V POLICI NAD METUJÍ

LEDEN 2016
Pellyho domy
IDITAROD  poslední velký
závod na Zemi
/pednáka, beseda, projekce

Pátek 8. 1. od 18:00
Iditarod. Takto je nazýván závod psích
spe ení na 1000 mil (cca 1700 km), který se
jede ka doro n na Aljace za extrémních
podmínek. Pokud vás zajímá se o nm dozvdt více, zveme vás na besedu s Jardou
Soumarem. V rámci besedy bude promítán
lm amerických dokumentarist výsti n
nazvaný Tanec matky pírody.
Vstupné: 40 K , dti 20 K

IX. OSTROSTELECKOMSTSKÝ PLES
Pátek 22. 1. od 20:00
Poádá Msto Police nad Metují ve spolupráci
s Ostrosteleckou gardou polickou. Hraje Relax
Band. Pedprodej vstupenek od 4. 1. 2016
v informa ním centru v Pellyho domech.
Vstupné: 100 K v . místenky

HASI SKÝ BÁL
Sobota 30. 1. od 20:00
Poádá SDH Pkov, k tanci a poslechu zahraje
kapela BTK. Rezervace vstupenek telefonicky:
p. Kozár 491 543 308, 731 479 630.
Vstupné: 80 K v . místenky

Kolárovo divadlo
NOVORO NÍ KONCERT
Police Symphony Orchestra
Sobota 16. 1. od 16:00
P te se zaposlouchat do nových melodií,
které jste jet v naem podání neslyeli!
www.policesymphonyorchestra.cz
www.youtube.com/user/PoliceSymphony

Vyprodáno!

KINO PRO DTI
PADDINGTON
Úterý 12. 1. od 17:30
Paddington není jen tak oby ejný medvídek.
Pochází z nejtemnjího Peru, nosí  ervený
klobou ek a víc ne cokoliv jiného miluje
marmeládové sendvi e. Kdy zemtesení
zni í jeho domov, pole ho teta Lucy do
Londýna, aby zde nael novou rodinu. Sám
a oputný na paddingtonském nádra í
pomalu zji uje,  e  ivot ve velkomst není
úpln takový, jak si ho pedstavoval. Natstí
ale potká rodinu Brownových, která se ho ujme
i pes kategorický nesouhlas tatínka Browna 
typického, spoádaného a trochu i nudného
Brita. K jeho zdení, kdekoliv se medvídek
objeví, za nou se dít neuvitelné vci. Svými
ztetnými nápady  asto pevrátí celý d m
vzh ru nohama a zp sobí neskonalý chaos.
Svým úsmvem a dobrým srdcem si vak nakonec získá srdce celé rodiny a ve se v dobré
obrací... avak jen do okam iku, kdy si ho
vimne zákená editelka místního muzea,
která z nj chce udlat vycpaný exponát...
Vstupné: 40 K

Muzeum
papírových model
4. 10. ledna 2016
MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODEL ZAVENO
Michal Kavaliér  MALÝ
VELKÝ MU PAPÍROVÉHO
SVTA V  ECHÁCH
sobota 23. 1. od 14:00
Vernisá výstavy papírových model a autorské  tení nejen pro dti. Autorka Anna BirkeSemeráková z  erveného Kostelce pedstaví
knihu Moudré pohádky vesmírných skítk .
Vstup zdarma

Msto Police nad Metují
Pellyho domy  Centrum kultury, vzdlávání a sportu
Masarykovo námstí 75, 549 54 Police nad Metují
tel.: +420 491 421 501
e-mail: ckv@policko.cz

www.pellyhodomy.cz

Dalí akce
ZÁPIS DO KURZ
SPOLE ENSKÉHO TANCE
PRO MLÁDE  podzim 2016
Zápis prodlou en do 29. 1.
P ímáme pouze páry nebo dívky!
Více informací a pihláky v informa ním
centru v Pellyho domech.

TÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
6.10. 1.
Skupinky Tí král budou navtvovat
domácnosti ve dnech 6. 10. ledna 2016, kdy
p jdou od domu k domu s koledou a pokladni kou, do které m  ete pispt svým nan ním darem ve prospch dobré vci.

Pipravujeme
na únor
DTSKÝ KARNEVAL
Nedle 21. 2. od 14:00
Sál Pellyho dom
SNHOVÁ KRÁLOVNA
Steda 3. 2. od 18:00
Kolárovo divadlo
SRP a ZU v Polici nad Metují vás zvou
na premiéru autorského muzikálu na motivy
pohádky H. CH. Andersena SNHOVÁ
KRÁLOVNA, v provedení pveckého a tane ního oddlení a sólist .
Pedprodej limitovaného po tu vstupenek
od 18. 1. 2016 v Informa ním centru.
Vstupné: 80, 70, 60 K

Pedprodej vstupenek v Infocentru v Polici nad Metují. Oteveno Po, St: 9:00 11:30 a 12:00 17:00, Út,  t, Pá 9:00 11:30 a 12:00 15:00. | Zmna programu vyhrazena.
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