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Výsledky komunálních voleb 2014 v Poličce
Volební účast byla 51,06 %, tedy prakticky stejná jako v roce 2010. Pro srovnání uvádíme počty mandátů v minulých volbách: ODS 10, ČSSD
3, KDU-ČSL 3, Zelená pro Poličku 2, KSČM 2,
TOP 09 1, SPOZ 0, Piráti 0, DSSS 0.
Kompletní výsledky najdete na oficiálních volebních stránkách ČSÚ www.volby.cz.
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Polička dostala
dárek
Tak jako každý z nás má narozeniny, tak i města
mají svá jubilea. Tedy, pokud, jako v případě Poličky,
víme, kdy byla založena. My se rozpoznáváme dle
jmen, města se tradičně rozpoznávala dle svých znaků. Znak je výsadou a symbolem důstojnosti. Proto
bychom o historické doklady tohoto druhu měli pečovat. Již dlouhou dobu byl poškozen a silně vybledlý
nejstarší dochovaný městský znak z r. 1576 na renesanční klenbě kostela sv. Michaela. Nyní, v předstihu k jubileu 750. výročí založení města (1265/2015),
došlo k jeho restaurování a znak se zaskvěl v původní kráse. Komu patří naše díky? Městu Poličce za
finanční zajištění akce, Magdaleně Slavíkové za odborné restaurování, firmě Prima Polička za bezplatné poskytnutí lešení, farnímu úřadu za spolupráci
a městskému muzeu za iniciování celé akce. Polička
ke svým narozeninám dostala zajímavý dárek.
MMG
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Je téměř symbolické, že dva dny po svátku sv. Václava byla z poličského morového sloupu demontována právě jeho socha. Ta patří mezi značně poškozené
sochy, odborníci ji proto museli sundat a odvézt k restaurování. Složitému procesu demontování sochy
předcházelo její restaurování přímo na morovém
sloupu z důvodu zabezpečení jejího převozu. Sv. Václav tak následuje sv. Karla Boromejského, sv. Šebestiána a sv. Víta do přechodného působiště, a to na hrad
Svojanov. Zde probíhá jejich restaurování a také zde
bude zhotovena jejich kamenná sekaná kopie.
Z morového sloupu odborníci zároveň odstranili
i erb, který by vadil při demontáži sv. Václava. Tento erb bude restaurován a originál poté vrácen zpět
na své původní místo. V letošním roce byl kromě
sv. Václava restaurován i Sv. Florián, jehož oprava
proběhla přímo na morovém sloupě.
Jaký bude další postup prací v rámci restaurování
tohoto barokního skvostu, záleží na finančních prostředcích. V nejbližších dnech bude město Polička
vědět, zda jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci z Norských fondů. Čtenáře Jitřenky budeme samozřejmě
informovat.
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 18. listopadu
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Školní jídelna
Rumunská

100 let varhan u sv. Jakuba

Také bych rád reagoval na článek o školní jídelně. Pan redaktor ve Svitavském deníku sice použil
jen mé vyjádření, ale já jsem nemluvil sám za sebe,
ale za ostatní strávníky. Některé věci byli napsané
trochu jinak než jsem řekl, ale to už je asi práce redaktorů. Myslím si, že ochota kuchařek něco změnit
neměla být jen pro odcházející žáky, ale hlavně pro
ty ostatní a budoucí. Vážím si toho, že i pan starosta
Jaroslav Martinů se mnou sdílí stejný názor, aby děti
mohli každý den rodičům říci: „Dnes jsem si v jídelně pochutnal.“
Při poslední návštěvě školní jídelny mě bylo přáno,
aby mi v nové jídelně chutnalo.
Jsem rád, že mohu upřímně říct: „Chutná mi.“
Doufám že školní parlament i ostatní dosáhnou toho,
co jsme začali a žáci budou s chutí chodit na obědy.
Tomáš Petrák,
bývalý předseda školního parlamentu

„Na den sv. Václava (28. září) L. P. 1914 slyšeli
poličští občané poprvé hlas nových varhan dostavěných p. Karlem Čápkem z Poličky.“ - píše ve
svých rukopisných pamětech někdejší poličská
varhanice Anna Burešová Hušková. Byly to největší a zároveň jediné třímanuálové varhany, které
poličská varhanářská firma postavila; založil ji
otec Karla Čápka a své nástroje, kterých postavili asi 50, dodávali do blízkého okolí i vzdáleného
zahraničí.
Varhany byly sice v polovině 60. let opraveny,
přestavěny a rozšířeny, ale varhanní skříň, tak jak

ji vidíme dnes, s většinou z počtu asi 2500 píšťal
uvnitř jsou stále původními varhanami, které před
100 lety pan Čápek u sv. Jakuba v Poličce postavil.
O tento náš hudební nástroj mají zájem špičkoví
varhaníci, kteří v dobrých akustických prostorách
rádi hrají, ale také laická veřejnost projevuje zvědavost - například ve dnech či nocích pro neobyčejné zážitky a chtějí vědět, jak vypadá varhanní
skříň, píšťaly, měchy, hrací stůl i hra na varhany
s využitím 40 rejstříků.
Do nového kostela, který v příštím roce oslaví
150 let od svého posvěcení, byly pořízeny „varhany skrovné, poněvadž zatímní“ - jak píše kronikář. Měly jeden manuál, asi 11 rejstříků, vydržely
50 let. Stávající varhany byly opraveny také po 50
letech. Literatura a zkušenosti uvádějí, že varhany
je potřeba generálkovat po 30 až 50 letech, je tedy
možné, že se nyní nacházíme na nějaké hranici,
která by nemusela být až tak příjemná a oslavná.
Přesto - anebo právě proto - přejeme sobě i všem,
aby tento královský nástroj sloužil ještě mnoho let
ke cti a chvále Boží a posluchačům a milovníkům
varhanní hudby nadále přinášel jen dobré a obohacující zážitky.
Ing. Michal Šafář,
www.farnostpolicka.cz
Foto Václav Uhlíř

Polička a listopad 1989 – několik drobností
Čím si můžeme připomenout dobu před 25 lety
v Poličce? Na muzejních stránkách www.cbmpolicka.cz jsou vyvěšeny digitalizované tiskoviny „Poličské fórum“, občasník, 8. 1. – 23. 10. 1990. Zde
si zájemci mohou přečíst autentické, dnes již těžko
dostupné informace a nahlédnout do atmosféry
tehdejší doby
Ve vestibulu muzea č. p. 114 je zavěšen reliéf „Na
paměť 17. listopadu 1989“. Jeho historie je zajímavá.
Ačkoliv řada diváků ve výrazné vertikální linii spatřovala Národní třídu, reliéf vzniknul ještě před Listopadem. Již dvanáct dní po zásahu na Národní třídě vystavila Galerie hlavního města Prahy v Domě
U Kamenného zvonu díla, jež umělci poskytli bezplatně a výtěžek z prodeje byl určen studentům
a Občanskému fóru na financování propagace. Občané Poličky na Svobodné tribuně občanského fóra
v Tylově domě 6. 12. uspořádali z podnětu poličské
galerie sbírku na nákup opukového reliéfu Marcely
Kačerové „Průřez“. Ten byl ihned vystaven a poté
instalován v muzeu. To je vzpomínka na jednu
drobnost z naší novodobé historie.
V příštím roce vyjde kniha Dějiny města Poličky,
která listopadové události připomíná i na základě
kronikářského zápisu: „.24. 11. gymnázium ne-

stávkuje, vysokoškoláci z Brna mají zákaz vstupu,
ale probíhají besedy v parku a nosí se trikolóry.
Večer se to provalilo v televizi a začala vysílat
otevřeně. 27. 11. pondělí. Město oblepeno plakáty. Až do pátku byly plakáty strhávány. Od 12 do
13.45 na náměstí generální stávka, přišlo víc lidí
než na 1. máje. U lékárny na bedně improvizované pódium řečníků – Jan Edlman pronesl veřejně
doposud neslýchané ‚Konec vlády jedné strany!‘.
Z Poličských strojíren dorazil pěšky průvod a jeho
řečník prohlásil, že přišli místo Lidových milicí. Na
některých domech a na muzeu a knihovně vyvěšeny vlajky jako podpora stávky. Studenti zavřeni
v gymnáziu, aby nemohli na náměstí. 6. 12. I. Svobodná tribuna OF v Tylově domě (zcela zaplněn),
mj. požadavek zrušit milice a organizace KSČ
v podnicích. Ve městě odstraňovány socialistické
transparenty. 21. 12. Rumunsko odvedlo pozornost od našich problémů pobouřením nad hroznými masakry tajné policie. V oknech zapalovány
svíčky za oběti. 25. 12. V Rumunsku popraven Ceausescu [vedoucí představitel komunistické strany
a státu] 29. 12. Václav Havel zvolen prezidentem ve
Vladislavském sálu. Konec Husákovy éry“.
MMG

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
zveřejňuje prodej
bytu č. 2 v domě č. p. 86 ul. Otakarova v Poličce
včetně spoluvlastnického podílu 2975/10000 na společných částech domu a na pozemku

Poděkování
Díky vedení města a stavební firmě máme na
Sídlišti Hegerova nové, krásné chodníky.
Děkujeme
Obyvatelé sídliště (autor je redakci znám)
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Byt č. 2 velikosti 1+1 se nachází v 1. NP domu č. p. 86. Celková podlahová plocha bytu činí 34,59 m 2, z toho kuchyň 4,65 m2,
pokoj 16,10 m2, předsíň 7,40 m2, koupelna s WC 4,10 m2, sklepní prostor 2,34 m2.
Kupní cena: 338.200 Kč.
Zájemci o koupi bytu se mohou informovat na tel. č. 468 001 720 nebo 734 152 220 nebo osobně na Městském úřadě Polička,
Odbor správy majetku, I. patro, dveře č. 19, 20.
Prohlídku uvedeného bytu lze uskutečnit po telefonické domluvě na výše uvedených tel. číslech.

Sleva · Sleva · Sleva · Sleva · Sleva · Sleva · Sleva · Sleva
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Děti ze Čtyřlístku v lese
Konečně nastal námi očekávaný den – pátek
3. října. Oblékli jsme se do teplého oblečení, na
záda hodili batůžky s nachystanými dobrotami
a netrpělivě vyhlíželi autobus, který nás doveze do
lesní školky v Borové.
Na místě nás již netrpělivě vyhlíželi páni lesníci a klisna Viky. Byli jsme rozděleni do tří skupin

Benefiční koncert
Charity

k jednotlivým stanovištím a dobrodružství mohlo
začít.
U prvního stanoviště nám byla představena
zvířata, která v lese žijí. Poznávali jsme je na obrázcích, pojmenovávali je a seznamovali se s jejich potravou. U druhého jsme se dozvěděli, jaké
práce se se dřevem dělají. Vyzkoušet jsme si tak
mohli měření, řezání pilou a spoustu dalších zajímavostí. Velmi zajímavé byly také nástroje, nářadí
a ochranné pomůcky, které správnému lesníkovi
nesmí chybět. U posledního stanoviště na nás spolu s lesníky čekal také „Krakonoš“, u něhož jsme si
vyzkoušeli svoji mušku strefováním se šiškami na
cíl. Rovněž jsme si prohlédli malou lesní školičku,
kde stromky byly ještě menší než my sami. Byli
jsme seznámeni s procesem umělé výsadby, ale
i s přirozeným rozmnožováním stromů a rostlin.
Páni lesníci byli mile překvapeni, když se přesvědčili o našich dobrých znalostech ze světa rostlin –
pojmenovávání listů, stromů a plodů.
To nejlepší nás však čekalo až v závěru. V hlavní roli klisna Viky. Pan Mlynář ji zapřáhl do tahu
a ona si to sebejistě kráčela hlouběji do lesa. My
jsme ji nadšeně následovali. Byli jsme tak svědky
opravdového kácení stromu, jeho hrubého zpracování, naložení na auto za asistence klisny.
Moc bychom chtěli touto cestou poděkovat městu, že nám umožnilo podívat se do poličských lesů.
Také za krásné dopoledne, skvělý přístup a hlavně
za zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat.
Jana Štěpařová,
Mateřská škola Čtyřlístek

Každoročně v listopadu přichází
Oblastní charita Polička s benefičním koncertem, aby se poličským
pokusila rozptýlit truchlivý dušičkový čas trochou dobré hudby.
Do letošního, už devátého ročníku, přijal pozvání Michal Hromek
CONSORT, uskupení muzikantů – profesionálů,
specializujících se na velmi kvalitní aranže a instrumentální provedení hudby ze staré Anglie
a doprovodný zpěv.
Proto v sobotu 8. listopadu v 17 hodin večer pod
klenbami kostela sv. Jakuba v Poličce zcela ojediněle zazní stará skotská a irská hudba s duchovními a lidovými tématy okořeněnými skladbami Petra Ebena a vlastní autorskou tvorbou hudebníků.
Návštěvou benefičního koncertu se stokorunovým vstupným získáte nejen hezký kulturní
zážitek, ale rovněž přispějete na nezbytné úpravy
nového Domu pro charitu, aby se do něho mohly
co nejdříve přestěhovat sociální služby a klienti
z pronajatých prostor a ze zbývajících dvou přeplněných budov provozovaných Charitou.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Štěpánka Dvořáková

Adventní výstavy
Obec Korouhev
Srdečně zveme na Adventní výstavu spojenou
s výstavou betlémů v kulturním domě v sobotu
a neděli 22. a 23. listopadu. Po oba dny je výstava
přístupná odpoledne od 14 do 18 hod.
www.obeckorouhev.cz

Dobročinný adventní bazar
V dubnu jsme čtenáře Jitřenky seznámili se zapojením našeho evangelického sboru v Poličce do
programu „Adopce na dálku“, ve kterém přispíváme jednomu africkému a jednomu indickému dítěti na jejich vzdělávání.
Obnos potřebný pro podporu obou dětí obstaráváme pomocí dobročinného adventního bazaru,
který pořádáme v předsálí našeho kostela a kde
prodáváme ruční výrobky dětí i dospělých, nejrůznější drobnosti od nejrůznějších dárců. Kupující si
u nás mohou pořídit ideální vánoční dárečky pro
své blízké. Jde o prospěšnou, zábavnou a vlastně
i praktickou formu seberealizace v předvánočním
čase a každý z vás se do projektu může zapojit.
Pokud si z nabídky bazárku nevyberete, a přesto
chcete přispět, je připravena kasička na přímé finanční dary.
Přes Charitu Hradec Králové chceme i letos
poslat 6 000 Kč na vzdělání čtrnáctileté slečně

Manjule Nagarel do Indie. Naše africká dcera,
Anita Mbombo Kayembe z Konga letos dokončila
středoškolské vzdělání a tím z projektu podpory
odešla. Přes Arcidiecézní charitu Praha jsme tedy
v říjnu adoptovali dvanáctiletého chlapce Ssembri
Chafika z Ugandy, kterému pošleme 7 000 Kč na
jeho roční vzdělání.
Stejně jako vloni, i letos zveme všechny zájemce,
aby přispěli jak předměty k prodeji, tak i vlastním nákupem dárků. Bazar probíhá v předsálí
evangelického kostela v Poličce a je otevřen každou adventní neděli před bohoslužbou od 8.00 do
8.30 hod. a po bohoslužbě od 9.30 do 10.00 hod.
Zde na nástěnce také najdete dopisy a fotky od
Anity a Manjuly. Děkujeme předem za podporu
našich dětí a těšíme se na vaši návštěvu.

Obec Kamenec u Poličky
Srdečně zveme do spolkového sálu obecního
úřadu na tradiční vánoční výstavu, která bude zahájena v sobotu 29. 11. ve 14 hod. a potrvá do neděle 7. 12. 2014. Výstava je přístupna takto: Po - Pá 15
- 18 hod., So - Ne 14 - 18 hod., jinak po dohodě na
OÚ Kamenec. Můžete se těšit na adventní věnce,
svíčky, perníčky, med, medovinu, hrnčířský kruh,
keramiku, výrobky ze dřeva, slámy a kukuřičného
šustí, šité ozdoby, šperky a jiné.
www.obec-kamenec.cz

Jiřina Kryštůfková Hlaváčová,
sbor ČCE v Poličce

Podzimní ZUŠ
Dny podzimu se ve školách
nesou obvykle v duchu vzpomínek na příjemné letní dny a plánování aktivit na nadcházející
rok. Po prázdninových prosluněných dnech přichází povinnosti školního vyučování a letní
bezstarostnost je tatam. Původně jsme vás zde
chtěli informovat o všem, co pro vás naše škola
připravuje v měsíci listopadu. Přišel však den, který zastínil naše myšlenky i srdce. Naše škola měla
v posledních letech pro zdolávání organizačních
a především ekonomických záležitostí velkou oporu v člověku, kterému bychom dnes rádi věnovali
vzpomínku. Odešla mladá dáma, slunce, které za
zavřenými dveřmi kanceláře školy svítilo pro každého z nás - zaměstnance školy, ale i vás - rodiče,
přátele a žáky.

