBC National music 

festival in London a mnoho dalších. 

Jára Bárta absolvoval obor klavír a obor skladba na Konzervatoři Jaroslava Ježka (KJJ) v Praze, také získal titul bakalář na hudební 

vědě na Masarykově Univerzitě v Brně. Působí v několika hudebních uskupeních. V hudební praxi se realizuje v různých polohách - 

jazzový klavírista, klávesista a skladatel - Tarapaca Jazz, Trim4, New Jazz Trio, Duo J.Bárta a Petra Kratochvílová, Zatrestband, 

Madfinger, Žentour, Patricie, Eva Emingerová, Jan Karez, František Tomšíček. Na podiu ho můžete potkat také po boku Lenky 

Filipové, jako třeba v Polici nad Metují.

Vstupenky na koncert je stále možné zakoupit v Informačním centru Pellyho domy nebo v Městském informačním centru Náchod.
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doporučujeme

Přijďte besedovat s režisérem Davidem Mrnkou o 

jeho filmu MILADA

V pondělí 12. března 2018 v 19:00 hod bude uveden v Kolárově divadle v 

Polici nad Metují film Davida Mrnky Milada. Zveme vás na projekci, 

která se mimořádně uskuteční s osobní účastí režiséra a scénáristy 

filmu Davida Mrnky, který má k našemu kraji blízký a vřelý vztah, a 

který přijal pozvání do Police. Kořeny jeho rodu pochází z Machova, 

kde se narodili nejméně jeho prapředci Filip, Josef a Augustin. Augustin 

Mrnka se s celou rodinou v roce 1913 přestěhoval z Machova do Police 

nad Metují -  Velké Ledhuje. Zde, v Polici, se v r. 1914 narodil, jako 

nejmladší ze sedmi sourozenců Mrnkových, Davidův dědeček Antonín.  

Přijďte si s Davidem o filmu a jeho přípravě pobesedovat! Film Milada je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který 

se dotkl mnoha lidí.  Zdrojem pro scénář byly pro Davida Mrnku nejen osobní dopisy a fotografie, ale také paměti Bohuslava Horáka, 

manžela Milady. Materiály Davidovi poskytla dcera Milady a Bohuslava Horákových, Jana Kánská, která žije v USA.

Vstupenky (za 80 Kč) je možné zakoupit v Informačních centrech v Polici nad Metují a v Městském informačním centru v Náchodě 

nebo hodinu před zahájením projekce v kině / Kolárově divadle.

MILADA: Životopisný / Drama / Historický. Česko, 2017. Délka projekce 130 min

David Mrnka (1978) se narodil v Blešně u Hradce Králové, vystudoval Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové. V 

mládí odešel do Austrálie, kde studoval ekonomii, později filmovou školu a od roku 2002 navštěvoval SAE INSTITUTE AUSTRALIA – 

špičkový mezinárodní vzdělávací institut v mediální oblasti, obor režie / produkce.

V letech 2003/2004 absolvoval kurzy herectví a práce s herci v Actors Center v Sydney. Během studií v roce 2003 začal pracovat pro 

EXTRA – show o showbyznysu (senior producent pro Asii a Austrálii). V roce 2005 se přestěhoval do Los Angeles, vedl produkční 

práce pro E X T R A (do roku 2010), od roku 2006 spolupracuje se CNN, BBC – pořady Larry King Live, World Report a další. V letech 

2013/14 byl producentem v CNN International. V současnosti žije v USA.

Foto: Lidovky.cz

zajímavosti

300 let polické radnice

„V tomto roce si připomínáme třísetleté výročí budovy polické radnice. 

Budova, která dnes tvoří jeden z vizuálních symbolů Police nad Metují, 

byla postavena v roce 1718. Zajímavé je, že byla postavena jako 

soukromý dům a během své existence měnila nejen podobu, ale i 

funkce. Byla využívána nejen jako radnice, ale i jako budova soudu, byla v 

ní hospoda i pivovarská spilka, v jednom období v ní byla čítárna, mělo v 

ní být umístěno muzeum a po jistou dobu sloužila dokonce i jako 

skladiště obilí.“ uvádí Mgr. Jan Tůma v lednovém čísle Polického 

měsíčníku. Celý článek si mohou zájemci přečíst zde.

Radnice se jako jeden z dominantních vizuálních symbolů města už dlouho objevuje na různých dárkových předmětech, které máme 

v prodeji v Informačním centru v Pellyho domech. Pro letošní rok bude k dispozici několik novinek s motivem radnice.

Jan Flieger z Broumova, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, navrhl výroční razítka, která budou k využití návštěvníkům 

Informačního centra do jejich turistických deníků, na orazítkování pohlednic apod. Jedno z razítek zobrazuje budovu radnice jako 

celek. Druhý motiv představuje detail radnice – kulaté okno, které se na budově nachází mezi znakem města a znakem se lvem. 

Právě tento detail se stal a stane motivem pro některé novinky, které se v sortimentu Informačního centra objeví, a které budeme 

postupně představovat.

novinky

Nové svíčky a vosky do aromalamp

Svíčky se jako suvenýr a dárkový předmět řadí mezi oblíbené položky, 

které naše Informační centrum nabízí. Po mnoha letech jsme se rozhodli 

pro změnu a oslovili jiného výrobce, abychom se nabídkou svíček odlišili 

od okolních Informačních center. Z četných výrobců jsme vybrali firmu 

JCandles, která je výrobcem luxusních svíček, interiérových vůní a 

prodejcem materiálu na výrobu svíček od předních britských firem. 

Nově tak v Informačním centru nabízíme tzv. votivky s motivem radnice 

a příjemnou vanilkovou vůní. Po vyhoření svíčky můžete zakoupit novou 

votivku a skleněný kalíšek s radnicí opakovaně využívat. Novinkou je 

také vosk do aromalampy, který má jemnou skořicovou vůni, a který je také v balení s motivem radnice.

A jak se představuje výrobce, který je naším  novým dodavatelem?

"Svíčky se dají vyrábět různě, ručně nebo strojově, z levnějších i dražších materiálů. My jsme se rozhodli dělat svíčky ručně a hlavně 

srdcem. Do každé dáváme poctivost, upřímnost, stálost a lásku. Chceme, aby naše svíčky nejen krásně voněly a hořely, ale také aby 

krásně vypadaly.

Pracujeme s těmi nejlepšími dodavateli a kvalitu našich materiálů pečlivě testujeme. Dáváme si záležet na propracování jednotlivých 

receptur a od našich produktů očekáváme dokonalost. Díky nekonečným nápadům a nevyčerpatelné chuti pracovat a zdokonalovat 

naše výrobky se naše svíčky stávají jedinečným originálem.

Vneste do svých domovů nevšední atmosféru, která v sobě ukrývá rafinovanou kombinaci ručního zpracování vosku a zapomenuté 

kouzlo voskařského řemesla.

Pracujeme s širokou škálou přírodních svíčkových vosků, přičemž směsi zahrnují: parafínový vosk, palmový vosk, sójový vosk, 

kokosový vosk, řepkový vosk a mnoho dalších exotických přírodních složek. Vosky dovážíme od jednoho z předních evropských 

výrobců svíček z Velké Británie, který své přírodní svíčkové vosky považuje za nejlepší. Jejich laboratoř, výzkum a vývoj testoval 

téměř každý přírodní vosk, který existuje na současném trhu."

JCandles | SVÍČKY KTERÉ SI ZAMILUJETE ...
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