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Vážení čtenáři,
ve třetím vydání letošního bulletinu přinášíme pozvánku na dubnové divadlo a představujeme hned několik novinek, které se objevují v
sortimentu Informačního centra.
Pokud máte rádi přírodu a hory, dejte na naše doporučení, a přijďte do kina na film Hora.
Pro následující měsíce připravujeme pravidelné projekce letního kina, vycházky Polickem za poznáním přírody a historie atd. O všem Vás
budeme průběžně informovat na našich webových stránkách a v dalších číslech elektronického bulletinu.
Přejeme Vám krásné jarní dny, Pellyho domy

zveme Vás
Jak si zajistit DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ? Poradí Iva
Hüttnerová
Hledáte manželské štěstí? Pokud ano, pořiďte si hospodyni! Hlavní
hrdinka svěží komedie, Vilemína Gruntorádová (Iva Hüttnerová), přijde
jako hospodyně z agentury Manželské štěstí udělat pořádek do moderní
rodiny (Michaela Dolinová a David Suchařípa). Rázná žena s prořízlou
pusou, která čmouhy umývá slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí a umí
uvařit pořádnou dršťkovou. Okamžitě ale vycítí, že v tomto manželství
není něco v pořádku a začne dávat rozklíženou dvojici dohromady. Diana
— marketingová ředitelka, Hugo — bohémský umělec na volné noze. O
veškerý chod domácnosti se stará on, ona vydělává. Ale nefunguje to.
S vražednou otevřeností a se slovy: „Děti moje, řeknu to upřímně, ale s taktem: Váš sexuální život nestojí za nic!“, začne Vilemína
řešit manželské soužití, a to s bezednou zásobou léty prověřených rad, jak krize v kuchyni a loži překonávaly naše babičky.
Manželské štěstí vychází z témat oblíbeného televizního seriálu a knihy od Ivy Hüttnerové „Domácí štěstí“. Dozvíte se mimo jiné, jak
si manželé mají jeden druhého vážit, jak zafunguje „sporýš lékařský“ i celer v manželském loži a další moudra k dosažení „štěstí
manželského“.
Představení Domácí@štěstí.hned uvedeme v polickém Kolárově divadle v úterý 24. 4. 2018 od 19:00 hodin. Vstupenky je možné
zakoupit v informačních centrech v Polici nad Metují a v Náchodě.

doporučujeme
HORA je metaforou lidského snažení a
nesmrtelnosti přírody
Hora - dokumentární snímek, který je oslňující analýzou lidské
posedlosti horami, a který má nádhernou atmosféru, uvedeme v úterý
17. 4. 2018.
Je meditací, jejíž tempo se ale proměňuje díky nejrůznějším tématům,
kterých se dokument dotkne. Tvůrci se trochu vrací k historii prvních
horských výstupů, rozjímají o horách jako o věčné výzvě v lidském životě
a touze po zážitku, který má až spirituální potenciál a vyžaduje nemalé
fyzické úsilí. Nabízí ale také obrazové svědectví o masovosti, kterým se
stalo šplhání po horách nebo lyžování v některých horských střediscích. A skutečně vám rozbuší srdce závratí při záběrech z
provozování nejrůznějších extrémních sportů a možná i rozšíří povědomí...
Hora není jenom sedmdesátiminutový sestřih nádherných záběrů hor ze všech myslitelných koutů světa společně fungující s hudbou.
Díky krásně napsanému komentáři je to také metafora lidského snažení a nesmrtelnosti přírody. Udělejte si na dokument čas a
zažijte lechtání v žaludku při jeho sledování.
Film je uváděn v originálním znění s titulky.

novinky
Novinky v sortimentu Informačního centra
Nástěnný kalendář 2019 s ilustracemi Jaroslava Soumara
Díky spolupráci s panem Soumarem vznikla další novinka –
nástěnný kalendář na rok 2019. Jeho vydání jsme načasovali do
brzkých jarních měsíců, aby kromě místních mohl, třeba jako
suvenýr z dovolené na Policku, potěšit i návštěvníky našeho
regionu. Kromě listů s jednotlivými kalendářními měsíci jsou
zařazeny ještě dva listy s ilustracemi a úkoly pro děti.
Mapa lezeckých cílů Ostaše
Pro vyznavače skalního lezení máme v Informačním centru v prodeji dvě velkoformátové mapy – plány lezeckých cílů:
Orientační plán lezeckých cílů v Teplických skalách a Orientační plán lezeckých cílů na Ostaši. Vydalo Nakladatelství JUKO
Náchod.
Bezděkovský kostelíčku
Sortiment regionální literatury se rozrostl o novou publikaci BEZDĚKOVSKÝ KOSTELÍČKU - knihu o životním příběhu a díle
benediktinského mnicha a katolického kněze Sigismunda Ludvíka Boušky, který působil na Policku.
Sigismund Bouška (1867–1942) zůstával mnoho let zcela neprávem stranou hlubšího zájmu badatelů i širší veřejnosti.
Splacením tohoto dluhu se stává publikace Petra Bergmanna, který s erudicí osvětluje Bouškovy životní osudy a čtivým
způsobem přibližuje mnohovrstevnaté dílo jednoho z vůdčích představitelů Katolické moderny. Představuje Boušku nejen
jako básníka, spisovatele, malíře, grafika, literárního a výtvarného kritika, ale také jako vášnivého obdivovatele japonských
dřevorytů a obětavého kněze. Kniha je vybavena bohatým obrazovým doprovodem, zahrnujícím také díla a úryvky z
korespondence Bouškových souputníků i přátel, jakými byli například Josef Váchal, František Bílek, F. X. Šalda, Růžena
Svobodová, Zdenka Braunerová či Arnold Koblitz.
Svíčky s motivem Police nad Metují
Svíčky firmy UNIPAR si k nám našly cestu až z Rožnova pod Radhoštěm. Proč takovou dálku, když se snažíme podporovat
místní výrobce? Důvodů je hned několik. Krom toho, že hezky vypadají, jsou také kvalitní a zdraví zcela nezávadné! UNIPAR je
českou firmou se čtvrt století dlouhou tradicí, která své zastoupení má i např. ve Španělsku, Skandinávii a USA. Své svíčky
vyrábí z čistého uhlovodíku, technologií lisování za studena. Používá kapilární knoty a svíčky barví pouze na povrchu.
Výsledkem jsou kvalitně a dlouho hořící svíčky, jejichž hmota se při hoření mění pouze na vodní páru a oxid uhličitý!
Exkluzivně pro naše informační centrum firma UNIPAR vytvořila jednu interiérovou a jednu venkovní svíčku s místními motivy.
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