Paní Alena Bednářová byla každodenním světlem nejen v chmurných podzimních dnech. Obětavá, pilná, vždy usměvavá a milá maminka a kamarádka. Chápající a vše zachraňující, milující a plná
naděje, víry v lepší zítřky, radosti a optimismu.
Dáma, která na čas příliš nehleděla, kdykoli bylo
třeba, věnovala jej svým nejbližším, škole, hudbě
a umění. Stála v pozadí každé naší akce, nenápadná a neviditelná – avšak důležitá byla její práce
a přesto utkvěla na většině toho, co naše škola přinášela vám – našemu publiku.
Věnujme, prosím, tichou vzpomínku této skvělé
ženě, která nás – ač ve velmi krátkém čase, který jí
byl vymezen a přes všechny překážky, které dlouhá léta zdolávala – vždy přesvědčovala o tom, že
život je krásný. Alenko, děkujeme!
Kolektiv ZUŠ B. Martinů

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Aby nebyl nikdo
sám

Slavné osobnosti Kraje Smetany
a Martinů – Bystré

Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Letošní léto nám
uteklo jako voda a věřím, že si užíváte i skvělý
slunečný a teplý podzim. Tento krásný čas jistě
ještě nekončí a tak vám předkládám náš program
a další tipy na zbytek roku 2014. Tak hezky popořadě.
4. listopadu od 14.00 hodin se sejdeme v jídelně restaurace Starohradská, kde nás potěší svoji
návštěvou Růženka Tomanová. Bude řeč nejen
o zdraví, o bylinkách ale i o životním stylu lidí
v důchodu. 5. listopadu na mě vzpomínejte. Budu
v Praze na 9. sjezdu Svazu důchodců ČR. Jsem
řádně zvolený delegát a budu tam naší poličskou
organizaci SDCR zastupovat. Samozřejmě budu
náš výbor, vlaštovky a všechny naše členy informovat o novinkách svazu na našich následných
akcích i na výroční schůzi, kterou připravujeme
začátkem roku 2015. 25. listopadu náš výbor pro
vás organizuje zajímavou exkurzi do nového, moderního zemědělského závodu v Pomezí. Pojedeme tam autobusem firmy Zlatovánek, se zastávkami – 11.35 u prodejny kola Stratílek, 11.40 Na
mostě, 11.42 Hegerova za kruháčem, 11.45 Hegerova u kasáren, 11.50 Pomezí, nad hřištěm. Prohlídka nového, moderního zařízení, bude 12.00
– 13.00 hodin. Poté nás autobus odveze zpět až
k restauraci Starohradská, kde je zamluvený sál
na oběd, občerstvení a na společenské odpoledne
stolních, společenských her. Karty a společenské
hry si přineste s sebou podle zvyklostí. 29. listopadu odpoledne vám doporučujeme se účastnit,
tak jako každou poslední sobotu v měsíci v Tylově
domě, posezení s dechovkou a tancem. Přijďte, ať
ukážeme, že důchodci v Poličce chtějí žít a bavit se.
To bude v listopadu vše.
V prosinci plánujeme ještě návštěvu Hasičského záchranného sboru a předvánoční posezení.
Vlaštovky již zahájili výběr členských známek
na rok 2015 v hodnotě 50 Kč. O tom všem až v dalším vydání Jitřenky. Na všech společných akcích
se na vás těší výbor SDCR a jeho předseda Ivan
Chudý. Mějte se super.
Ivan Chudý

Kardiaci zvou
ZO kardio Svitavy - Polička zve v sobotu 8. listopadu příznivce kondičních vycházek do přírody
po nově otevřené vozíčkářské stezce Za spadaným
listím. Sejdeme se na poličském vlakovém nádraží,
odjezd do Svitav v 9.30 hod. Délka nenáročné vycházky 3 a 5 km.
Neseďte doma, podzimní příroda na nás čeká.
Druhou akcí bude 22. listopadu zájezd do polského lázeňského města Kudova zdroj s návštěvou
tržnice. Odjezd v 8.00 hod. z poličského autobusového nádraží. Cena 150 Kč, přihlašte se u p. Hany
Mlynářové, telefon 724 290 229.
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V dějinách kulturního živo- jsou charakteristické poeticko-lyrickým způsota v Bystrém zanechali svými
bem vyprávění. Úspěšná byla první Touha (1958),
díly výraznou stopu významné
mezinárodně velmi úspěšný byl Až přijde kocour
osobnosti české literatury Teré- (1963) a vrcholem Jasného domácí tvorby se staza Nováková a Jaroslav Vrchlic- li Všichni dobří rodáci (1968), film, na který se
ký. Díky bohatým dějinám a krásné okolní kraji- autor připravoval více než dvacet let a pro jehož
ně se Bystré stalo inspirací k jejich dílům.
Teréza Nováková navštívila Bystré poprvé
v roce 1893, kdy se společně se svým tehdy třináctiletým synem Arne Novákem (pozdějším
literárním historikem a kritikem) ubytovala
v hostinci Radnice. Bylo to v době, kdy pracovala
na svém románu Na Librově gruntě. Z Bystrého podnikala cesty do nedalekého Nedvězí, kde
se především děj knihy odehrává. V Bystrém
se setkávala s pamětníky, od kterých získávala
potřebné informace o životě v Bystrém a okolí.
Osudy místních obyvatel se staly námětem jejích
románů.
V Bystrém byla provdána dcera básníka Jaroslava Vrchlického Milada. Básník trávil v Bystrém prázdniny v letech 1904-1906, když sem
přijížděl na návštěvu za svou rodinou. Zeť Vrch- natáčení si vybral právě Bystré a okolí. Po srpnolického pracoval čtyři roky jako hospodářský
vé invazi v roce 1968 byl politicky perzekuován
úředník na bysterském zámku, kde zároveň se
a posléze emigroval a natáčel televizní filmy v zasvou rodinou bydlel. Vrchlický se během pobytu
hraničí. Je též vysokoškolský pedagog, který pův Bystrém scházel s různými zajímavými lidmi
sobil na univerzitách ve Vídni, Salzburgu, Mnia nacházel zde i v okolí náměty pro svou básnic- chově a dodnes působí na universitě New Yorku.
kou tvorbu. Vycházel z místních pohádek, legend
Trvale žil ve Spojených státech amerických. Po
a pověstí, záznamů písmáka Federsela a dalších „Sametové revoluci“ se vrátil v 90. letech zpět do
písemných zdrojů, případně z vlastních prožitků. vlasti, konkrétně do Bystrého, kde natočil v roce
Přímo s Bystrým jsou spjaty dvě básně Vrchlic- 1999 svůj poslední celovečerní film Návrat ztrakého: Shnilé obilí (Selské balady) a Balada bys- ceného ráje.
terská (Zaváté stezky).
Za svoji činnost obdržel celou řadu ocenění.
K nejvýraznějším současným osobnostem Bys- V roce 2007 obdržel ocenění Český lev za svůj
trého patří scénárista a filmový režisér Vojtěch
celoživotní přínos české kinematografii. V roce
Jasný. Narodil se 30. 11. 1925 v Kelči v učitelské
2013 Janáčkova akademie múzických umění
rodině. S filmem se seznámil už jako čtyřletý, (JAMU) v Brně udělila Vojtěchu Jasnému čestkdyž jeho otec, činovník Sokola, zakoupil pro
ný doktorát za celoživotní dílo mezinárodně
místní sokolskou jednotu za vlastní peníze pro- uznávanému režisérovi. V témže roce převzal od
mítací přístroj a začal promítat filmy. Film Voj- prezidenta Mezinárodního filmového festivalu
těchovi doslova učaroval a o jeho životní dráze
v Karlových Varech cenu za celoživotní filmové
bylo v podstatě rozhodnuto. V roce 1945 sice za- dílo.
čal studovat ruštinu a filozofii, brzy se ale díky
Od roku 2011 žije v Bystrém, které se stalo jeho
přímluvě profesora Mathesia dostal na FAMU
druhým domovem.
na obor kamera. Tady potkal člověka, který ho
ovlivnil nejvíce - profesora Karla Plicku. V dalSoutěžní otázka: Kdo je autorem knihy „Vojších letech pak Vojtěch Jasný působil jako Plic- těch Jasný a město Bystré“ z r. 2012?
kův asistent a měl tak jedinečnou možnost se
(K zakoupení: Informační centrum města
mnohému přiučit. Během studií začal Vojtěch
Bystré, IC města Polička). Odpovědi zasílejte na
Jasný spolupracovat s Karlem Kachyňou. Vytvo- adresu nsauerova@policka.org do 14. listopařili spolu tandem, který je podepsán pod řadou
du 2014. Autoři prvních dvou správných odpodokumentárních filmů.
vědí získají knihu Vojtěch Jasný a město Bystré.
Prvním samostatným filmem Jasného byly
Zářijové noci (1956) podle divadelní hry Pavla
Správná odpověď na minulou otázku – Obec
Kohouta. Následovalo šest filmů, z nichž tři, spo- Borovou navštívil prezident Václav Klaus s manjené do volné trilogie, tvoří jeho největší vklad
želkou v prosinci 2005. Vstupenky na veletrh Pado historie české kinematografie. Všechny tři
mátky získal Martin Hrbek z Prahy.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Kalendář akcí
listopad 2014

Kino Polička
Sobota 1. listopad v 15.00 hod.
Škatuláci
Animovaná komedie, USA, 97 min, USA, dabing, přístupný, vstupné 100 Kč
Hrdinové mají nejen velká srdce, ale i překvapivé tvary.

Sobota 15. listopad ve 13.00 hod.
Big Apple Circus: METAMORPHOSIS Live!
Live přenos, 120 minut, vstupné 250, 300 Kč
Jedinečné cirkusové představení, které bude
do kin po celém světě živě přenášeno z Lincoln Centra v New Yorku!

Sobota 1. listopad v 17.00 hod.
Škatuláci 3D
3D animovaná komedie, USA, 97 min, USA,
dabing, přístupný, vstupné 120 Kč
V Sýrečkově není radno vycházet po setmění.
Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové…

Pondělí 17. listopad v 19.00 hod.
Zmizení Eleanor Rigbyové: On
Drama, USA, 89 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 110 Kč (80 Kč při koupi lístků
na oba díly)
Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou filmech.

Pondělí 3. listopad v 19.00 hod.
Zmizelá
Drama/thriller, USA, 145 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč
Ben Affleck v mrazivém thrilleru Davida Finchera.
Středa 5. listopad v 19.00 hod.
Mami!
Drama/psychologický, Kanada, 139 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 90 Kč
Příběh dospívajícího chlapce s diagnózou
ADHD.
Pondělí 10. listopad v 19.00 hod.
O koních a lidech
Komedie/drama/romantika, Island/Německo, 81 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 90 Kč
Když se lidé chovají jako koně a koně jako lidé.
Středa 12. listopad v 8.15 hod.
Fair play
Drama/Sportovní, ČR/Slovensko/Německo,
100 min, přístupný od 12 let, vstupné 50 Kč
(školní představení)
Středa 12. listopad v 19.00 hod.
Interstellar
Sci-Fi/Akční, USA/VB, 169 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč
Lidstvo hledá nový domov mezi hvězdami
v režii Ch. Nolana.
Čtvrtek 13. listopad v 8.15 a 11.00 hod.
Fair play
Drama/Sportovní, ČR/Slovensko/Německo,
100 min, přístupný od 12 let, vstupné 50 Kč
(školní představení)

Středa 19. listopad v 19.00 hod.
Zmizení Eleanor Rigbyové: Ona
Drama, USA, 100 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 110 Kč (80 Kč při koupi lístků
na oba díly)
Neobvyklý příběh máme možnost vidět ze
dvou různých pohledů.
Sobota 22. listopad v 15.00 hod.
Včelka Mája
Animovaný, Německo, 88 min, dabing, přístupný, vstupné 100 Kč
Nové dobrodružství oblíbené hrdinky.
Sobota 22. listopad v 17.00 hod.
Včelka Mája 3D
3D animovaný, Německo, 88 min, dabing,
přístupný, vstupné 130 Kč
Mája, Vilík, Flip a všichni jejich kamarádi
jsou zpátky! A s nimi nové příběhy plné přátelství, dobrodružství a kouzel!
Pondělí 24. listopad v 19.00 hod.
Pohádkář
Drama/romantika, ČR, 90 min, přístupný od
15 let, vstupné 120 Kč
Nový český film s J. Macháčkem a A. Geislerovou v hlavních rolích.
Středa 26. listopad v 19.00 hod.
Železná srdce
Akční/válečný, USA, 135 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 120 Kč
Vražedná mise tankové posádky proti německé přesile s B. Pittem.

Více informací o jednotlivých akcích Tylova
domu naleznete na www.tyluvdum.cz

Tylův dům
Pátek 7. listopad v 16.00 hod.
Koncert vítězů Písňové soutěže B. Martinů
Srdečně zveme na koncert, který představí
nejúspěšnější zpěváky – účastníky Písňové
soutěže Bohuslava Martinů. Soutěž se uskutečnila 17. – 19. 10. v Praze a ti nejlepší z celé
České republiky přijedou zazpívat také do
rodiště Bohuslava Martinů. Koncert natáčí
Český rozhlas.
Pátek 7. listopad v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 8. listopad od 14.00 do 18.00 hod.
Odpoledne s dechovkou (Astra Svitavy)
Přijďte strávit krásné odpoledne s dechovou
hudbou Astra Svitavy.
Vstupné: 50 Kč
Úterý 11. listopad v 19.00 hod.
T. McNally: Frankie a Johnny
I když už máte za sebou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje! Uvádí Divadlo v Rytířské. Hrají Tereza Kostková a Aleš
Háma.
Vstupné: 240, 270, 300 Kč (hra je uvedena
v Divadelním abonentním cyklu podzim
2014)
Pátek 14. listopad v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti
Úterý 18. listopad v 10.00 hod.
Pocta Emilu Mikelkovi
Marek Kozák – klavír, PhDr. Václav Němec –
průvodní slovo. Koncert pro školy.
Vstupné: 30 Kč
Úterý 18. listopad v 19.00 hod.
Pocta Emilu Mikelkovi
Marek Kozák – klavír, PhDr. Václav Němec –
průvodní slovo. Koncert je zařazen do sezóny
KPH 2014/2015.
Vstupné: 110 Kč
Pátek 21. listopad v 19.00 hod.
Prodloužená Kurzu tance a společenské
výchovy
Celý večer vám k tanci bude hrát taneční orchestr Combo 2 Litomyšl.
Vstupné pro veřejnost: 110 Kč…
150 Kč (v předprodeji s místenkou)
Pátek 28. listopad v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 29. listopad v 15.00 hod.
Čertovský kabaret
Zábavné odpoledne pro děti s Janem Honzou
Petrášem.
Vstupné: masky 20 Kč, ostatní 50 Kč
Sobota 29. listopad v 17.00 h. (Palackého náměstí)
Rozsvícení vánočního stromu
V předvečer adventu se uskuteční rozsvícení vánočního stromu na poličském náměstí
s doprovodným programem.
Neděle 30. listopad od 13.00 do 18.00 hod.
Vánoční inspirace
16. ročník oblíbené prodejní výstavy s vánoční tématikou.
Tylův dům v Poličce
si vás dovoluje pozvat na již
16. ročník

„Vánoční inspirace“
která se bude konat
v neděli 30. listopadu od 13.00 do 18.00 hodin.
Akce probíhá ve všech prostorách Tylova domu.
Těšíme se na vás.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Divadelní klub
Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
Výstava obrazů
Pokračuje výstava obrazů Ley Braxatorisové, Olldy Wellingtona a Elišky Kvíčalové.

Marcus Miller, Kenny Garret či Whitney
Houston, All Jareau nebo Diana Ross. Podívejtejte se na odkazy na jeho webu (www.
patchesstewart.com.) AMC Trio patří mezi
nejprogresivnější slovenská jazzová pianová tria. Věnuje se výhradně vlastní tvorbě,
která v sobě spojuje hudební prvky i z mimojazzových oblastí (klasika, rock, pop
a etno).
Vstupné 130 Kč/ 60 KčS

Sobota 1. 11. v 19.00 hod.
Listohraní - večer akustické hudby
Apetit, Vendolband, Madam a další.
Vstupné 70 Kč
Neděle 2. 11. v 19.00 hod.
Nejlepší léta Vlastimila Venclíka - beseda
s promítáním
Vlastimil Venclík je český dramatik, scenárista, režisér a herec. Do Poličky přiveze dva
své studentské krátkometrážní filmy: Národ sobě aneb Groteskní dokument o cestě
k socialismu (1968). Střihový dokument,
v němž se archivní záběry v podobě promluv straníků střídají s jejich kreslenými
karikaturami. Nezvaný host (1969) Mladý manželský pár je vyrušen z milostného
laškování netrpělivým bušením na dveře.
Manžel otevře, do ložnice vpadne hromotluk v placaté čepici a vatovaném kabátě
s velkým kufrem v ruce. Ihned se v bytě
chová jako doma. V hlavní roli Pavel Landovský. Za obsah filmu byl Vlastimil Venclík režimem těsně před státnicí z fakulty
vyhozen a přes dvacet let pracoval ve zdravotnictví. Až po roce 1989 režíroval některé
své scénáře, hry a také dokumenty. V roce
1990 byl rehabilitován a mohl tak uzavřít
svá studia na FAMU. Ty nejlepší tvůrčí léta
mu komunisté vzali, ale talent, invence
a pracovitost zůstala.
Vstupné 30 Kč

Sobota 8. 11. ve 20.00 hod.
SHOWrec. vol.4
STREETMACHINE (HC metal Pardubice),
PRIMARY RESISTANCE (HC metal Ostrava), RACHOT STROJŮ (progressive-punk
Polička).
Vstupné 100 Kč
ÚTERÝ 11. 11. v 17.00 hod.
Přednáška Evy Motyčkové: Energie
života
O nových barvách čaker, energii rodu, změnách ve vztazích a práci se sebou.
Vstupné 80 Kč
STŘEDA 12. 11. ve 20.00 hod.
Sólo pro Magora a Bondyho
Radis Selinger zahraje divadlo Strašidelné
pohádky od Egona Bondyho. Rekviem za
Magora složil a na violloncelo zahraje Josef Klíč. Monika Le Fay promítne svůj film
04826 Jirous.
Vstupné 30 Kč
Čtvrtek 13. 11. v 18.00 hod.
Snow film fest - festival outdoorových
filmů
Celovečerní pásmo špičkových filmů o cestování, extrémním lyžování, zimním lezení,
snowboardingu, snowkitingu.
Vstupné 70 Kč / 50 KčS

Čtvrtek 6. 11. ve 20.00 hod.
Samizdat - František „Čuňas“ Stárek
Bývalý disident, dnes pracovník Ústavu pro
studium totalitních režimů, duchovní otec
televizního seriálu Fenomén underground
povypráví o způsobu šíření tiskovin za socialismu.
Vstupné 30 Kč

Pátek 14. 11. ve 21.00 hod.
Uncle JUNGLE Make It Liquid (Bass
Night Session)
Dj’os z Prahos a okolos, zahrajó na platně
aj na céčka; pivolus standardus et panákus slevus. V devět v klubu čus. 237LIVER,
REDRUM, DOUBLE D, TeaPack.
Vstupné 50 Kč

Pátek 7. 11. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání Michael Patches
Stewart & AMC Trio (USA/SK)
Michael Patches Stewart & AMC Trio
(USA/SK) Michael Patches Stewart je americký trumpetista, který spolupracoval s takovými kapacitami jako jsou Quincy Jones,

