V POLICI NAD METUJÍ

 ERVENEC 2019
Pellyho domy
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
POLICKÉHO FOTOKLUBU
Pátek 5. 7.pátek 2. 8.

HASTRMAN
Steda 10. 7. od 21:30

Muzeum papírových model
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
SBRATELSKÉ SNY JOSEFA K.
Sobota 13. 7. od 13:00

Romantický a zárove ironický píbh
hastrmana alias barona de Caus (Karel Dobrý),
jeho láska k venkovské dívce Katynce
(Simona Zmrzlá) napl uje netueným tstím
i stravující vání. ím více se Katynka hastrmanovi pibli uje, tím více v nm rostou
pochybnosti, zda jako  lovk ve zvíeti
a zvíe v  lovku tentokrát obstojí.
Re ie: Ondej Havelka.
Romantický / Thriller / esko, 2018, 100 min.
Nevhodný mláde i do 12 let.

Komentovaná prohlídka za ú asti sbratele
Josefa Kropá ka, autogramiáda a kest pexesa,
které vzniklo pi píle itosti oslav 90. narozenin
nejznámjího autora papírových model
Richarda Vykovského.

LETNÍ ZÁVS DO OKNA

LÉTO S GENTLEMANEM
Steda 17. 7. od 21:30

RV 90

/ Konferen ní místnost
Tvoíme a drátkujeme s Lenkou Vítkovou
Kozárovou. Vhodné pro vechny vkové
kategorie. Vekerý materiál v cen.
Nutná rezervace pedem na tel. 724 924 863
nebo emailem na obchod.lenka@email.cz.
Cena: 150 K /osoba/kurz.

Anna (Alena Antalová) tráví se svým
man elem (Igor Bare) ka dé léto v chatové
oblasti pár desítek kilometr za Prahou. Jsou
svoji u celou v nost, tak e jejich man elství
sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. Jednoho dne se ve vesnici objeví
Artur (Jaromír Hanzlík) a Anna za ívá pocity
ji dlouho nepoznané...
Komedie / Romantický / esko, 2019, 98 min

/ Konferen ní místnost
Výstava otevena po pá: 9:00 17:00, ¨
so, ne 9:00 15:00.

DRÁTOVACÍ KURZY
DRÁTOVANÉ KYTI KY 2× JINAK

 tvrtek 11. 7. od 17:00

 tvrtek 25. 7. od 17:00

Letní kino

Areál Víceú elového
sportovi t, Malá Ledhuj
Deky,  idle, kesílka apod. s sebou. Prodej
drobného ob erstvení zajitn. Areál je
pístupný 60 min ped zahájením projekce.
V pípadné nepíznivého po así (zhorení
povtrnostních podmínek) se promítání ruí.
Náhradní termín o den pozdji ve stejný  as.
Aktuální informace v dy ped projekcí
na www.policko.cz a fb pellyhodomy.
Uvedené  asy jsou orienta ní, za ínáme
po setmní. Zmna programu vyhrazena.
Vstupné na jednotlivé projekce: 80 K
/ 40 K dti do 15 let

!

ENY V BHU
Steda 3. 7. od 21:45
Komedie o  enách, které se nebojí vybhnout
tstí naproti. Vra pro ila s Jindichem
báje ný  ivot a je pevn rozhodnutá splnit
jeho poslední pání  zabhnout maraton!
S bháním je to úpln stejné jako v  ivot.
Dle ité je vydr et a nevzdávat se, kdy
cíl je na dosah
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková,
Veronika Kubaová, Jenovéfa Boková,
Ondej Vetchý, Vladimír Polívka a dalí.
Re ie: Martin Horský.
Komedie / esko, 2019 / 93 min.

LOVEní
Steda 24. 7. od 21:30
Hlavní postava lmu Elika (Ester Geislerová),
má svatbu a  eká na svj velký moment.
Namísto svého ano ale  enich ekne ne
a od oltáe ute e. Natstí má zdrcená Elika
skvlou kamarádku s jasným receptem,
co je poteba dlat.
Komedie / Romantický / esko, 2019, 106 min
Nevhodný mláde i do 12 let.

ÚSMVY SMUTNÝCH MU
Steda 31. 7. od 21:30
Film pibli uje píbhy úspných chlap,
kteí se pes dno lahve dostali na samotné
dno  ivota. Ze závislosti u ale cesta ven
nevede, jediná ance je nahradit alkohol
n ím jiným. Co takhle ubhnout maraton?
Drama / Komedie / esko, 2018, 92 min.
Nevhodný mláde i do 15 let.

Ostatní akce
BH NA HVZDU
33. ro ník b hu do vrchu
Sobota 13. 7. od 13:00
Propozice: http://ski.polickej.net/zavody/

Msto Police nad Metují
Pellyho domy  Centrum kultury, vzdlávání a sportu
Masarykovo námstí 75, 549 54 Police nad Metují
e-mail: infocentrum@policko.cz, info@pellyhodomy.cz
tel.: +420 491 421 346

www.pellyhodomy.cz

Upozor ujeme návtvníky akcí poádaných Pellyho domy,  e organizátor bude
z vybraných akcí poizovat audiovizuální
záznam, který bude slou it pro jeho
vlastní, nekomer ní, poteby.
Akce v rámci Nové Terasy 2019 poádá
spolek Apeiron a MPM s podporou
Msta Police nad Metují.

MUZEUM DTEM
Sobota 27. a nedle 28. 7., 9:00 17:00
Interaktivní dílni ka pro nejmení návtvníky.
Ale nejen pro n!
Výstava pracovních model nejznámjího
a nejplodnjího autora papírových model
Richarda Vykovského.

SBRATELSKÉ SNY JOSEFA K.

Výstava ze sbírky nejvtího sbratele
papírových model a vystihovánek. Nkterým
z vystavených exponát je více jak 100 let!

Nová terasa, Zelený dome ek
MIROSLAV  MÍD / PROMÍTÁNÍ
POD  IRÝM NEBEM
Sobota 20. 7. od 21:00
/ Terasa ped Muzeem papírových model
Promítání krátkých lm známého polického
patriota, horolezce, lmae a fotografa.
Za nepíznivého po así se promítání pesouvá
do Zeleného dome ku. Vstupné dobrovolné.

JARDA SVOBODA / KONCERT
Sobota 27. 7. od 19:30

/ Terasa ped Muzeem papírových model
Sólový koncert frontmana legendární kapely
Traband, který byl za své debutové sólové
album Solo navr en v roce 2016 na cenu
Andl. Vstupné dobrovolné.

JAN PETROV: SEDM / VÝSTAVA
do 28. 7. 2019

/ Zelený dome ek
Výstava obraz absolventa polické ZU ,
který se v sou asné dob vnuje pevá n
hyperrealistické malb. Vstupné dobrovolné.

Pipravujeme
3.8.
7. 8.
10. 8.*
12. 8.
14. 8.
16. 8.

Prodej vstupenek v Informa ních centrech v Polici nad Metují (t. 491 421 501), Teplice nad Metují (t. 491 581 197) a Náchod(t. 491 462 060), pokud není uvedeno jinak.
Provozní doba IC v  ervenci: pondlí pátek 9:00 11:30 a 12:00 17:00, soboty, nedle a svátky 9:00 11:30 a 12.00 15.00.

KULTURA

VYCHÁZKA POLICKEM IV.
TERORISTKA  LETNÍ KINO
PETROVICKÉ ZATÁ KY *) píp. 11. 8.
DRÁTOVACÍ KURZ / KLÍCKA
PUNTI NA VOD  LETNÍ KINO
KVÍ EROVSKÁ POU

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

