Dobrý den,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na kulturní akce, které můžete navštívit
v nadcházejících dnech. Věříme, že si z naší nabídky vyberete.
Sbor dobrovolných hasičů Křovice si Vás dovoluje pozvat v sobotu 29. srpna na hřiště
v Křovicích na 12. HASIČSKÉ KLÁNÍ A DĚTSKÝ DEN. Od 8:15 – 8:45 hodin bude probíhat
prezentace družstev, 9:00 hodin bude zahájena soutěž a poté od 15:00 hodin započne dětský
den. Občerstvení po celý den zajištěno.
V neděli 30. srpna v 18:00 hodin město Dobruška zve na závěrečný koncert 9. ročníku
DOBRUŠSKÉHO LETNÍHO MUZICÍROVÁNÍ. Letošní muzicírování zakončí tradičně dechová
hudba Malá dechová hudba STAVOSTROJKA, která vám zahraje tradiční české a moravské
lidové písničky. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma, koncert se koná za každého počasí.
SPOLEČENSKÉ CENTRUM – KINO 70
Ve čtvrtek 27. srpna v 19:30 hodin bude uvedena premiéra amerického akčního
thrilleru HITMAN: AGENT 47. Je známý pouze podle dvou posledních čísel čárového kódu,
který má vytetovaný vzadu na krku. Agent 47 (R. Friend) není obyčejný člověk, představuje
vyvrcholení desetiletí trvajícího tajného genetického výzkumu. Stojí na konci vývojové řady,
jeho existence navazuje na čtyřicet šest předchozích klonovaných agentů obdařených
neuvěřitelnou silou, rychlostí…
V pátek 28. srpna ve 20:00 hodin bude promítána premiéra nového
česko/slovenského dokumentu CESTA VZHŮRU. Radek Jaroš ve filmu o zdolávání vrcholů
Země i života. Cesta vzhůru vypráví o umanutosti, o zdolávání vlastních a obecně lidských
limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou mimořádné osobní výkony stát.
V sobotu 29. srpna v 17:00 hodin a v neděli 30. srpna v 16:00 hodin můžete zajít na
premiéru amerického filmu PIXELY. Ve snímku Pixels si mezigalaktičtí mimozemšťané vyloží
obrazové záznamy klasických videoher jako vyhlášení války a zaútočí na Zemi bojovou
technikou, která se těmito hrami přímo inspiruje. Prezident Will Cooper (James) musí
povolat svého nejlepšího kamaráda z dětství…
V sobotu 29. srpna ve 20:00 hodin a v neděli 30. srpna v 19:30 hodin vás zveme na
premiéru amerického filmu BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ. Další generace Griswoldů v tom zase lítá.
Dospělý Rusty Griswold (Helms) kráčí ve stopách svého otce a v naději na posílení rodinných
pout se rozhodne překvapit svou ženu Debbie (Applegate) a jejich dva syny cestou zpět do
Ameriky, do rodinného „oblíbeného zábavního parku“ Walley World.

LETNÍ KINO KOUPALIŠTĚ
Ve středu 26. srpna ve 20:30 hodin bude uvedena velká letní filmová premiéra roku
2015 AMY. Životopisný hudební film o britské zpěvačce Amy Winehouse, zpěvačce s úžasnou
barvou hlasu, která jako další velcí umělci zemřeli velmi brzy. Amy ve svých 27 letech.
Ve čtvrtek 27. srpna ve 20:30 hodin vás zveme na český film FOTOGRAF. Volné
vyprávění příběhu vracejícímu se k některým osudovým křižovatkám turbulentního života
Jana Saudka. Člověka, který je obdařen nejen výjimečným talentem, ale i živelností a vášní.
V pátek 28. srpna ve 20:30 hodin bude promítána česko-dánská pohádka TŘI BRATŘI.
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si
našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako
kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných
příhod a možná také láska…
V sobotu 29. srpna ve 20.30 hodin letní kino koupaliště rozloučí americkou komedií
MAFIÁNOVI. Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale časy se mění. Bývalý mafiánský
boss Giovanni Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná manželka Maggie (Michelle Pfeiffer) a
jejich dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu
svědků. Žít životem spořádaných občanů se jim příliš nedaří.
V sobotu 29. srpna od 13:00 hodin na letním parketu ve Výravě se koná VÝRAVA
FEST. Během programu vystoupí skupiny Mandrage, Lenny, Voxel, Walda Gang, UDG, a další.
Více informací najdete na www.vyrava-letniparket.cz.
INFORMAČNÍ CENTRUM
V informačním centru v Dobrušce probíhá výměna dárkových poukazů za abonentky
a prodej abonentek i vstupenek na všechny koncerty Mezinárodního hudebního festivalu
F. L. Věka 2015. Bližší informace naleznete v příloze.
Dále u nás můžete zakoupit vstupenky na přednášku MUDr. Tomáše Lebenharta
NEMOC-LÉČBA-PREVENCE, která se uskuteční v Kodymově národním domě v Opočně
v sobotu 26. září od 10:00 hodin. Vstupné 150 Kč.

Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. a Dům dětí a mládeže Rychnov nad Kněžnou vás
zvou na tradiční RYCHNOVSKÝ JARMARK, který se uskuteční na Poláčkově náměstí v pátek
28. srpna a v sobotu 29. srpna. Vstupné po oba dva dny zdarma.
Pojďte se s námi bavit, hýbat se nebo třeba něčemu novému naučit na
NOVOMĚSTSKÉM HYBAJ FESTU. Čeká na vás umělecký kovář, kamenosochař, dřevosochař,
patchwork. Těšit se můžete na volnočasové aktivity - slack line, parkour, skate, graffiti a

další… Ve spolupráci s klubem Mandl jsou připraveny soutěže pro děti. Kdy a Kde? V sobotu
29. srpna od 14:00 hodin v sokolovně v Novém Městě nad Metují.
Obec Pohoří ve spolupráci s pohořským rodákem Miloněm Čepelkou z divadla Járy
Cimrmana Vás společně zvou do Přírodního kulturního areálu v Pohoří dne 29. srpna od
14:00 hodin na koncert dechové kapely VESELKA pod vedením Ladislava Kubeše. Všichni,
kdo mají rádi dechovku, jako vždy nebudou zklamáni. V případě nepříznivého počasí se může
areál zastřešit a posezení je na pohodlných kovových křeslech. Občerstvení bude zajištěno.
Vstupné je 200,- Kč. Předprodej je 180,- Kč. Můžete zakoupit na OÚ Pohoří nebo v místním
pohostinství v Pohoří.
Na vědomost všem milovníkům dějepravy a módy se dává, že prohlídky po setmění
konané na zámku opočenském ke zhlédnutí se hotoví. Tradiční HRADOZÁMECKÁ NOC
v sobotu 29. srpna v Opočně. Oživené prohlídky expozic začínají každou půl hodinu od 17:30
do 20:00 a od 21:00 do 23:00 hodin (předpokládaná délka prohlídky cca 60 -70 min.).
Rezervace doporučena na telefonním čísle 494 668 216.