Sobota 15. 11. ve 20.00 hod.
AC DC Czech Revival, Syndrom
AC/DC Czech Revival-Na počátku byla
země beztvará a pustá a nad propastnou
tůní byla tma. I Bůh řekl budiž AC/DC a viděl, že je to dobré. Syndrom - řízný crossover stoner rock/ Mladá Boleslav
Vstupné 130 Kč/ 100 KčS

Společnost Bohuslava
Martinů zve
Všechny členy SBM a také všechny další zájemce o hudbu Bohuslava Martinů si dovolujeme opět
pozvat na koncert v rámci Dnů Bohuslava Martinů a také na již tradiční zájezd do předvánoční
Prahy.
Na koncertě ve Dvořákově síni Rudolfina zazní
v české premiéře opera Bohuslava Martinů Čím
lidé žijí H 336 v koncertním provedení. Program
doplní Slovanské tance op. 46 Antonína Dvořáka.
Českou filharmonii bude dirigovat Jiří Bělohlávek. V pátek 19. prosince se odjíždí od Penzionu
(ZUŠ) ve 12.30 hod. a cena zájezdu je 350 Kč včetně dopravy a vstupenek. Přihlásit se můžete na tel.
č. 737 485 984 nebo na e-mailové adrese repart@
unet.cz.
za SBM Mgr. Renata Pechancová
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Úterý 18. 11. v 17.00 hod.
Jaké to je být pěstounem?
Přijďte na besedu o náhradním rodičovství
s promítáním filmu Bohdana Slámy Štěstí.
Na otázky bude odpovídat a své zkušenosti
sdílet pěstounská rodina.
Zdarma
Středa 19. 11. v 19.00 hod.
Tajemství pyramid v Bosně
V roce 2005 byl ohlášen unikátní objev
– blízko obce Visoko, 30 km od Sarajeva,
byla objevena údajná pyramida, stará více
než 12 000 let a vysoká 100 metrů. Jedná
se o objev, který přepíše dějiny, nebo je celý
komplex pěti dosud objevených pyramid jen
dílem přírody? Odpovědi vám ve své vzru-

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

šující přednášce nabídne pan Jiří Voňka,
účastník archeologické expedice, provádějící výzkum v této lokalitě.
Vstupné 40 Kč
Čtvrtek 20. 11. ve 19.00 hod.
Druhá tvář II
Vernisáž obrazů a děl studentů fakulty Restaurování z Litomyšle + mladý písničkář
Michal Horák.
Pátek 21. 11. v 19.00 hod.
25 let Hnědnutí
Narozeniny Ondřeje Kaldy Sochy - Inseminační stanice, Bermudskej kvádr, Tom 77,
Vision days, Ortodoxní terror.
Vstupné 24 Kč
Sobota 22. 11. ve 19.00 hod.
Schodiště + Omakalamuhopotajmu
Schodiště nestačí slyšet, musí se i vidět.
Žánrové rozpětí v posledních letech nabralo nových rozměrů, kdysi často připisované
škatulky, jako hospodský šraml, reggae,
ska, už dávno nejsou určující. Kapela si
s odvážnou lehkostí, občas i drzostí, bere
z nepřeberného množství hudebních stylů
vše, co jí přijde pod ruku, aby se nakonec
vždy pokorně vrátila k tomu, čemu se říká
písnička. Ovšem oblečená do pestrého kabátu. Omakalamuhopotajmu - veselá trstěnická funky-punky-crossover-alternatíva.
Vstupné 120 Kč / 100 KčS
Čtvrtek 27. 11. ve 20.00 hod.
Kafe a cigára
Popíjení kávy, kouření cigaret a nezávazné kavárenské žvanění ve filmu Jima Jarmusche.
Vstupné 20 Kč
Pátek 28. 11. ve 20.00 hod.
Retroples
Jen pro ten dnešní den stojí za to žít a tančit až do rána v rytmu hudby 30. let. Nechte
se inspirovat obdobím 1. Republiky, filmy
Kristián či Velký Gatsby. Vstupte do tančírny a máte-li to rádi hot, přijde vám to
vhod! K tanci i poslechu zahraje skupina
Tataband, která má v repertoáru klasický
dixieland, swing i jazz.
Vstupné 80 Kč
Sobota 29. 11. v 19.00 hod.
Koncert pro Vašíka
Benefiční koncert pro Vašíka z našeho regionu, kterého postihla mozková obrna.
K tanci a poslechu zahrají: W.x.P., Dědovy
blechy, Int 60, Nasaďte ski revival, Třetí
zuby.
Vstupné 130 Kč
Neděle 30. 11. v 17.30 hod.
2x Cestovatelská beseda
17.30 hod.: zemí kondorů, velehor, pralesů
a barev. Přijďte si poslechnout zážitky a podívat se na fotografie Ivy Dolečkové a Petra
Mazala z jejich cesty v okolí největšího města v Bolívii - LA PAZU.
19.00 hod.: „Jak jsem na kole rozšlapal
trombózu“ 5315 km, 22 dní, 14 hod./denně,
241 km/den, trasa Rakousko –Chorvatsko
– Bosna a Hercegovina – Černá Hora – Albánie - Itálie – Rakousko – Česká republika
– Německo – Slovensko – Maďarsko - Srbsko. Iva Dolečková a Petr Mazal Vás všechny zvou na povídání s promítáním.
Vstupné 30 Kč

Městská knihovna
Sobota 1. 11. – vestibul
knihovny od 17.00 hodin,
1. 11. – 30. 11.
Vernisáž výstavy Pavla Váchy – LISTOPAD 1989: Takoví jsme byli
Výstava fotografií Pavla Váchy nás vrací do dramatických dní na sklonku roku 1989, kdy skončila
éra bolševické totality, do dní, kdy se začala vracet
demokracie. Fotografie nám připomenou pár okamžiků začátku cesty, která ale stále nekončí. Vernisáž se uskuteční v sobotu dne 1. 11. od 17 hodin za
přítomnosti fotografa Pavla Váchy.
Neděle 2. 11. – Divadelní klub od 19.00 hodin
Nejlepší léta Vlastimila Venclíka - beseda s promítáním
Vlastimil Venclík, český dramatik, scenárista, režisér a herec do Poličky přiveze dva své studentské krátkometrážní filmy: střihový dokument
z roku 1968 Národ sobě aneb Groteskní dokument
o cestě k socialismu a film z roku 1969 Nezvaný
host (v hlavní roli s Pavlem Landovským). Za obsah filmu byl režimem před státnicí z fakulty vyloučen a přes dvacet let pracoval ve zdravotnictví. Po
roce 1989 režíroval některé své scénáře, hry a také
dokumenty. V roce 1990 byl rehabilitován a mohl
tak uzavřít svá studia na FAMU. Ty nejlepší tvůrčí
léta mu komunisté vzali, ale talent, invence a pracovitost zůstala.
Vstupné 30 Kč.

emocí a vzpomínek na svá dětská léta v období
socialismu. Zavzpomínejte s nimi na dobu, která
měla trvat na věčné časy. Děti dokážou ze své perspektivy mnohem intenzivněji vnímat absurditu,
nesmyslnost i krásu. Patříte také mezi děti socialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé a originální texty zaručeně vyvolají proud vašich vlastních vzpomínek, emocí a zážitků z té doby. Nebo
jste se narodili až po sametové revoluci? Potom
zůstanete v úžasu nad tím, v čem vaši rodiče museli každodenně žít a jak moc se tehdejší svět lišil
od dnešního. Účinkují: Pavel Oubram (alt. Gustav
Hašek) a Věra Hollá. Vstupenky je možné zakoupit
v předprodeji v knihovně na oddělení pro dospělé.
Vstupné 100/50 Kč.
Pondělí 17. 11. – Palackého náměstí od 14.00 hodin
Cesta labyrintem revoluce - Z porevolučního
nadšení, stalo se za 25 let bloudění
Oslavte s námi 25. výročí sametového listopadu
netradičním happeningem na náměstí a vydejte se
na cestu labyrintem revoluce. Podpořte naši sbírku
a přispějte nám nepotřebnými CD nebo DVD pro
vytvoření labyrintu. Sbírka se koná v prostorách
Městské knihovny Polička.
Sametové Listopadání 2014 pořádá, o. s. Pontopolis a Městská knihovna Polička ve spolupráci
s CBM a Divadelním klubem.

Čtvrtek 6. 11. – Divadelní klub od 20.00 hodin
Samizdat - beseda s Františkem „Čuňasem“
Stárkem
Muž českého undergroundu, bývalý disident,
dnes pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů a duchovní otec televizního seriálu Fenomén
underground, povypráví o samizdatu - způsobu šíření tiskovin za socialismu. Vstupné 30 Kč.

Středa 19. 11. Divadelní klub od 19.00 hodin
Tajemství pyramid v Bosně – beseda s promítáním
V roce 2005 byl ohlášen unikátní objev – blízko obce Visoko, 30 km od Sarajeva, byla objevena
údajná pyramida, stará více než 12 000 let a vysoká 100 metrů. Jedná se o objev, který přepíše dějiny, nebo je celý komplex pěti dosud objevených
pyramid pouze dílem přírody? Odpovědi vám ve
své vzrušující přednášce nabídne pan Jiří Voňka,
účastník archeologické expedice, provádějící výzkum v této lokalitě. Vstupné 40 Kč.

Pátek 14. 11. – Sál restaurace Pivovar na náměstí
od 20.00 hodin
LiStOVáNí – Mé dětství v socialismu (soubor povídek více než 60 osobností)
U příležitosti 25. výročí Listopadu 1989 desítky
známých osobností připravily mozaiku příběhů,

Listopadový tematický koutek
Hrdinové socialismu
Jak se žilo v období komunistického režimu?
Jací byli hrdinové budovatelského románu? A jak
to vlastně všechno začalo a skončilo? To vše a ještě
více vás čeká v listopadovém tematickém koutku.

K příležitosti 25. výročí sametové revoluce se
v pondělí 17. listopadu ve 14 hodin
na Palackého náměstí uskuteční happening

Labyrint revoluce

K vytvoření labyrintu potřebujeme 1 000 CD/
DVD. Podpořte naši sbírku a přispějte nám
nepotřebnými CD nebo DVD pro vytvoření
labyrintu. Sbírka se koná v prostorách Městské
knihovny Polička.
Více informací na www.knihovna.policka.org.

Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů
Bystré
15. 11. – Svatohubertská zábava – od 20.00 hodin v Sokolovně.
K tanci a poslechu hraje skupina
Qwalt, připravena je tradiční myslivecká kuchyně.
Vstupné 50 Kč, všechny vstupenky budou zařazeny
do losování o zajímavé zvěřinové ceny.
29. 11. – „KNIHY nejsou prokLETÍm“ – zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi konané u příležitosti Dne pro dětskou knihu. Akce se uskuteční
v prostorách MFD. Podrobnosti o časech konání
v knihovně
29. 11. – Rozsvícení vánočního stromu – od
17 hod. před informačním centrem. Těšit se můžete na pěvecké vystoupení ZUŠ Bystré, stánky s vánočními výrobky, Ježíškovu poštu a další program.
Dolní Újezd
2., 9., 16. a 17. 11. – Výstava: Jindřich Štreit –
„Lidé z Podlesí“, soubor fotografií světoznámého
fotografa
Výstava: P. Martin Vích – vzpomínky na zdejšího rodáka. V Muzeu vesnice každou neděli od 14
do 17 hodin
15. 11. – Pouťová zábava v sokolovně od 20 hod.,
hraje Medium
30. 11. – Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu před budovou ZŠ Dolní Újezd v 17.30 hod.

Poprvé, podruhé,
potřetí, prodáno!
Máte rádi regionální produkty? Chodíte do kavárny Palačinka? Rádi byste noc pro dvě osoby
v hotelu Otakar se slevou? Chcete získat osobní
předmět olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého?
A k tomu zároveň podpořit dobrou věc? Pokud jste
odpověděli alespoň jednou ano, vězte, že právě pro
vás je určena Čertovská dražba!
Co je to Čertovská dražba? Jedná se o benefiční
internetovou aukci, jejíž výtěžek poputuje na podporu lidí se zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují pomoc při hledání zaměstnání a nácviku dovedností potřebných pro každodenní život. Aukci
najdete na stánkách aukce.rytmuschrudim.cz. Pozor, doba, kdy můžete předměty dražit, je omezená,
dražba potrvá pouze od 1. do 4. 12. Vězte, že pokud
se zapojíte, originální vánoční dárky máte jisté.
Aukci pořádá nezisková organizace Rytmus
Chrudim, v., o. s., která působí již rok a půl i na Poličsku, kde podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním v hledání a udržení práce. Spolupracuje
například s Oblastní Charitou Polička, Domovem
na zámku Bystré, ale také s místními zaměstnavateli. Bližší informace o Rytmu a jeho činnosti najdete na stránkách www.rytmuschrudim.cz
Mgr. Petra Langerová
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Jedlová
29. 11. – 5. prodejní vánoční výstava – od 13 do
18 hodin, v sokolovně v Jedlové
Adventní věnce, svícny i drobné vánoční dárky.
Malé dílničky (výroba svíček, zdobení perníčků
a další překvapení). Zájemci, kteří by chtěli na
výstavě prodávat, se mohou nahlásit do 28. 11. na
telefon 605 432 433 u pí. Romportlové (prosím volejte až po 15 hodině).
Litomyšl
2.–4. 11., denně od 16.00 hod.,
Music Club Kotelna, Litomyšl
Mezinárodní festival outdoorových filmů
Soutěžní putovní přehlídka filmů.
8.–9. 11., So 9-18 a Ne 10-17
Státní zámek Litomyšl
Astrovíkend – esoterický festival
Porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín, kteří vám pomohou v řešení problémů osobního i zdravotního charakteru.
www.astrovikend.cz
23. 11., 9-17 Lidový dům, Litomyšl
Pátý Litomyšlský den medu
Prezentace včelařů z litomyšlského regionu s doprovodným programem.
Sebranice
22. 11. – Kateřinská zábava – v kulturním domě
23. 11. – Adventní výstava – v jídelně ZŠ, od 8
do 16 hod.
28. 11. – Koncert – písně Edith Piaf, v 19 hod.,
v kulturním domě.
Pomezí
29. 11. Vánoční inspirace v KD a rozsvěcení vánočního stromu
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
Zájezd na divadelní představení do Brna
spojený s návštěvou Vánočních trhů.
Jezinky a Bezinky
Byl to Jan Werich, který tuto hru
viděl na Brodwayi a který ji nechal
přeložit a uvést v Čechách v roce
1958. Kromě mimořádně kouzelného humoru se můžeme těšit i na
paní Zdenu Herfortovou v jedné
z hlavních rolí.
Termín: sobota 6. 12.
Čas:
14.30 hod. odjezd z parkoviště u TD
Místo:
Městské divadlo Brno
Cena:
550 Kč v ceně je zahrnuta vstupenka
a výdaje spojené s dopravou.
Přihlášky: 7. 11. s platbou
Info:
Irena Chroustovská, 605 431 034
Nintendo Wíí
- aktivní trávení volného času
s herní konzolí Nintendo Wíí, která
se ovládá bezdrátovými ovladači
Středeční hraní v Mozaice na velkém plátně.
Termín: středa 5. 11.
Čas:
15.00 - 17.00 hod.
Lucerničky pro broučky
Každý správný brouček potřebuje
svoje světýlko, aby mohl svítit všem
potřebným lidem na cestu a neztratil se v širém světě.
Termín: úterý 6. 11.
Čas:
16.30 – 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
45 Kč (materiál, drátek, svíčka)
Přihlášky: 5. 10.
Lektorka: Irena Chroustovská
Info:
Irena Chroustovská, 461 725 352,
736 761 281
Broučkování se světýlky
- zábavný podvečer pro celou rodinu.
Broučci si rozsvítí svá světýlka
a vydají se po cestě.
- rozsvítíme lucerničky, splníme
úkoly, rozdělíme odměny a promítneme si tradiční pohádku „Broučci“
na velkém plátně. V závěru cesty
vypustíme rozsvícené vodní lampionky na Synský rybník.
- akce se koná ve spolupráci se
Spolkem přátel SVČ Mozaika
Termín: neděle 9. 11.
Čas:
17.00 – 19.00 hod.
Místo:
Městský park, začátek u vstupu do
parku od Elektra Kelvin
Cena:
30 Kč/vodní lampiónek
Přihlášky: bez přihlášek
S sebou: lampionky, lucerničky, světýlka,
čelovky
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Akce se za nepříznivého počasí
nekoná.
Aktuální informace o konání akce
najdete na www. mozaika-policka.
cz
Počítání oveček
- dílna šití pro děti, které již někdy
šily na šicím stroji
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Termín:
Čas:
Místo:
Cena:
Přihlášky:
Lektorka:
Info:

- ušijeme si mazlící ovečkový polštářek
úterý 11. 11.
15.00-17.30 hod
SVČ Mozaika
60 Kč
do 6. 11.
Zdeňka Švecová
Zdeňka Švecová, 461 725 352, 736 761 281

Přihlášky: do 2. 12.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281
Mikuláš pekelný mariáš
- tradiční Mikulášská akce pro děti
s rodiči, ve spolupráci se Spolkem
přátel SVČ Mozaika. Těšit se můžete
na čertovské peklo, nebíčko s anděly
a nejen sladké odměny.
Termín: pátek 5. 12.
Čas:
16.00-17.00 hodin
Místo:
Palackého náměstí
Cena:
zdarma
Přihlášky: bez přihlášek, akce se za nepříznivého počasí nekoná
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281

Adventní kalendář
- keramická dílna pro rodiče s dětmi
Termín: středa 12. a 19. 11.
úterý 25. 11.
Čas:
9.00-11.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
120 Kč
Přihlášky: do 7. 11.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281
Kniha snů
- kurz (4 lekce) pro děti od 2. tříd
- každý účastník si odnese vlastnoručně
vyrobenou knížku (krásný vánoční
dárek)
- text, obrázky dle fantazie
- využití různých výtvarných technik
(grafika, tisk, kresba, malba, koláže…)
Termín: úterý 18. 11. , 25. 11. , 2. 12. , 9. 12.
Čas:
od 16.00 do 18.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč, s členskou kartou 85 Kč
Přihlášky: do 14. 11. s platbou v SVČ Mozaika Polička
Lektorka: Irena Chroustovská
Info:
Irena Chroustovská 736 761 281

Adventní věnec
- dílna pro studenty a dospělé
Termín: pátek 28. 11.
Čas:
18.00-19.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: zahradnické nůžky, ostrý nožík
(sáček chvojí, menších stálozelených
větviček – není podmínkou)
Cena:
200 Kč
Přihlášky: do 18. 11.
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281

Dřevěný adventní kalendář
- dílna pro děti od 1. třídy, které se nebojí
řezat, vrtat a brousit
Termín: středa 26. 11.
Čas:
16.15 - 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč, s členskou kartou 45 Kč
Přihlášky: do 20. 11.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352, 736 761 281

Vánoční květy
- dílna pro studenty a dospělé
Vegetativní aranžmá na váš vánoční
stůl či komodu.
Termín: pátek 19. 12.
Čas:
18.00-19.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: zahradnické nůžky, ostrý nožík
Cena:
200 Kč
Přihlášky: do 8. 12.
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736761281

Mikulášské perníky
Připravte se na velkou dávku sladké
předvánoční vůně i chuti
- děti si sami vykrojí, upečou a ozdobí
vlastního Mikuláše, anděla a čerta
Termín: čtvrtek 4. 12.
Čas:
16.00 – 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30 Kč, 25 Kč s členskou kartou
Vedoucí: Irena Chroustovská
Přihláška: do 21. 11.
S sebou: pracovní tričko či zástěrku
Info:
Irena Chroustovská

Vyrob si svůj čertovský kornout
Děti si vyrobí „Čertovský kornout“
na sladkosti a malé dárečky.
- dílna pro děti 1. st. ZŠ
Termín: středa 3. 12.
Čas:
15.45 – 17.15 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč
Přihlášky: do 28. 11.
Lektorka: Blanka Faltýnková
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736 761 281
Hodné děti dostanou do kornoutu
i něco sladkého.

Vánoční svícínek
- keramická dílna pro děti od 1. třídy
Termín: čtvrtek 4. a 11. 12.
Čas:
16.00-17.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
60 Kč

Hračky pomáhají
- pomoc azylovému domu ve Svitavách
Máte-li doma nepotřebné nerozbité
hračky, přineste je do 12. 12. do
Mozaiky a mi je předáme dětem
z Azylového domu.
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Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáže:
Vánoční výstava - Jesličky
z Poličky
22. listopadu
11. ledna 2015

2014

–

Centrum B. Martinů ve spolupráci s Betlemáři Poličska připravuje vánoční
výstavu betlémů a vánočních tradic. Jak název
napovídá, budou k vidění betlémy, které mají souvislost s Poličkou, případně s jejím blízkým okolím. Ve dvou výstavních sálech poznáte betlémy
různého stáří a vytvořené z různých materiálů.
Ale nechceme jenom vystavovat. Chceme připomenout živé a „oživlé“ tradice z minula i dneška.
Výstava vám představí minulé i současné tvůrce
jesliček, sběratele betlémů i Spolek českých betlemářů pobočku Betlemářů Poličska. Nejstarší
tradiční jesličky ze dřeva vyřezávali Jan a Karel
Jeřábkovi, Dominik Andrlík a další; František
Andrle a Josef Svoboda jsou zároveň autory dřevěných loutek, které také vystavíme. V současné
tvorbě poličských betlémů se uplatňuje mnoho
různých materiálů např. textil a pálená hlína.
V Poličce žije několik nadšených sběratelů betlémů, kteří je zachraňují, trpělivě vystřihují z papírových archů nebo je sami vytvářejí a některé své
„poklady“ na výstavu zapůjčí. Zajímavostí bude
pohled do rodiny Martinů, kde vánoční téma nejednou zpracovali ve svých dílech bratři skladatel
Bohuslav a malíř František.
Fotografiemi tzv. živých betlémů a příjezdu tří
králů připomeneme, že tradice zpřítomňování
betlémských postav je živá i dnes. V minulosti se
tak dělo při divadelních představeních vánočních
her, jejichž autoři pocházeli z Poličky. Tradicí
byly také kolední obchůzky. Některé ze
starých místních vánočních písní si budete moci zazpívat s žáky ZUŠ B. Martinů Polička při vernisáži výstavy v sobotu 22. listopadu od 14.00 hod. ve výstavních sálech
centra.
VÝZVA PRO VEŘEJNOST
Milí čtenáři, jistě někteří z vás vlastníte pěkný betlém, kterým byste rádi potěšili také další
občany Poličky. Můžete jej u nás vystavit na
letošní výstavě! Uvítáme především betlémy
hodně staré (i kdyby nebyly v nejlepším stavu),
betlémy, které jste sami vytvořili nebo papírové
vámi vystřihované či vyřezávané. Zároveň můžete
muzeu nebo Betlemářům Poličska nabídnout jednotlivé betlémové figurky, nevystřižené papírové
archy nebo jesličky, které už nepoužíváte. Také
uvítáme fotografie tzv. živých betlémů, fotografie
betlémů z vašich domácností, pohlednice a další
písemné materiály týkající se vánoční a betlemářské tematiky především z Poličky a okolí.
Na spolupráci se těší:
Stanislava Cafourková – etnografka, Městské
muzeum a galerie Polička, Tylova 114, cafourkova@muzeum.policka.org telefon: 461 723 855,
468 001 780, mobil 739 22 77 69,
Bohumír Andrle – Spolek českých betlemářů (SČB) pobočka Betlemáři Poličska, mobil
732 379 435
Doprovodný program k vánoční výstavě:
Tradiční vánoční vrkoče
Přijďte si vyrobit tradiční lidový vrkoč ze sušených plodů, které neměly funkci pouze dekorační.
Lidé věřili, že jim přinesou zdraví, lásku, úrodu
a ochranu, a to právě v magickém čase předvánočním a vánočním. Přineste si s sebou malý
hrneček nebo květináč a společně ho ozdobíme drobnými snítkami krušpánku a osázíme
hustým lesem špejlí s množstvím drobností. Bu-

dou to ozdobené perníčky, kuličky a ptáčci pečení z těsta, sušené švestky, velké rozinky, křížaly,
zlacené i přírodní ořechy a makovice, šípky, nabobtnalý hrách a barevné ústřižky látky. Akce
se koná v sobotu 29. listopadu od 13.00
do 15.00 hod. v centru. Cena: 40 Kč/osoba. V ceně je zahrnutý materiál na 1 vrkoč
a návštěva výstavy „Jesličky z Poličky“.
ŘEZBÁŘSKÉ ODPOLEDNE
Během tohoto „mikulášského“ odpoledne budete moci přihlížet práci řezbářů a vidět, jak jim
pod rukama ožívají postavy z příběhu o Ježíškovi. Sami si vytvoříte alespoň dřevěný obrázek
z kousků dýhy nalepovaných na překližku. Podle
předlohy nebo vlastní fantazie si můžete vyrobit
jednoduchý betlém nebo vánoční dárek.
Akce se koná v sobotu 6. prosince od
13.00 do 15.00 hod. ve spolupráci se Spolkem českých betlemářů pobočka Betlemářů Poličska. Cena: 40 Kč/osoba. V  ceně je
zahrnutý materiál a návštěva výstavy „Jesličky z Poličky“.
Stěna pro „nového kurátora“
3. 11. – 30. 11. 2014
Městské muzeum a galerie Polička má obsáhlé umělecké sbírky. Jejich odborné zpracování
a vystavování má na starosti kurátor. Kurátor
buduje most mezi uměleckým dílem a veřejností. Představovali jsme si, jaké obrazy na výstavu
by asi vybral nový kurátor, a obrátili jsme se na
několik poličských spoluobčanů. V přízemí muzea, kde se doposud měsíčně obměňovala „Stěna
pro jedno dílo“, bude během roku 2014 vystaveno
vždy měsíc jedno dílo dle výběru našich „nových
kurátorů“.
V  listopadu představí architekt Karel
Šrámek jako „nový kurátor“ dílo Veroniky Bromové „Z  cyklu Detaily I.“ Komorní
vernisáž proběhne v pondělí 3. listopadu
v 17.00 hod. v centru.
Výstavy:
Školní třída Bohuslava Martinů
14. října 2014 – 31. ledna 2015
Mnozí znají třídu Bohuslava Martinů jako kulisu pro krátkodobé, tematicky zaměřené výstavy.
Ne každý si ovšem uvědomí, že se opravdu nachází v jedné ze tříd bývalé chlapecké měšťanské
školy. Ponechme tedy tentokrát vyniknout kouzlu
onoho původního prostoru, doplněného o dobové
vybavení a vyučovací pomůcky především z přírodovědného kabinetu. Součástí programu bude vypracování jednoduchých úloh z vyučovacích předmětů. Pozor! Je třeba chovat se „náležitě“, jinak
budou žáci neukáznění klečet na hrachu a naopak
pilní obdrží Pochvalný lístek.
Jiří Štourač - 13. 9. –9. 11.
malíř, vystavující v Poličce po třinácti letech
Triáda – Pavel, Tomáš a Jan Herynkovi
- 13. 9. –9. 11.
Výstava prací doc. Pavla Herynka (nar. 1943
v Poličce) a jeho synů Tomáše (1970) a Jana (1973)
představí veřejnosti práce z posledních let.
67. Umělecký salon - 27. 9. –9. 11.
Výstavní projekt představí diplomové práce absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně,
které vznikly v roce 2014 v ateliérech školy.
Rok české hudby v Poličce 2014:
Rudolf Firkušný
Koncert a beseda klavíristy Michala Maška
k poctě jednoho z nejslavnějších českých klavíristů, jehož 20. výročí úmrtí si letos připomínáme.
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Životní příběh „zázračného dítěte“ nás zavede do
celého světa, kde spolupracoval s nejlepšími orchestry a dirigenty té doby, a poodhalí něco z tajemství úspěchu Firkušeného klavírní hry. Akce
se koná 11. listopadu v 18.00 hod. v přednáškovém sále centra. Vstupné: 30 Kč.
Náš Martinů: Koncert klavírního dua
EGIA a violoncellistky S. Jedličkové
Inna Aslamas a Ema Jedlička-Gogova, které spolu v roce 2003 založily klavírní duo EGIA,
přijedou do Poličky představit díla významných
českých autorů pro čtyřruční klavír (F. X. Dušek,
A. Dvořák, J. Novák, V. Lejsek). Těšit se můžeme
také na jednu z violoncellových sonát Bohuslava
Martinů, kterou přednese talentovaná studentka
Sarah Jedličková. Pořádá spolek Náš Martinů. Koncert se koná ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 19.00 hod. v přednáškovém sále
centra. Vstupné: 50 Kč.
Akce:
Přednáška - Příběh kalicha
K českým dějinám od středověku patří symbol
kalicha. Vstoupil do nich s významem náboženským právě před 600 lety na podzim roku 1414,
když Husův přítel Jakoubek ze Stříbra obnovil
při bohoslužbách tzv. přijímání pod obojí. Později
kalichu přibyla symbolika vojenská, kulturní i národnostní. Historický vývoj přiblíží přednáška konající se v přednáškovém sále
centra ve středu 19. listopadu od 17.30 hod.,
kterou prosloví Mgr. Jiří Tengler.
Beseda: Politik a novinář Luboš Dobrovský v Poličce
Jak se rodila zahraniční politika po roce 1989,
jak probíhalo vyjednávání a následný odsun
Sovětských okupačních vojsk a další zajímavá
témata spojená s obdobím našeho návratu ke
svobodě. Akce se koná v úterý 25. listopadu
od 18.00 hod. v přednáškovém sále centra.
Vstupné: 30 Kč.
Výstavy jsou v listopadu k vidění denně
mimo pondělí 9.00-12.00, 12.30-16.00 hod.

Tylův dům v Poličce zve malé i velké
na zábavný pořad pro rodiny s dětmi

ČERTOVSKÝ KABARET
v jehož závěru přijde možná i Mikuláš
Zábavné pásmo pohádek, soutěží a čertovské
diskotéky uvádí
JAN HONZA PETRÁŠ
Na konci pořadu bude probíhat autogramiáda
knihy Jana Petráše „Záhadný kluk“
(prázdninový dobrodružný příběh pro děti od
9 let - knihu bude možné koupit na místě)
sobota 29. listopadu
velký sál Tylova domu od 15.00 hodin
program 15.00 – 16.30 hodin
stolová úprava
Na občerstvení zveme dospělé i děti
do nově otevřeného baru ve vestibulu Tylova
domu.
Vstupné: masky – 20 Kč
ostatní – 50 Kč
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Inspirace z měst
České inspirace

Galerie Kabinet Chaos - Výzva k výstavě

Hradec Králové
11. 11. – Martin na bílém koni
pod Bílou věží
…zimou
turistická
sezóna
v Hradci Králové a na Hradecku
nekončí
Cheb
9. 10. – 23. 11. – Vladimír Skrepl, Lež a lži
Galerie výtvarného umění v Chebu. Základem
vystavených autorských knih jsou výtvarné katalogy, obrazové knihy a další publikace, které upravuje
kolážováním, protrháváním a dokreslováním. Knihy jsou doplněny sochami a obrazy, které organicky
vznikají z výstřižků z balíků časopisů, knih, pozvánek jakoby vlastním organickým růstem.
Jindřichův Hradec
30. 11. – Pekelně zábavné odpoledne
Akce zaměřená na rodiny s dětmi, plná her
a soutěží pro nejmenší, spojená s kulturním programem a Mikulášskou nadílkou. Místo konání:
nám. Míru.

29. 11. v 17 h.
výstavy a možnost setkání umělců s kulturní veSousedé sobě 2014
řejností při vernisáži. Získání přímých reakcí od
Setkání tvůrčích osobností z poličska, ale ne- návštěvníků na svá díla.
jed odsud. Sousedství jako téma samotné výstavy.
Na setkání s vámi se těší Veronika Šrek Bromová
Umění vytvořené sousedy, kteří spolu mohou sou- a sousedé.
sedit přímo a nebo nepřímo. Vztahy v komunitě,
vztahy mezi národy, vesnicemi, osadami, městy,
Do 27. 11. můžete vidět výstavu Barbory B. Němcové - Sinchroni c i t y
vztahy mezi lidmi obydlenou vesnicko – městskou
lokalitou a okolní přírodou, která je sférou volně
žijících zvířat. Takto zní tématický okruh další již
Galerii Kabinet Chaos najdete ve Stříteži
68,4 km od Poličky směrem na Litomyšl. Otevřečtvrté výroční sousedské výstavy.
no v den vernisáže dále po domluvě nebo každou
Tento článek je výzvou k vaší účasti, svá díla
neděli od 13 do 18 h. Více informací na verbrom@
můžete přinést na níže uvedenou adresu během
první půlky listopadu, vaše účast při instalaci vý- gmail.com nebo 602 315 215. Případné změny
stavy den před vernisáží a na vernisáži je žádou- a aktuality můžete sledovat na webu www.planeta
cí a je i podmínkou účasti. Téma výstavy by pro – chaos.cz a na stránkách Galerie Kabinet Střítež
na Facebooku.
vás mělo být volně inspirativní. Výstava potrvá
od 29. 11. –30. 12. Smyslem výstavy je otevřít zaCeleroční program galerie je částečně podpořen
jímavé téma pro vzájemnou výměnu zkušeností
a možnost pro setkání tvůrčích lidí z okolí blízké- granty na kulturu města Polička a MKČR. Děkujeme.
ho i vzdálenějšího. Získání zkušeností s instalací

Kutná Hora
15. 11. – Svatomartinské hody
11.00 – 18.00 hod. v Jezuitské koleji
Svatomartinské víno, lahůdky z husího masa, bohatý kulturní program.
Litomyšl
4. 10. – 23. 11. – Josef Pleskot – Cesta (II) – část 2
Dům U Rytířů a Regionální muzeum v Litomyšli
– Út-Ne: 10.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
Výstava prezentuje tvorbu předního českého architekta Josefa Pleskota. Jádrem výstavy jsou fotografie a trojrozměrné modely desítek jeho realizací.
Telč
28. 11. od 13.00 hod. na náměstí – Mikuláš v Telči
Vánoční trh, čertování, Matějovo koledování,
zpívání dětí u stromečku, příchod Mikuláše s čertovskou družinou, rozsvícení vánočního stromu
a osvětlení města.
Třeboň
18.–21. 11. od 7.00 hod. – Výlov rybníka Svět
Kouzlo starého rybářského řemesla, možnost zakoupení živých ryb, občerstvení, doprovodný program pro širokou veřejnost.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

1.–2. 11.
8.–9. 11.
15.–16. 11.
17. 11.
22.–23. 11.
29.–30. 11.

MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MDDr. Orgonášová Lenka, Dolní
Újezd 838, 461 631 126
MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MDDr. Ševčíková Pavla, Polička,
1. máje 607, 461 724 423

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Program RC MaTami
V listopadu jsme pro vás
připravili spoustu zajímavých
přednášek, dílen, kurzů a tréninkových aktivit. Nabízíme
vám možnost konzultace s odborníkem při pravidelných poradnách, které jsou
zdarma. Na konci měsíce nás čeká Benefiční koncert pro Vašíka. Těšíme se na viděnou 29. 11. v Divadelním klubu!
Pravidelný program
• Klubík pro rodiče s dětmi
každé pondělí od 9.00 do 12.00 hod.
3. 11. proběhne v rámci Klubíku sociální
poradna
• Čtení v knihovně
(pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let)
každé pondělí od 9.30 hod.
• Drobečci s Lídou
(pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každé úterý 9.00 – 12.00 hod.
• Hlídáček
každou středu 8.00 – 12.00 hod.
Nabízíme rodičům službu zajištění hlídání dětí,
a to každou středu od 8.00 do 12.00 hod. Kapacita hlídacího centra je 6 dětí. Pro rezervaci
volejte na tel. 724 921 384 nejlépe den předem,
abyste si zajistili volné místo.
Cena 45 Kč/hodina.
• Hlídání zajistí: Lída Burešová (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky.“)
• Herna pro děti
každou středu 15.00-17.30 hod. V rámci herny
budete mít možnost promluvit si s odborníkem viz níže (poradny). O vašeho potomka
bude mezitím postaráno v herně.
• Fitness cvičení pro ženy a dívky s Danou
každou středu 18.00-19.00! Pozor změna
času!
• Drobci (pro rodiče, prarodiče, tety, strýce…
s dětmi) s Lídou a Míšou
čtvrtek: 2-3 roky, pátek 1-2 roky 9.00 – 12.00
hod.
• Bodystyling – bodybalance s Danou
každou neděli od 18.00 do 19.00 hod.! Pozor
změna času!
Poradny:
• Zdravotní poradna
s MUDr. Danielou Juklovou
10. 11. (pondělí) od 9.00 do 11.00 hod.
• Psychologická poradna
s Mgr. Zdeňkou Drábkovou
12. 11. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
• Poradna osobního rozvoje
s Mgr. Michaelou Vomáčkovou
14. 11. (pátek) od 15.00 do 17.00 hod.
• Laktační poradna
s Lenkou Tulisovou
18. 11. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
• Právní poradna
s JUDr. Veronikou Mazalovou
19. 11. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
• Klub pro těhotné
-- Těhulky
4. 11. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Probereme témata týkající se těhotenství,
porodu a šestinedělí. Společně se protáhneme a zrelaxujeme.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková
-- Poradna pro těhotné
11. a 18. 11. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
-- Informace nejen z praxe, relaxační a pohybové aktivity, které přispějí k většímu klidu
a pohodě nastávajících maminek. Poradna
je pohybovými aktivitami, pokud se do nich
budete chtít zapojit, je nutné potvrzení od
lékaře, že můžete cvičit.

•

•

•

•

•

•

•

•

Povede: Mgr. Zuzana Vocásková (porodní
asistenta svitavské nemocnice)
Montessori dílna
14. 11. (pátek) 15.00 – 16.00 hod. (pro děti 2 4 roky) a 16.00- 17.30 hod. (pro děti 4 - 8 let)
Téma: Listopad
Povídání o stromech a listech. S menšími dětmi
si vyrobíme lesního skřítka, se staršími listový
herbář. Doneste si s sebou různé druhy listů.
Povede: Mgr. Aňa Hebronová a Lída Burešová
Rozvoj rodičovských kompetencí – tréninková
aktivita v rámci klubu rodičů (Drobků)
Vítáni jsou rodiče dětí všech věkových kategorií.
14. 11. (pátek) od 10.00 do 11.00 hod., od 11.00
do 12.00 hod. individuální konzultace
Tréninkové aktivity jsou souborem praktických
dovednostních a znalostí, jež mají rozvíjet rodičovské schopnosti a dovednosti, posilovat rodinné vazby a podporovat pozitivní vztah mezi
rodiči a dětmi.
Povede: Mgr. Monika Čuhelová (psycholožka)
Baby signs (znakování) seminář pro rodiče
18. 11. (úterý) od 15.00 do 17.00 hod.
Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce
vaše nemluvně říci nebo proč pláče? Na kurzu,
se dozvíte vše, co potřebujete k tomu, abyste začali vzájemně komunikovat s ještě nemluvícím
dítětem. Kurz je vhodný nejen pro rodiče s dětmi do 1 roku (je možné i po 1 roce), ale také pro
prarodiče a pro každého, kdo pečuje o vaše dítě.
Přihlášky nutné předem na e-mail iva.sedlackova1@seznam.cz nebo tel.: 739 627 214. Více
informací na www.vyvojditete-litomysl.cz nebo
www.matami.webnode.cz. Cena kurzu: 879 Kč
vč. kompletní sady materiálů pro znakování.
Lektorka kurzu: Mgr. Iva Sedláčková (psycholožka a nezávislá certifikovaná lektorka programu Baby Signs)
Rodinné finance – přednáška
20. 11. (čtvrtek) od 16.00 do 17.00, od 17.00 do
18.00 hod. dotazy a individuální konzultace
Jak nastavit rodinný rozpočet, aby ani na konci
měsíce nebylo hluboko do kapsy? Jak předejít
zadlužování?
Povede: Mgr. Jana Flídrová
Tvoření pro dospěláky – „Adventní věnce“
24. 11. (pondělí) 16.00-18.00 hod.
Přijďte si vyrobit adventní věnec na dveře.
Přihlašujte se na prihlasse.matami@email.cz.
Cena 60 Kč
Povede: Lenka Kunčíková a Lída Burešová
Vliv rodinného prostředí na vývoj osobnosti
a zdraví dítěte
25. 11. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Psychomotorický vývoj dítěte od početí do
21. roku života, vliv postoje rodičů na vývoj
osobnosti dítěte, chybějící jeden z rodičů v rodině (úmrtí, rozvod…).
Vstupné: 60 Kč
Povede: Petra Poloková (psychoterapeutka, pracuje formou individuální terapie)
Výchova školáka a předškoláka – tréninková
aktivita v rámci klubu rodičů (Drobků)
Vítáni jsou rodiče dětí všech věkových kategorií.
27. 11. (čtvrtek) od 10.00 do 11.00 hod., od 11.00
do 12.00 hod. individuální konzultace
Tréninkové aktivity jsou souborem praktických
dovednostních a znalostí, jež mají rozvíjet rodičovské schopnosti a dovednosti, posilovat rodinné vazby a podporovat pozitivní vztah mezi
rodiči a dětmi.
Povede: Mgr. Monika Čuhelová (psycholožka)
Něžná náruč rodičů
28. 11. (pátek) od 15.00 do 19.00 hod.
Intenzivní pětihodinový kurz pro těhotné
ženy a rodiče s malými dětmi do 4. měsíců
věku. Během kurzu se dozvíte o zásadách přístupu k dítěti a komunikaci s ním. Přihlášky
nutné předem na email: iva.sedlackova1@
seznam.cz nebo tel.: 739 627 214. Cena kurzu:
1 100 Kč. Více informací na www.vyvojditete-
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-litomysl.cz nebo www.matami.webnode.cz
Lektorka kurzu: Mgr. Iva Sedláčková (psycholožka a instruktorka z týmu Evy Kiedroňové
„Něžná náruč rodičů“)
• Benefiční koncert pro Vašíka
29. 11. (sobota) od 18.00 hod.
Pořádá Rodinné centrum MaTami ve spolupráci
s Divadelním klubem Polička.
Těšit se můžete na: Třetí zuby, W. X. P., INST 60,
Dědovy blechy.
Vstupné 130 Kč
Všichni jste srdečně zváni!
Dobročinné aktivity:
Smysluplné využití odpadu aneb pomáháme
Justýnce
Opět jsme se připojili ke sbírce pro malou Justýnku s Williamsovým syndromem.
Co se sbírá?
• plastová víčka (od PET lahví, kávy, šlehačky.)
• kovová víčka (od piv, limonád…)
• plastové lahve (od limonád, vod, vín…)
• papír (letáky, noviny, časopisy, knihy, kartony…)
Z prodeje „odpadu“ Justýnčina maminka hradí
různé podpůrné aktivity např. hipoterapii či muzikoterapii. Finance jsou využity i k nákupu brýlí,
vhodné obuvi a dalších speciálních pomůcek. V případě většího objemu, je možné domluvit se na uvedeném telefonním čísle 723 411 765 na odvoz sběru
z jiného místa.
Budeme rádi, když se do sbírky zapojíte i vy.
VÝLETY S MaTami:
Výlety je možné zakoupit i jako „Dárkový poukaz“.
Rezervace míst osobně v RC MaTami v době konání
aktivit, na mailové adrese prihlasse.matami@seznam.cz, na tel.: 776 270 074 nebo 724 921 384.
Vinný sklípek „U Vrbů“ Hustopeče
22. 11. (sobota) odjezd v 14.30 hod. z ulice Hegerova, příjezd 0.30 hod.
Cena 699 Kč za osobu. Částku je nutno uhradit
do 20. 10. (Cena zahrnuje dopravu, pětihodinový
pobyt ve vinném sklípku, degustaci 8-9 vzorků
vína, neomezenou konzumaci vína, kávu/čaj, nealko, pomazánku, hlavní večeři, obložené talíře,
koláče, řízečky). Podrobnější informace na www
stránkách, facebooku či plakátech.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky a cvičení:
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Herna pro děti
35 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Montessori dílna 60 Kč
• Hlídáček
45 Kč/hodina za 1 dítě.
Informace o členství získáte od lektorek
aktivit.
Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny
z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí
MPSV.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách www.matami.webnode.cz.
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Kavárna v Tylově domě
Tylův dům vás zve do nově otevřené kavárny!
Od nové divadelní sezóny je ve vestibulu Tylova domu nově otevřena nekuřácká a bezbariérová
kavárna. Nabízí mj. kávu, širokou škálu čajů a dalších tekutin, možnost občerstvení formou slaných
i sladkých zákusků.
Přijďte nás navštívit, bar je otevřen vždy hodinu
před jednotlivými akcemi a o přestávkách.
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Zákrejsova Polička
Amatérský festival bez vyhlašování pořadí byl
počtvrté zahájen zasloužilým hercem Divadelního spolku Tyl Polička Jarmilem Feltlem. Zná,
jakými úskalími ochotnické spolky procházely
a procházejí. Od hledání vhodných představitelů,
zajištění termínů zkoušek, ale i zkoušení v zimě,
průvanu či obýváku s uznalou či neuznalou jeho
majitelkou. To vše zažil a ví a má pochopení pro
výsledky tvorby souborů, které se nám při festivalu prezentují. A čekají oprávněně, že budou za
svůj výkon oceněny

nefalšovanou a zábavnou komedii, která odráží
českou náturu. A tak jsem tentokrát už bez obav
vykročil na festivalovou hru Vírského souboru
o třech fasádnících. A znovu jsem si liboval při
hláškách Nic cizího nám není lidský, nebo Když je
mezi třema lidma aspoň jeden chytrý, tak nesmí
dojít k hlasování. Nebo: „To je váš manžel? – Ne,
to je Bedřich Smetana.“ Drobeček z hlášek a také
pěkných gagů vymyšlených i tímto souborem. Namátkou: krásná plakátová playboyová neoblečená
girl je v rámci zušlechťování maringotky překry-

hrát. To je úskalí i pro zkušené herce. Ze ctí ho překonali Mařenka s Jeníkem ve své árii O věrném
milování s citem pravé lásky, zrovna tak byl skvěle zvládnut duet Kecala, Krušiny či Vaška a Esmeraldy. A nejmenoval jsem všechny. Než to udělám,
vyzvednu ještě jeden výborný nápad: Někde jsme
čekali zpěv a místo toho se ozval recitativ. Ten
podtrhnul spád děje a pro neznalé zpřehledňoval
peripetie příběhu. Inscenace byly připraveny pro
základní školy, gymnázium a odborné školy. Jeden hlas jde po Poličce: bylo to krásné přestavení,

Svatojánská legenda

Světáci

Prodaná nevěsta

Tři mladíci si zadělali na problém. Tak jim to
přisoudil autor Popraskdové hry Petr Erbes junior ve Svatojánské legendě. A teď bylo také na něm,
aby je z toho maléru dostal, vždyť si na ně dělá
zálusk samé peklo, potažmo sám pekelný vládce.
A to vše o noci divů, noci svatojanské. Ta je divotvorná, ale i divukrásná. Sex i hlubokomyslné psychoanalytické úvahy jsou řešeny pod hlavičkou
samotných velmistrů těchto disciplín Sigmundem
Freudem a Carl Gustavem Jungem.
Hra naplněna vtipem, tanečky a autorskou muzikou tak, že divák si nestačí všimnout, že je tu
konec hry. Ale to až si i peklo uvědomí, že na cit
a lásku je krátké.
Když jsem před třemi lety šel na divadelní Světáky DS E. Vojana Brněnec, řekl jsem si, co je to za
odvahu inscenovat nepřekonatelný film Zdeňka
Podskalského, kde si můžeme v detailech vychutnat nejen mimiku, ale i gesta hvězd českého filmu.
Ale šel jsem a díval se. Znovu jsem viděl poctivou,

Příběh kalicha
K českým dějinám od středověku patří symbol
kalicha. Vstoupil do nich s významem náboženským právě před 600 lety na podzim roku 1414,
když Husův přítel Jakoubek ze Stříbra obnovil
při bohoslužbách tzv. přijímání pod obojí. Později kalichu přibyla symbolika vojenská, kulturní
i národnostní. Historický vývoj přiblíží přednáška Příběh kalicha v Centru Bohuslava Martinů
ve středu 19. listopadu od 17.30, kterou prosloví
Mgr. Jiří Tengler. Za pořadatele srdečně zve evangelický sbor v Poličce.
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Jak to dělají andělé
ta v obličejové části portrétem Boženy Němcové
a stále je na co se dívat.
Snad se mohl děj nechat v Praze a nemíchat do
toho Poličku, ale na druhé straně byl film připomenut Matuškovou vstupní písní Když Praha za
noci zazáří neonem, není mi pomoci, hned slyším:
„Pojď honem!“. Možná se mohlo hospodařit lépe
s časem při přeměnách scénického prostředí; více
jak minutové prohazování nápisů by ušetřilo nebo
získalo tak 20 minut času, ale už se stalo.
Nepotřebuji, aby někdo v jednom kuse šumlal nebo abych byl vystaven lascivním vtipům
k tomu, abych se upřímně zasmál. Jsa zocelen
Ženským bojem Ringo Čecha jsem už připraven
na vše. To se v tomto představení nestalo a za to
veliký dík.
Ale o co šlo v něm nejvíce? Soubor nám přinesl
radost a stejnou přinesl svým hraním sám sobě.
Bez teoretizování o divadelní vědě dal divákovi to,
co dělá divadlo divadlem už od dob antických amfiteátrů. Prožití jiného života, ztotožnění se s ním
na pár chvil a jít domů osvěžen.
Poličská Divadelní skupina pro nátileté má za
sebou pěkné, ale hlavně úspěšné inscenace. Připomenu jen Limonádníka – Limánádového Joa.
Rok a půl nosila v mysli Božena Kaprasová myšlenku zinscenovat Prodanou nevěstu z pohledu
mladé generace, pro které je a priori vše, co zavání
povinnou četbou a povinnými školními představeními, nudou, otravou. Našla oporu ve své spolupracovnici Veronice Jílkové a vznikl nápad vytvořit představení v představení. Dvě studentky mají
napsat referát o Prodané nevěstě. Mají k dispozici
literaturu, internet, ale dokáží vykouzlit i virtuální realitu. Výborný nápad, kterému k realizaci
pomohla skupina čtrnácti nadšených náctiletých.
Nestačilo jen hrát, tady se muselo zpívat a při tom

které se líbilo i té obávané školní mládeži. Ta naopak fandila svým spolužákům, vystupujícím ve
hře. Náročný nácvik, do něhož musíme započítat
technickou stránku věci i odpovídající kostýmy,
světelné kompozice a další pro diváka neviditelné,
ale potřebné pomůcky, to vše vytvořilo inscenaci,
na kterou se nezapomene. A pro paměť budoucích
čtenářů: Studentky Johanka Větrovská a Hedvika
Kynclová, Mařenka Klára Boštíková, Jeník Vojta
Skoumal, Kecal Aleš Urbánek, Krušina a principál komediantů Michal Moravec, Krušinová
Marie Hanyková, Mícha Ondra Andrlík, Hana
Míchová Veronika Bémová, Esmeralda Valerie
Cechová, Indián Tadeáš Navrátil, zářící Vašek
Václava Větrovského a venkovský lid Ondra Cihlář a Sofie Benešová.
Autor hry V. Peška, hranou JDO Jaroslav Luže
– Malý Jarda není první a určitě ne poslední, kdo
je inspirován těmi šesti dny stvoření světa. U nás
vyšla už poněkolikáté kniha R. Bradforda Černý pán Bůh a páni Izraelité s ilustracemi Heleny
Zmatlíkové, Karel Hofman natočil v roce 1958
spolu s Francouzi animovaný film podle kreseb
Jeana Effela Stvoření světa, skvěle komentovaný
Janem Werichem a dávno před tím literárně zpracoval Ivan Olbracht Genesis do Biblických příběhů. Téma všudypřítomné, jehož se na Zákrejsově
Poličce chopila desítka mladíků ve věku kolem
nahoru dolů dvacítky let. Hráli, zpívali a tanečními kreacemi obohacovali muziku Jaroslava Wykrenta. Děj muzikálu byl nekomplikovaný, ve shodě s 1. kapitolou Bible a jejími jedenatřiceti verši.
Všichni účinkující hráli s Hospodinem J. Roubínkem s chutí a jednoduchá a výmluvná výprava
jim dala možnost s ní hrát, dotvářet ji i ničit. Více
času bylo věnováno dni pátému, stvoření člověka a jeho poslání: Ploďte a množte se a naplňte
zemi. A musím vzpomenout na Divotvorný hrnec
a skladbu B. Lanea, obdařenou textem V+W: Jak
přikázal Pán, celý svět se množí, lidí plnej krám
a nikde žádný zboží. To se hrálo brzy po válce, pak
už v pozdější úpravě zněla slova… a všude plno
zboží a dnes, kdy se spíš nemnožíme, by asi zněla…
liduprostej krám a všude plno zboží.
Ve hře na závěr každého dne jsme slyšeli o tom,
jak Hospodin, hodnotí své denní dílo: A bylo to
dobré. Nejkrásněji to však zní v Bibli kralické:
A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý. Řekněte si to
nahlas, zkuste si to.
A. Klein, foto R. Hromádko, P. Klein
(Inscenace DS Městečka Trnávka po uzávěrce
tohoto čísla.)

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Kulturní
kalendář
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#

Čas
1. 11. 15.00
17.00
17.00
19.00
2. 11. 19.00
3. 11. 14.00
17.00
19.00
4. 11. 17.00
5. 11. 13.30
15.00
17.00
19.00
6. 11. 16.30
20.00
7. 11. 16.00
19.00
20.00
8. 11. 14.00
17.00
20.00
9. 11. 17.00
10. 11. 13.30
15.00
19.00
11. 11. 15.00
17.00
17.00
18.00
19.00
12. 11. 8.15
9.00
14.00
15.00
19.00
20.00
13. 11. 8.15
10.15
18.00
14. 11. 10.00
15.00
15.00
19.00
20.00
21.00
15. 11. 13.00
20.00
17. 11. 14.00
19.00
18. 11. 10.00
13.30
15.00

Název akce – popis
Škatuláci – animovaný film pro děti
Vernisáž výstavy Pavla Váchy – LISTOPAD 1989: Takoví jsme byli
Škatuláci – 3D animovaný dětský film
Listohraní – večer akustické hudby
Nejlepší léta Vlastimila Venclíka – beseda s promítáním
Kavárnička – 750 let/ tváří města Polička
Vernisáž výstavy: Stěna pro „nového kurátora“
Zmizelá – Ben Affleck v napínovaném thrilleru
Klub pro těhotné
Šikovné ručičky
Setkání s houslařem Janem Veselým
Žákovský hudební večer
Mami! – psychologický film od režiséra Imaginárních lásek
Lucerničky pro broučky
Samizdat – František „Čuňas“ Stárek
Koncert vítězů XII. ročníku Písňové soutěže Bohuslava Martinů
Kurz tance a společenské výchovy – nepřístupno veřejnosti
Jazzové setkání Michael Patches Stewart & AMC Trio (USA/SK)
Odpoledne s dechovkou – Astra Svitavy
Michal Hromek CONSORT – Benefiční koncert Charity
SHOWrec. vol.4
Broučkování se světýlky – zábavný podvečer pro celou rodinu
Šikovné ručičky
Zdravotní poradna
O koních a lidech – skutečný film o koních
Počítání oveček
Přednáška Evy Motyčkové: Energie života
Klub pro těhotné
ROK ČESKÉ HUDBY V POLIČCE 2014: Rudolf Firkušný
Frankie a Johnny – divadelní hra s Terezou Kostkovou a Alešem Hámou
Fair play – školní filmové představení
Adventní kalendář – keramická dílna pro rodiče s dětmi
Svatomartinské posezení
Psychologická poradna
Interstellar – sci-fi akční film
Sólo pro Bondyho, Magora a rok 1989 – komponovaný večer
Fair play – školní filmové představení
Fair play – školní filmové představení
Snow film fest – festival outdoorových filmů
Rozvoj rodičovských kompetencí – tréninková aktivita
Montessori dílna
Poradna osobního rozvoje
Kurz tance a společenské výchovy – nepřístupno veřejnosti
Listování – Mé dětství v socialismu
Uncle JUNGLE Make It Liquid (Bass Night Session)
Big Apple Circus: Metamorphosis – live přenos z New Yorku
AC DC Czech Revival, Syndrom
Happening na náměstí – Cesta labyrintem revoluce
Zmizení Eleanor Rigbyové: On – dva snímky – dva pohledy na jeden vztah
Pocta Emilu Mikelkovi – výchovný pořad pro školy
Keramická dílna
Baby signs – kurz pro rodiče

Místo konání
Kino Tylův dům
Městská knihovna Polička
Kino Tylův dům
Divadelní klub
Divadelní klub
DPS Penzion, společenská místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion, pracovní místnost
ZUŠ, koncertní sál
ZUŠ, koncertní sál
Kino Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Divadelní klub
Tylův dům, velký sál
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
Kostel sv. Jakuba v Poličce
Divadelní klub
Městský park
DPS Penzion, pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Kino Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion, jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Divadelní klub
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Sál restaurace Pivovar na náměstí
Divadelní klub
Kino Tylův dům
Divadelní klub
Palackého náměstí
Kino Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion, pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Pontopolis, Městská knihovna
www.pontopolis.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Pontopolis, Městská knihovna
www.pontopolis.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Pontopolis, Městská knihovna
www.pontopolis.cz
ZUŠ B.M. Polička ve spolupráci s TD www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Oblastní charita Polička
www.policka.charita.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.rchpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Pontopolis
www.pontopolis.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Pontopolis
www.divadelniklub.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Pontopolis, Městská knihovna
www.pontopolis.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
Čas
18. 11. 16.00
17.00
17.00
17.00
19.00
19. 11. 14.00
15.00
17.30
19.00
19.00
20. 11. 16.00
19.00
21. 11. 19.00
19.00
22. 11. 14.00
15.00
17.00
19.00
24. 11. 16.00
19.00
25. 11. 17.00
18.00
26. 11. 16.15
19.00
27. 11. 10.00
14.00
19.00
20.00
28. 11. 8.00
15.00
18.00
19.00
20.00
29. 11. 13.00
15.00
17.00
18.00
19.00
30. 11. 13.00
17.30
3. 12. 15.45
4. 12. 16.00
16.00
5. 12. 16.00

Název akce – popis
Kniha snů – výtvarný kurz pro děti 4 lekce
Jaké to je být pěstounem?
Laktační poradna
Klub pro těhotné
Pocta Emilu Mikelkovi – koncert v rámci KPH sezóny 2014/2015
Cestovatelské odpoledne – Švýcarské Alpy
Právní poradna
PŘEDNÁŠKA – Příběh kalicha
Tajemství pyramid v Bosně
Zmizení Eleanor Rigbyové: Ona – dva snímky – dva pohledy na jeden vztah
Rodinné finance – přednáška
Druhá tvář II
25 let Hnědnutí
Prodloužená kurzu tance – přístupno veřejnosti
Vernisáž vánoční výstavy: „Jesličky z Poličky“
Včelka Mája – do kin přichází trocha osvěžení „včelí“ klasiky
Včelka Mája 3D – Mája, Vilík… jsou zpátky!
Schodiště + Omakalamuhopotajmu
Tvoření pro dospěláky „Adventní věnce“
Pohádkář – filmový příběh muže mezi dvěma ženami
Vliv rodinného prostředí na vývoj osobnosti a zdraví dítěte
BESEDA: Politik a novinář Luboš Dobrovský v Poličce
Dřevěný adventní kalendář
Železná srdce – píše se duben 1945…
Výchova školáka a předškoláka – tréninková aktivita
Narozeninové zpívání
NÁŠ MARTINŮ: KONCERT klavírního dua EGIA a violoncellistky S. Jedličkové
Kafe a cigára
S vůní vanilky – Adventní výstava na téma „Tesař z Betléma
Něžná náruč rodičů
Adventní věnec – aranžování pro dospělé
Kurz tance a společenské výchovy – nepřístupno veřejnosti
Retroples
Tradiční vánoční vrkoče
Čertovský kabaret – (v závěru možná příjde i Mikuláš.)
Rozvícení vánočního stromu na poličském náměstí
Benefiční koncert pro Vašíka
Koncert pro Vašíka
Vánoční inspirace
2x Cestovatelská beseda
Vyrob si svůj vánoční kornout – dílna pro děti
Mikulášské perníky – pečení pro děti
Vánoční svícen – keramická dílna pro děti
Mikuláš, pekelný mariáš – tradiční mikulášská akce

Název akce – popis
13. 9. – 9. 11. Jiří Štourač – obrazy a kresby
13. 9. – 9. 11. TRIÁDA – Pavel, Tomáš a Jan Herynkovi
27. 9. – 9. 11. 67. Umělecký salon – Diplomanti FaVU 2013
14. 10. – 31. 1. Školní třída Bohuslava Martinů
3. 11. – 30. 11. Stěna pro „nového kurátora“
22. 11. – 11. 1. Vánoční výstava: Jesličky z Poličky

Místo konání
SVČ Mozaika Polička
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
DPS Penzion, jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Divadelní klub
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika Polička
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion, jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Denní stacionář, Vrchlického 22
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Palackého nám.
Divadelní klub Polička
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Palackého náměstí

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Knihovna Polička
www.knihovna.policka.org/
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
Náš Martinů, o. s.
www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Oblastní charita Polička
www.policka.charita.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna a Pontopolis
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s. a DK
www.matami.webnode.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Městská galerie, Palackého nám.
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

#

v poličce... listopad 2014

Osobnosti listopadání 2014
Vlastimil Venclík
Český dramatik, scenárista, režisér a herec.
V roce 1966 začal studium režie na FAMU, ale
kvůli obsahu jeho autorského filmu „Nezvaný
host“ musel fakultu opustit. Poté pracoval přes
dvacet let ve zdravotnictví. Teprve po roce 1989 se
začal prosazovat jako dramatik, scenárista a herec. V Poličce představí snímky Národ sobě aneb
Groteskní dokument o cestě k socialismu (1968)
a Nezvaný host (1969).
2. 11. od 19.00 hod. Divadelní klub
Josef Klíč
Hráč na violoncello, držitele mnoha významných ocenění u nás i v zahraničí. Kromě hudebních interpretací se věnuje skladbě. Spolupracoval
s Mejlou Hlavsou, Psími vojáky, Závišem, Pavlem
Zajíčkem a dalšími českými hudebníky. Při hře
na violoncello odkrývá jeho bezbřehé vyjadřovací možnosti, od tklivého zasnění, přes dynamické vlny tónů po živočišné kvílení, aby vypovídal
o lidském dramatu v tomto a možná i mimo tento
svět…
Divadelní klub od 20.00 hod.
Monika Le Fay
Je spisovatelka, publicistka, režisérka a scénáristka. Témata, kterými se nejčastěji zabývá, jsou
lidská práva, totalitní ideologie a rasismus. Natočila desítky dokumentárních filmů, např. Poslední
odcházení Václava Havla, portréty z cyklu Třináctá komnata (Karel Schwarzenberg, František
Lízna, Svatopluk Karásek, Hana Androniková, aj.)
Napsala knihu o arciopatovi břevnovského kláštera Anastázi Opaskovi či vydala vzpomínky politické vězenkyně 50. let Dagmar Šimkové. Do Poličky
přijede s dokumentem o Ivanu Martinu „Magoru“
Jirousovi.
12. 11. Divadelní klub od 20.00 hod.
Luboš Dobrovský
Český novinář, politik a překladatel.
Ihned po listopadu 1989 nahradil Jiřího Dienstbiera na významném postu mluvčího Občanského
fóra a v lednu 1990 jej následoval jako jeho mluvčí
na Ministerstvo zahraničních věcí. Podílel se na
formulování nové svobodné zahraniční politiky.
Stál u dohody o odsunu sovětských vojsk a rozpuš-

Mozaika pro
školy

tění Varšavské smlouvy. Následně se stal ministrem obrany České a Slovenské federativní republiVýukové programy pro školy
ky. Působil také jako vedoucí Kanceláře prezidenta
republiky. Od roku 1996 se na čtyři roky vrátil do
Moskvy jako velvyslanec. V roce 2002 mu byl pre- „Na svém polštáři“
- pro třídní kolektivy 1. a 2. st. ZŠ
zidentem republiky propůjčen Řád Tomáše Garri- muzikoterapie se zdobením relaxačgua Masaryka III. stupně.
ních polštářků
Luboš Dobrovský pohovoří o tom, jak se rodila
- za finanční podpory města a ve spoluzahraniční politika po roce 1989, jak probíhalo
práci se Spolkem přátel Mozaiky
vyjednávání a následný odsun Sovětských okuTermín: říjen, listopad
pačních vojsk a rád odpoví i na další otázky, které
Čas:
9.00 – 11.00 hod
z besedy vyplynou.
Místo:
SVČ Mozaika
Beseda v CBM v úterý 25. 11. od 18 hodin.
Cena:
40 Kč
Lektoři: Vladimír Poutník, Blanka Faltýnková,
Pavel Vácha
Dagmar Procházková
Fotograf Pavel Vácha je jeden z prvních absolventů oboru umělecké fotografie na pražské
Prevence kouření
FAMU. Absolvoval v roce 1968 a od té doby se
- interaktivní preventivní program pro
věnuje fotografii jako volný výtvarník. Spolupražáky základních škol pod vedením zkucoval s mnoha časopisy a nakladatelstvími doma
šených lektorů ze Zdravotního ústavu
i v zahraničí. Velkého uznání se dostalo knihám
Brno
věnovaným Krkonoším, Praze a Brnu. Souborem
- za finanční podpory města a ve spolufotografií doprovází knihu Lubomíra Dorůžky
práci se Spolkem přátel Mozaiky
Jazz mezi tanky a klíči. Ve své tvorbě se věnuje
Termín: 18.–19. 11.
také portrétům. Živé, nearanžované portréty lidí
Místo:
SVČ Mozaika
v jejich vlastním prostředí, v přirozeném světle
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
bytu, pracovny nebo ulice. Postupem času se mezi
fotografovanými objevovaly známé osobnosti
Prevence HIV a AIDS
uměleckého světa. Jeho fotografie byly vystaveny
- beseda pro žáky základních a středna desítkách výstav doma i v zahraničí a jsou ve
ních škol ve spolupráci s Domem světla
sbírkách mnoha galerií a muzeí.
v Praze
Vážíme si toho, že v Poličské knihovně Pavel
- za finanční podpory města a ve spoluVácha vystavuje už počtvrté souborem fotografií
práci se Spolkem přátel Mozaiky
revoluční Prahy v listopadu 1989.
Vernisáž se uskuteční v sobotu 1. 11. od 17 hodin. Termín: 12.–13. 11.
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Martin Hornych
František „Čuňas“ Stárek
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Bývalý disident, dnes pracovník Ústavu pro
studium totalitních režimů, duchovní otec teleTvořivé techniky a použití přírodních
vizního seriálu Fenomén underground povypráví
materiálů nejen ve výtvarné
o způsobu šíření tiskovin za socialismu. Stárek
patří k hlavním postavám českého undergroundu. výchově - vánoce.
Projekt operačního programu vzděláváZa normalizace prožil několik let ve vězení za kulní pro konkurenceschopnost. Inspiroturní aktivity a vydávání samizdatového časopisu
mat nápadů pro tvoření s dětmi formou
Vokno.
tvořivých dílen.
Do Poličky jezdí pan Stárek od roku 2008 každý
Termín: 21. 11.
rok. Letos s přednáškou o samizdatu.
Místo:
SVČ Mozaika
Divadelní klub ve čtvrtek 6. 11. od 20 hodin.
Cena:
350 Kč
Lektor:
Zdeňka Švecová, Dáša Procházková,
Blanka Faltýnková, Alena Hejduková,
Irena Chroustovská
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Úcta k našim mrtvým předkům je pozitivní sou- hroby svých příbuzných, které jsme předem vyzdočástí naší kultury. Na konci října lidé čistí a zdobí
bili a dnes zapálíme svíčku. S láskou na ně vzpomíhroby svých blízkých, kteří již zemřeli. Zdobí se
náme. Tento zvyk vychází z křesťanství. Křesťané
proto, že v nich spočívá mrtvé tělo člověka, kterému
se za mrtvé modlí, aby se zbavili všeho zlého, co jim
vzdáváme úctu. Křesťané věří, že jednou Bůh všech- brání v lásce k Bohu a k lidem, a mohli u Boha stány vzkřísí z mrtvých i s jejich tělem, podobně jako
le žít. Rozsvícené svíce na hrobech jsou symbolem
vzkřísil Ježíše. V kalendáři 2. listopadu nemá nikdo „věčného života“, který svým zemřelým vyprošují.
konkrétní svátek, ale je „svátkem“ těch, kteří zemřeV Poličce 2. listopadu budou pobožnosti na hřbitoli. Oficiálně je tento den nazýván „Vzpomínka na
vě sv. Michaela po obou mších svatých, které začínají
všechny věrné zemřelé“, nebo „Památka zesnulých“, v 7.30 a v 10.30 hod.
Anna Navrátilová – pastorační asistentka
lidově „Dušičky“. Obvykle jdeme právě tento den na
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Z činnosti DPS
Penzion

Zprávy z Charity

Senioři v DPS „Penzion“ slavili. V rámci Mezinárodního dne seniorů a Týdne sociálních služeb v ČR byla pro seniory a veřejnost připravená
bohatá nadílka akcí. Pochod pro seniory „Seniorská stopa“ byl tentokrát zaměřený na počítání
kroků. Byly určeny trasy, jedna osoba ze skupiny dostala krokoměr a mohlo se vyrazit. Ani
uplakané počasí nezabránilo seniorům vydat se
do uliček města a splnit úkol, který na ně čekal.
A jaký byl výsledek? Při cestě z DPS „Penzion“

na náměstí a zpět uděláte 1 448 kroků. Při trase
z DPS „Penzion“ kolem hradeb a zpět 3 557 kroků. Senioři z Domova důchodců do DPS „Penzion“ a zpět napočítali 2 100 kroků.
Po putování byl pro výletníky připraven koncert. V jídelně DPS „Penzion“ vystoupil mužský
pěvecký sbor Vocatus Ecumenicus. Vystoupení
se seniorům velmi líbilo.
Další z akcí připravených pro seniory byla
beseda se zástupci České obchodní inspekce.
Cílem bylo popsat a přiblížit negativní poznatky z kontrolní činnosti na předváděcích akcích,
upozornit na prodej předražených výrobků
a spotřebičů, nevýhodné smlouvy, zastrašování,
sliby, výhrůžky. A jaký vyplynul závěr z této besedy? Na podobné akce je lepší vůbec nechodit,
to je nejlepší prevence. Senioři jsou stále více
ohrožování různými podvodníky. Proto je důležité seniory opakovaně vzdělávat, varovat, ale
neděsit.
Další akcí zaměřenou na zvyšování bezpečnosti života seniorů byl projekt Senior Help Praha – Divadlo učí seniory finanční gramotnosti.
K vybraným tématům herci zahráli scénku, která byla v určitý okamžik zastavena, vstoupily
do ní odbornice a vysvětlily případné zádrhele
a poradily jak se nedostávat do rizikových situací. Mezi tématy bylo například, jak zacházet s rodinným rozpočtem. To znamená, jak vyjít s omezenými prostředky, snažit se vytvářet si drobnou
rezervu, uvědomit si, že nemůžu utrácet víc, než
mám příjmy. Téma bankovnictví bylo zaměřeno na platební karty a bankomat. Například, že
nemůžete mít pin na papírku u platební karty
a zároveň bylo seniorům nabídnuto několik pomůcek, jak si svůj pin bezpečně a trvale uložit do
paměti. Témata se dotkla i prodejních akcí. Zvolená forma přednášky se seniorům líbila. Scénky byly výstižné, úsměvné a nenásilnou formou
seniory vedly k zamyšlení nad daným tématem.
V rámci oslav se také uskutečnila v Tylově
divadle výstava obrazů, které vytvořili senioři
a v DPS „Penzion“ výstava fotografií pana Ladislava Štěpánka.
Nesmíme zapomenout ani na další činnosti seniorů. Pár hodin před podzimní rovnodenností
si senioři připomněli pomocí promítaných obrázků a krátkých filmů proměnu přírody na podzim. Potrénovali si paměť v poznávání rostlin
a při vzpomínkách na podzimní básničky, které
se kdysi učili. Senioři také vyráběli patchworkové vánoční ozdoby a zpívali při narozeninovém
zpívání.
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Sbírej toner
Oblastní charita Polička bude
od letošního 1. listopadu zapojena do projektu „Sbírej toner“
vyhlášeného společností Aktipo, o. s. Zařadila se tak mezi jednu z deseti organizací v republice,
které poskytují sociální služby osobám s mentálním postižením, a na projekt dosáhly.
Od 1. listopadu 2014 do 31. října 2015 má
účastník za úkol oslovit co nejvíce subjektů a získat je pro sběr a odevzdání libovolných druhů
použitých tonerů. Podle sebraného množství
bude na konci sběrného období vyplacena účastníku projektu finanční částka na konkrétní účel.
V případě poličské Charity je to na projekt „Domovničení“, který má posunout klienty AC dílen
a Denního stacionáře v praktických dovednostech v péči o byt, dům a zahradu. Za peníze ze
„Sbírej toner“ chceme doplnit výbavu na nácviky
s tím spojených pracovních činností. Pořídíme
kompletní sadu zahradního nářadí (lopaty, rýče,
hrábě, krompáč, zahradní nůžky, kolečko…, případně také sekačku, možná i křovinořez), dále
pomůcky pro úklid domácnosti: sadu ručního
náčiní (kýble, mopy, hadry), vysavač, tepovač
a parní čistič.
Prvními sběrnými místy tonerů budou Obchod
Fimfárum a Denní stacionář Oblastní charity Polička. Z firem se již přihlásil a sbírat pro Charitu
začne Orfast, s. r. o. Chcete-li tento projekt podpořit, můžete staré tonery od 1. listopadu nosit
sem. Doufáme, že na Poličsku nezůstane jen u tří
„sběračů“, a postupně se k nim připojí další firmy.
Projekt Sbírej toner je příležitost, jak z věcí, které
se po použití staly odpadem, vzniká něco nového
a užitečného.
Má-li vaše organizace, škola, podnik atd. zájem
stát se také sběrným místem, prosím kontaktujte
pracovníky poličské Charity. Vše vám vysvětlíme
a budeme velmi rádi, když se připojíte a pomůžete nám dosáhnout cíle.
Štěpánka Dvořáková
S vůní vanilky a tesařem z Betléma
„O mistru tesaři“ bude nosné téma dalšího ročníku adventní výstavy S vůní vanilky pořádané
Oblastní charitou Polička. Proběhne v pátek
před první adventní nedělí v budově Denního
stacionáře dne 28. listopadu 2014 od 8 do 17 hodin.
Návštěvníci v přímém přenosu uvidí ruční práci tesařského řemeslníka a svou dovednost i výrobky předvede také dráteník a perníkářka. Navíc mohou vyslechnout předvánoční vyprávění
kněží o tesaři z Betléma a zásobit se sladkostmi
od oblíbených „medařů“. Vše na výstavě bude zahaleno do inspirativních adventních a vánočních
dekorací, tentokrát laděných do modrotisku rodinné firmy Danzingerů z Olešnice. Návštěvní-
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kům nabídneme drobné dárkové předměty a dekorativní i užitné adventní věnce vyrobené v AC
dílnách a Otevřených dveřích. Srdečně vás zveme
k prvnímu nadechnutí předvánoční atmosféry
s aromatem vanilky.
Štěpánka Dvořáková
Jak Šance pro rodinu pomáhá?
V kolekci článků Oblastní charity Polička přibližujících veřejnosti činnost zejména nových
a méně obvyklých charitních služeb, vás letos seznamujeme s Šancí pro rodinu. Od účelu a obecných principů, které jsme vysvětlovali v předcházejících číslech Jitřenky, můžeme postoupit ke
konkrétnostem.
Šance pro rodinu například poskytuje i některé
doplňkové služby. Každý, kdo pracuje s lidmi, ví,
že s nimi nemá smysl pracovat, když nemají uspokojené základní potřeby. Nemá smysl poskytovat
poradenství tomu, kdo má hlad, nemá smysl dělat
doprovod někomu, kdo nemá oblečení a ani podporovat v úklidu někoho, kdo se doma bojí.
V minulých větách jsem vlastně popsal téměř
všechny doplňkové služby. Je to potravinová pomoc, humanitární šatník pro rodiny, převoz rodiny v obtížné životní situaci.
Už jste někdy někde zaslechli pojem potravinová pomoc? Jedná se o takovou pomoc, kdy
potřební dostanou balíček, ve kterém naleznou
základní potraviny. Kdo má hlad, potřebuje potraviny, a ne peníze. Takovými surovinami bývají: polévky ze sáčku, mouka, cukr, instantní
potraviny, knedlíky, dále mléko, paštiky a mnoho dalšího. Kde se tyto potraviny vlastně berou?
Darují je obchodní potravinové řetězce. Za normálních okolností by tyto potraviny skončily
v odpadcích. Je však lepší nabídnout tyto suroviny a potraviny lidem, kteří je ve své tíživé situaci
využijí pro sebe a své děti.
Humanitární šatník funguje podobně jako potravinová pomoc. Ošacení darují drobní dárci. To
se poté přebere a v případě potřeby je terénní pracovník doveze do rodiny. Stává se nám, že do našeho střediska zavolá sociální pracovník z města
nebo učitel ze školy, že ví o někom potřebném.
Výjimečnou záležitostí je převoz v rodině.
Může se stát, že v rodině dojde k situaci, kdy je
třeba z různých důvodů převést rodinu do bezpečnějšího prostředí. Tuto doplňkovou službu
poskytujeme spíše ojediněle.
Doplňkové služby jsou doplněním služby základní, které sice zákon přesně nedefinuje, ale
z praxe víme, že jsou nezbytné a důležité. Ostatně, člověk nemusí být sociální pracovník, aby dal
najíst tomu, kdo hladoví, dal ošacení tomu, kdo
má nedostatek a utěšil ztrápeného. Jsem rád, že
ve službě Šance pro rodinu na to nejsme sami, ale
že nás podporuje mnoho lidí s dobrým srdcem.
Děkujeme.
Pavel Šimon

Když hvězdy září v září
Hned v prvním měsíci nového školního roku dosáhli naši studenti skvělých úspěchů v několika juniorských soutěžích. Gastronomicky zaměřená SOŠ
a SOU Polička nabízí svým studentům možnost
rozšíření kvalifikace v několika kurzech. Patří mezi
ně barmanský kurz, kurz carvingu nebo baristický
kurz. A právě z nich se rekrutují nadějné soutěžní
hvězdy.
Asi nejvíce zazářil v podzimních kláních Tomáš
Felkl, který studuje čtvrtý ročník oboru gastronomie-gastronomické služby a naši školu reprezentuje
v barmanských soutěžích. Již první týden v září se
mu podařilo zabodovat mezi barmany profesionály.
Na prestižní RUDOLF JELÍNEK CUP 2014 ve Vizovicích obsadil 9. příčku. O dva týdny později oslnil
v pražských Letňanech na soutěži AMUNDSEN
JUNIOR BARTENDERS CUP 2014 odbornou porotu svým koktejlem Autumn smile a získal 3. místo.
Spolu s Tomášem se soutěže zúčastnil Daniel Felgr,
student druhého ročníku stejného oboru. Daniel je
v barmanských soutěžích nováčkem, přesto se mu
podařilo obsadit 13. místo.
A na výstavišti v pražských Letňanech ještě zůstaneme. U příležitosti výstavy For Gastro/Hotel 2014
se konaly nejen výše uvedená barmanská soutěž, ale
také baristická soutěž JUNIOR MISTR KÁVY a soutěž cukrářů CALEBAUT CUP. Mezi baristy měla
naše škola hned tři želízka v ohni. Nejžhavějším
z nich byla Hanka Kösslerová, studentka třetího ročníku oboru gastronomie-gastronomické služby, která naše naděje nezklamala a obsadila skvělé 3. místo.
Dobře si vedly i Hanka Martincová a Aneta Kučerová, žákyně oboru kuchař-číšník, které obsadily sed-

mé, respektive osmé místo. A čím okouzlila Hanka
Kösslerová odbornou porotu? Jejím úkolem bylo
připravit pro 3 komisaře „klasiku“ 2 cappuccina a 2
espressa a pak nápoj dle vlastního výběru. Hanka si
vybrala vanilkovou matchu, což je nejstarší odrůda
japonských zelených čajů, a podávala ji našlehanou
s mlékem, espressem a vanilkovým sirupem. Nejen
že soutěžní nápoj musí skvěle chutnat, musí i dobře
vypadat, a tak děvčata dokážou vyčarovat na našlehané mléčné pěně nejrůznější ornamenty, kterými
okouzlují jak komisaře na soutěži, tak mlsné jazýčky
našich studentů i učitelů ve školním bufetu, když se
na soutěž připravují. Do finále soutěže CALEBAUT
CUP se probojovala Lucie Pavlišová, žákyně třetího
ročníku oboru cukrář. Svým kavárenským dezertem
a čokoládovými pralinkami sice na stupně vítězů nedosáhla, ale získala spoustu cenných zkušeností.
Kromě domácích soutěží sbírali naši studenti
zkušenosti i v zahraničí. Do rakouského Innsbrucku
odcestovali „carvingáři“ Vojtěch Petržela a Tomáš
Lipavský, první student druhého, druhý čtvrtého
ročníku gastronomie-gastronomických služeb, aby
se tu zúčastnili INTERNATIONAL CARVING TROPHY 2014. Mezi šedesáti účastníky z patnácti zemí
světa se rozhodně ve vyřezávání do ovoce a zeleniny
neztratili a ani jejich nápady nebyly k zahození. Vojta vyřezal z dýně například vesnici, Tomáš zase loď.
A jejich umístění? Oba skončili v bronzovém pásmu.
Doufejme, že našim studentům jejích píle a vytrvalost vydrží a že stejně jako zářily jejich hvězdičky
na soutěžích v září, budou v červnu zářit jejich oči
nad maturitním a závěrečným vysvědčením.
M. Šplíchalová

Pozvánka DPS
Penzion
3. 11. Kavárnička – 750 let/tváří města Poličky
od 13.30 hod. ve společenské místnosti.
5. 11. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
10. 11. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
12. 11. Svatomartinské posezení od 14.00 hod.
v jídelně Penzionu. Zájemci se nahlásí na recepci,
vybíráme 25 Kč na občerstvení.
18. 11. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
19. 11. Cestovatelské odpoledne – Švýcarské alpy,
film pana Ing. Kleina od 14.00 hod. v jídelně.
27. 11. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.
Na 3. prosince připravujeme Mikulášskou zábavu. Vstupenky si budete moci zakoupit na recepci
DPS „Penzion“.

Svatomichalské odpoledne
V sobotu 4. října 2014 jsme
se mohli sejít na již 7. ročníku
Svatomichalského farního fotbalového zápasu ve sportovním
areálu ZŠ Na Lukách.
V 14 hodin dorazily pouze dvě
statečné vdané ženy schopné zápasu a s pocitem
nevelkých šancí na vítězství. Proto vdané přibraly
do svého teamu i bujarou neprovdanou krev. Mač
těchto „Smíšených“ ženských družstev skončil
jednou brankou, kterou střelila svobodná dívka.
Z tohoto důvodu patří letošní vítězství ženského
fotbalové klání svobodným ženám. Ženatí muži

napravili reputaci manželskému soužití a nejen
díky vydatné ustavičné péči a podpoře svých žen
se skóre 4:3 nad svobodnými zvítězili.
Toto pěkné sobotní odpoledne jsme společně zakončili na Zahradě u mlýna, kde jsme svá, ať už fotbalem nebo větrem, zmožená těla „zregenerovali“
u kamen, horkým čajem a výbornou grilovanou
klobásou.
Všem účastníkům, hráčkám a hráčům, ostatním, kteří připravili pohoštění a technické zázemí,
velice děkujeme. Těšíme se na další Svatomichalská farní odpoledne.
Marie Balášová

Den otevřených
dveří
U příležitosti 65. výročí a znovuotevření Mateřské školy Polička, Hegerova 427, zveme nejen
všechny bývalé školáčky, také rodiče, bývalé zaměstnance a další lidičky, kteří nám pomáhali
během rekonstrukce, na Den otevřených dveří,
který se koná dne 22. 11. od 10 do 16 hodin.
Na setkání se těší kolektiv zaměstnanců
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Vzpomínáme
Dne 15. 11. 2014 uplynou
dva roky, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan Jan
Karlík.
S láskou vzpomínají
manželka Marie, děti
Monika, Marcel a Jan
s rodinami
Dne 18. listopadu tomu
bude již sedm let, co nás navždy opustila naše drahá maminka, teta, sestra, babička
a kamarádka, paní Maruška
Pražanová.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkujeme všem, kdo si vzpomenou
s námi.
Synové Vojtěch a Michal
s rodinami

Nová canisterapeutická organizace
Z canisterapeutické organizace Cantes, o. s. odešla skupina velice aktivních členů a založili novou
canisterapeutickou organizaci. Členská základna
není zatím velká, ale vynahrazuje to kvalita a aktivita členů. Lze poukázat na odhodlání nahradit nedostatek canisterapeutických týmů tím, že několik
týmů vykonává canisterapii ve čtyřech i více zařízeních. Bohužel i tak nelze pokrýt všechny požadavky
na zavedení nebo rozšíření canisterapie v různých
zařízeních. V dnešní době je málo lidí, kteří by se po
splnění podmínek zapojili vykonávat zdarma výkony canisterapie. Další překážka je v tom, že se výko-

a zavoláme). Napište SMS se slovem canisterapie
a číslo telefonu, kam máme zavolat, případně napište na Z.Tauer@seznam.cz. Něco se dozvíte na webu
naší organizace www.terapie-canis.cz. Je zde mnoho článků o canisterapii a také množství fotografií.
Nezáleží na tom, zda má pes rodokmen, jaká je velikost psa. Zde záleží na vyrovnané povaze psa bez
agresivity a velké bázlivosti. Budete-li chtít, tak psa
otestujeme a poradíme, jak a co zlepšit.
Členové naší organizace provádí s lamami lamo
terapii. Tato terapie je velice žádaná od mnoha zařízení i klientů. Jsme rádi, že máme v organizaci členy,

Dne 22. 11. 2014 uplynou
dva roky, kdy nás nečekaně
opustil pan Václav Mlynář.
S láskou vzpomínají
manželka, děti a vnoučata.

Dne 26. 11. 2014 uplyne
9 let, kdy nás navždy opustil
pan František Kincl.
Stále vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinou.

Hvězdy Ti nesvítí, slunce ž nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Jen vzpomínky zůstaly.
Dne 28. listopadu to bude rok, co nám odešel tatínek a dědeček, pan Josef Dostál.
Stále vzpomínají
dcera, vnoučata a pravnoučata.

Blahopřejeme
Dne 17. listopadu se dožívá
krásných 85 let naše maminka, babička a prababička paní
Marie Kadidlová.
Milá maminko, všechno
nejlepší, mnoho zdraví, štěstí
lásky a osobní pohody Ti do
dalších let přejí
dcery a syn s rodinami.
Dne 18. listopadu se dožívá
80 let naše maminka a babička, paní Emilie Grünerová.
Milá maminko, všechno
nejlepší, mnoho zdraví, štěstí,
lásky a osobní pohody Ti do
dalších let přejí
dcera Drahomíra a syn
Vladimír s rodinou.
Dne 7. 11. 2014 oslaví 50 let společného života manželé Anna a Václav Večeřovi ze Stříteže u Poličky. Vše nejlepší a hlavně hodně
zdraví do dalších let přejí
děti s rodinami.
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ny provádí ve volném čase a jinak si člen organizace
musí zmeškanou dobu napracovat, vzít si dovolenou
a podobně. Je to veliká oběť, a to vše pro pomoc klientům. Není to zadarmo. Odměna je v rozzářených
očích dětí, nebo výměna zasmušilých výrazů na
úsměv a radost u seniorů, nemocných a různě postižených klientů.
Nová canisterapeutická organizace pod názvem
Canis z.s. má zatím v Poličce čtyři canisterapeutické týmy. Činnost je ve větším zaměřená do Domova
na zámku Bystré, SpŠ tamtéž, Domov pro seniory
Bystré a Vysoké Mýto. Canisterapii vykonávají naše
týmy v dalších okresech i krajích a to z důvodů, že
v těchto regionech naši členové bydlí. Šumperk, Letovice, Velké Opatovice a v dalších městech a zařízeních.
Jistě je dostatek psů schopných pomáhat klientům
při canisterapii. Bohužel již méně se najde majitelů
těchto psů, kteří by byli ochotni zdarma a ve volném
čase se psem canisterapii vykonávat. Jistě je to náročné, ale odměna je v nádherném pocitu, že jste
schopni pomáhat s pejskem vyhánět chmury z tváře
a navracet příjemnější pocity do tváří.
Jistě bychom uvítali zájemce o vykonávání canisterapie. Informace a rady s ochotou zodpovíme.
Můžete zavolat na číslo 777 609 063 (stačí prozvonit
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

kteří dělají canisterapii až ve čtyřech zařízeních. Podle dohody zde provádí i lamo-terapii. Canisterapie
s lamo-terapií je jediná mezi mnoha canisterapeutickými organizacemi. Mimo plánovaných výkonů
se členové organizace zapojují do dalších aktivit,
jako ukázky, besedy a přímý styk klientů s pejsky
i lamami.
Z. Tauer

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

Ze 64 polí

Krajské zprávy

Návrat mezi elitu
Trochu překvapivé, na druhou stranu však zcela
zasloužené, loňské vítězství v 1. lize družstev mládeže zapříčinilo po 2 sezónách poličský návrat mezi
16 nejlepších mládežnických týmů v republice (při
bilanci 10 výher, 1 remízy a 0 proher). Úvodní sraz
extraligy mládeže se konal v A-Sport Hotelu, který
sousedí se známým brněnským fotbalovým stadionem Srbská. V jihomoravské metropoli postupně došlo k našim soubojům s Frýdkem-Místkem, Orlovou,
Starým Městem a Durasem Brno. V 1. kole jsme si
připsali velmi cenný skalp mnohonásobného šampióna soutěže z Frýdku-Místku poměrem 4:2 (hraje se
na 6 šachovnicích). Druhý zápas s Orlovou se dlouho nevyvíjel podle našich předzápasových představ

nováčkem z Libiny 4,5:1,5. Neporazitelnost posledních kol udrželi i v závěrečném 4. kole, kdy se rozešli
poměrem 3:3 se silným Lanškrounem. Po 4 odehraných kolech jim v 12 členné skupině patří 5. místo.
Základní sestavu týmu tvoří: Lukáš Pavlíček, Jakub
Simon, Michal Simon, Daniel Zeman, Adam Švanda
a Daniel Brokl.
Ukázka z extraligy
O tom, že nejméně oblíbeným soupeřem většiny
šachistů je žena, se přesvědčil v Brně i teprve 11letý
Lukáš Pavlíček, který si v ostré variantě Sicilské
obrany počínal dost ledabyle a možná ho ještě dnes
provází noční můry z toho, jak mladá soupeřka rozebrala jeho pozici na „atomy“.

Zápas extraligy družstev mládeže
s Durasem Brno.
a jen díky velké bojovnosti a koncentraci se nám
povedlo získat alespoň bod za remízu 3:3. V neděli
jsme bohužel nastoupili oslabeni o Simonu Suchomelovou - hráčku hájící 1. šachovnici. Sestava se
tak posunula a i výše zmíněné oslabení mělo svůj
podíl na prohrách jak se Starým Městem (2,5-3,5),
tak i s Durasem Brno (2-4). Zvlášť proti slováckému
družstvu jsme nebyli daleko od zápasové remízy, kdy
se především Jakub Nešpor v poslední hrané partii
nerozhodl v klíčový okamžik správně a místo výhry pouze remizoval. Do dalšího průběhu základní
skupiny si tak poličský výběr z Brna přivezl 4 body
a zejména nadcházející prosincové derby s pardubickými Polabinami rozhodne o tom, zda se náš tým
dostane do skupiny bojující o co nejlepší umístění,
nebo ho budou čekat “tvrdé záchranářské boje“. Základní sestavu áčka tvoří: Simona Suchomelová, Jan
Česenek, Jan Tulis, Ondřej Švanda, Jakub Nešpor
a Patrik Feltl.
Ve stejný termín se v Poličce sehrála i 1. liga mládeže, do které se probojovalo naše B družstvo. V úvodním utkání poličská záloha podlehla Polabinám
B vysoko 1:5. Ve 2. kole se napravilo úvodní zaváhání vítězstvím 6:0 nad Polabinami C a pardubickým
tak v SVČ Mozaika i přes dřívější zrušení místní
Minizoo zazpíval kanár. V neděli dopoledne se naši
reprezentanti „vznášeli ve výšinách“ po výhře nad

V pozici na diagramu přišlo 1… Jxg4! 22. fxg4
Dxb2+ 23. Kd2 Vxc2+ 24. Jxc2 Dc3+ 25. Kc1 Vb1+!
26. Kxb1 Db2 mat
Adam Švanda na stupních vítězů!
V sobotu 18. 10. naše jednota pořádala úvodní
kvalifikační turnaje krajského přeboru Pardubického šachového svazu do 10 a 12 let. Ve školní jídelně
ZŠ Na Lukách se sešlo celkem 70 děvčat a chlapců
z 11 oddílů nejen Pardubického kraje. Pěkné 3. místo v kategorii do 12 let vybojoval Adam Švanda. Ani
naši další hráči se v konečném pořadí neztratili, když
zejména Andrej Bartoš a Václav Šafář skončili na 10.,
resp. 11. místě kategorii do 10 let. Svého prvního
turnaje se zúčastnili Eda Vykypěl (34. místo, HD
12), Martin Křipský (28. místo, HD 10) a Alice Nováková (33. místo, HD 10). Za příspěvky do cenového
fondu turnaje děkujeme firmě Ravensburger Karton, s. r. o. a městu Polička.

Nový rozpočet Pardubického kraje
podpoří venkov i problémové regiony
Rozpočet Pardubického kraje na příští rok počítá
se zvýšením prostředků v Programu obnovy venkova i s podporou problémových regionů. Hejtman
Martin Netolický o tom 2. října informoval Krajské
shromáždění Sdružení místních samospráv České
republiky (SMS ČR), které se konalo v sále Zastupitelstva Pardubického kraje.
„Finišujeme přípravu rozpočtu a je to po dlouhých
letech poměrně příjemné čtení. Konečně jsme díky
dobrému hospodaření schopni prostředky uvolňovat a investovat,“ sdělil hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický více než 50 starostům přítomným
v sále. „Současně plníme slib navýšení prostředků

v Programu obnovy venkova o osm milionů na výsledných 45 milionů, což by měl pocítit každý z žadatelů,“ informoval hejtman Netolický. „Nad rámec
tohoto programu jsme připravili grant na podporu
problémovým regionům, která bude věcně zaměřena po dohodě s dotčenými starosty. Především
by měla směřovat na rozvoj podnikání, podporu
zaměstnanosti a přípravu evropských projektů,“
dodal hejtman s tím, že o zařazení do problémového regionu rozhodovalo několik ukazatelů, jako například počet podnikatelů, stáří obyvatel nebo míra
nezaměstnanosti.
Pokračovat bude obnova
krajských silnic
Hejtman Netolický také oznámil, že financování
obnovy silnic II. a III. třídy, které už nebude možné
platit z evropských fondů, by měl příští rok zčásti zajistit Státní fond dopravní infrastruktury. Pro krajské silnice by v něm měly být vyhrazeny nejméně dvě
miliardy korun. „Přiznávám, že největší dluh máme
u silnic na Hlinecku a řešíme ho. Na letošní modernizaci úseku Hlinsko – Dřeveš naváže v příštím
roce úsek až do Silnice, obnovy se dočkají i silnice
z Hlinska do Kameniček a z Kameniček k hranici
kraje,“ řekl hejtman starostům.
Upozornil také na to, že rozpočet kraje počítá
s levnějšími opravami silnic III. třídy, které nejsou
příliš zatíženy plošnou výspravou živičného krytu
vozovek. Kraj je může vybavit pouze novými povrchy bez zásahu do podloží s pětinovými náklady
oproti kompletní rekonstrukci.
Pošty se rušit nebudou
Přítomné starosty hejtman dále ujistil, že podle
ministra vnitra Milana Chovance i premiéra Bohuslava Sobotky by pobočky České pošty měly být zachovány v současném rozsahu. Současně je vyzval,
aby případné problémy s pobočkami představitelé
obcí včas hlásili.
Všem zástupcům obcí hejtman poděkoval za
spolupráci a popřál jim úspěch v nadcházejících
obecních volbách a možnost dále pracovat na správě
svých obcí.
Aktuální informace k evropským fondům shrnul v podrobné prezentaci starostům Radim Sršeň,
1. místopředseda SMS ČR. Součástí setkání byl i Seminář vzdělaného starosty, projekt SMS ČR Rok
v obci, informace k postupům po komunálních volbách a k případnému předání úřadu.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

21

Bavili se atletikou – až do ligy

II. Kardio olympiáda
V sobotu dvacátého září se uskutečnila II. Kardio olympiáda připravená základní organizací
kardio Svitavy. Soutěže proběhly v areálu Na
Cihelně. Zúčastnili se členové klubu, jejich příznivci a děti z Dětského domova v Poličce. Byla
slavnostně vztyčena olympijská vlajka, zapálen
olympijský oheň, složený slib rozhodčích a soutěžících.

Zahájení her se zúčastnili a úspěšný průběh
soutěží popřáli, starosta p. David Šimek, místostarosta Miloš Vízdal a zástupci odborů Šárka
Řehořová a Jiří Petr. Soutěžilo se v šesti disciplínách vhodných pro seniory. Hod míčku na
terč, petangue, croket, rovnováha na čáře, hod
kroužku na metu, přízemní košíková (hod míč-

ku na dálku do kyblíku). Senioři se promíchali
s dětmi dětského domova a bojovali statečně, ale
korektně, o nejvyšší zisk bodů. Vítězové jednotlivých disciplín byli dekorováni medailemi. Říká
se, že člověk po dosažení seniorského věku se
vrací do dětských let, tak při II. Kardio olympiádě to platilo dvojnásob. V soutěživosti nebylo
rozdílu mezi seniory a dětmi. Všichni účastníci
se shodují na tom, že tato akce přispěla k odreagování od každodenních starostí a zdravotních
potíží. Spolu s dětmi dětského domova prokázali, že jim nechybí smysl pro humor a recesi. Děti
byly dekorovány medailemi, odměněni drobnými dárky a byly potěšeny, že si mohly hrát s babičkami a dědečky. Průběh soutěží zpestřily tanečky skupiny Country klubu Srdíčko. Celé akce
se zúčastnilo 62 lidí a dětí. Spokojenost je veliká
a přáním je zorganizovat III. Kardio olympiádu
v r. 2015. Celou akci připravili a organizovali členové výboru základní organizace kardio Svitavy.
Děkujeme!
Jaromír Lahodný

Soutěže atletických družstev v Krajském přeboru skončily již v září. Družstva poličské Atletiky bylo možné zaznamenat v nejmladších kategoriích dívek i chlapců a rovněž mezi žactvem
do 13 let. Starší žákyně hostovaly ve Svitavách,
starší žák závodil jen jeden ve družstvu mužů,
dorostenka K. Šafářová ve V. Mýtě, dorostenci
(loňské úspěšné družstvo žáků) pomohlo Ji. Ústí
n. O. a juniorka T. Vytlačilová hostovala v Olympu Brno.
Nejmladší žáci se probojovali do finále KP,
dobrou sestavu ze základních utkání nepotvrdili
(muselo se vstávat v neděli) a tak ani celkový vítěz mezi jednotlivci, Matouš Budig, tři závodníky
nenahradí a zbylo pro ně místo šesté. Stejně stará
děvčata o postup rovněž usilovala, leč postupové
druhé místo jim uniklo jen těsně. Příslibem je, že
jak Eliška Červená tak Eva Šlosrová v této věkové
skupině zůstávají.
Mladší žákyně i letos do finálového utkání
postoupily, ale ani toto družstvo nedělní závody
a pravidelný trénink neakceptovalo a rovněž obětavá Zuzka Šafářová a nejmladší žákyně Eliška
Červená a Adéla Bartoňová na kompletní družstva sportovních škol nemohou stačit. Výsledkem
jest šesté místo v KPD.
Mladší žáci měli mezi sebou více jedinců, kteří
si přáli s družstvem uspět a taky pro to udělali
více v přípravě. Na medaili nedosáhli, ale i tak
je čtvrté místo kvalitní výsledek. Bodově byli
úspěšní vrhači a výškaři. Smutné je, že chybí
běžci. Na všech pěti utkáních byli Ríša Vrátný,
Dominik Pospíšil a David Zahradník. Bodově byli
nejúspěšnější kromě Ríši ještě Kuba Macháček
a Marek Lajžner.
A tak i letos mládežnická družstva zastínilo
družstvo „mužů“. Uvozovky znamenají, že věkové
spektrum závodníků je pestré. Jak uvedeno výše,
startoval ve družstvu jeden žák, čtyři dorostenci, dva junioři a pět veteránů. Na ideální věkovou
skupinu tak z průměrného počtu 17 startujících
zbývá jen pět míst. Po pomalejším rozjezdu, dvou
druhých místech za exligovou Chrudimí, přišlo
třetí kolo v „domácích“ Svitavách. Zde dvacet závodníků, kterým nevadilo o víkendu ráno vstát,

Václavská trofej počtvrté
V sobotu 27. září se v areálu Rybářského sdružení Vysočina Polička konal další závod zahrnutý do
jeho letošního sportovního kalendáře, a to IV. roč-

Snímek je z předávání cen.
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oslabenou Chrudim zcela deklasovalo a družstvo
rázem KP vedlo. Ve zbývajících dvou utkáních již
bylo jasné, kdo chce KP vyhrát. Vítěznou vlnu
sice v kvalifikaci pro II. ligu v daleké Bílině neprodloužili, ale i druhá příčka znamenala třetí
postup do ligy za posledních 15 let. Je těžké někoho z družstva vyzdvihovat. Tento úspěch je daný
atmosférou kolem. Prostě se chtěli kluci potkávat
a při tom se bavit atletikou.
Přesto bych přece jen zmínil dva neobvyklé momenty atmosféru dokumentující. Tak např. když
Ondra Klimeš den před maturitní zkouškou relaxoval na překážkách, v tyčce a s oštěpem. Druhým zajímavým momentem byla kvalifikační
účast Dana Hájka. Ten začátkem září odcestoval
na studijní stáž do Berlína. Popřál nám mnoho
úspěchů v kvalifikaci s tím, že by přijel družstvo
posílit, kdyby byla třebas v Drážďanech. Po zveřejnění místa soutěže přišel dopis - „no ta Bílina
to je skoro totéž, přihlaste mě na pětku a patnáctku.“
Nyní tedy nezbývá než popřát všem atletům,
aby se takto bavili atletikou i nadále.
Miloslav Červ
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ník Václavské trofeje. Hospodář sdružení Jaroslav
Martinů akci komentoval takto:
„Za teplého rána, při hustém mrholení, se do závodu zapsalo 78 závodníků, což je počet, který nás
příjemně překvapil. Ti pak ve čtyřech hodinových
kolech ulovili celkem 440 pstruhů, štik, candátů
a okounů. Byli jsme svědky krásných rybářských
soubojů mezi muškaři a vláčkaři, v nichž nakonec
první tři místa obsadili skvělí muškaři. Především musím vyzvednout výkon Petra Jílka, který ulovil 51 ryb, což je téměř neuvěřitelný počet.
S velkým odstupem za ním byli další skvělí muškaři - Marek Fejt s počtem 21 a Milan Jílek s počtem 19 ulovených ryb. Teprve po této trojici se
dostalo na vláčkaře - Járu Martinů se 17 a Petra
Bačovského s 15 ulovenými rybami.
Ještě musím říci, že závod končil za krásného
slunečného, svatováclavského počasí. Není pochyb, že to byl pěkný závod a rád bych všem poděkoval za účast, skvělé výkony, a také za společenský, kamarádský přístup. Nyní se už všichni
můžeme těšit na 19. ročník závodu v lovu pstruhů
a štik na mušku a přívlač, který se koná již v sobotu 4. října na Pk1 a Pk2 souběžně. Na tento závod
doplníme stávající obsádku ryb o čtyři až pět tisíc
pstruhů ze slovenského pstruhařství, odkud jsme
letos pstruhy koupili již dvakrát a vždy se jednalo o nádherně rostlé ryby v prvotřídní kondici
a skvělé žravosti.“
Text: L. Vrabec, foto: Eva Křivková

Závod v lovu pstruhů a štik
V sobotu 4. října se v areálu Pod Kopcem Rybářského sdružení Vysočina Polička uskutečnil už
19. ročník závodu v lovu pstruhů a štik. Oproti původním propozicím došlo k malé změně – chytalo se
pouze na přívlač. Jestli něčím tento závod vstoupil
do historie, tak nejen tím, že jde o náš nejstarší závod v lovu pstruhů a štik, ale také kvůli účasti - „na
start“ se postavilo 220 rybářů z celé republiky. Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Účast je oproti minulým ročníkům naprosto rekordní. Musím se přiznat, že jsem měl do poslední

Jak je to se štikami?
„Štiky tady zbyly ještě z předchozího závodu, což
byla Václavská trofej. Všechny jsou z vlastní produkce, pocházejí z výlovu Synského rybníka. Ale
hlavní rybou je dnes pstruh.“
Jak hodnotíš vyhlídky jednotlivých závodníků?
„V tuto chvíli jsme zhruba v polovině závodu. Teď
je hlavní pauza na jídlo. V prvním hodinovém kole
chytil jeden z rybářů 25 pstruhů, což znamená, že
na ulovení jednoho potřeboval něco přes dvě minuty. To jsou výmluvná čísla.“

Na snímku (první zleva) je Karel Křeček s pohárem za nejdelší rybu (štika 55 cm). Vedle něj
trojice nejúspěšnějších lovců s poháry: 2. Braňo Pecník, 1. Martin Schauer, 3. David Juránek.
chvíle velký strach, jestli bude v našich silách uspokojit všechny zájemce, přestože jsme měli připraveno 220 postů na nádržích číslo 1 a 2. Nakonec se
stal malý zázrak, klaplo to naprosto přesně. Když
k tomu připočtu krásné počasí, bohaté zarybnění
revírů a ochotu ryb přijímat potravu, mohu prohlásit, že všichni budeme na tento den vzpomínat s radostí. Jen pro zajímavost řeknu, že jen za první kolo
(60 minut) bylo uloveno 705 ryb. Zajímavostí jistě je
i to, že jsme museli ryby přivézt až ze Slovenska ze
vzdálené Liptovské Mary, protože i letos pokračuje
špatná situace v českých pstruhárnách a ryby buď
nemají vůbec, nebo ne v takovém množství, jaké
Polička odebírá. Tentokrát to bylo 4 500 pstruhů
obvyklé velikosti, kolem 35 cm a k nim jsme koupili
ještě trofejní kusy o váze 1,5 kg). Všechny ryby jsou
v perfektní kondici, což je to znát na jejich bojovnosti, takže rybáři jsou navýsost spokojeni. Z toho
máme radost.“

Proč jste nakonec zvolili variantu jen vláčení?
„Tento ročník jsme pojali jako čistou vláčku, protože jsme vyslyšeli názory vláčkařů, že muškaři mají
více příležitostí než oni. Je to pravda, protože v sobotu 25. října se koná závod Podzimní muška, takže teď jsme spravedlivě podělili obě skupiny. Touto
cestou půjdeme i nadále, protože se zřetelně ukazuje
úpadek zájmu o kaprařské závody. O pstruhy mají
rybáři zájem, zvláště když jsou tak perfektní jako
tito. Však si jich už kolem 600 ponechali, tedy každý
má už tři. Mohou si jich ponechat pět. Však si je zaslouží, tak ať mají radost.“
Konečné výsledky: 1. Martin Schauer, 2. Braňo
Pecník, 3. David Juránek, 4. Jára Martinů, 5. Jiří
Kalista, 6. Jan Novotný, 7. David Horák, 8. Miroslav
Müller, 9. Jan Libjak, 10. Roman Štěpánek atd. Celkem bylo uloveno 1 875 ryb, z nichž si závodníci 680
ponechali. Největší rybu ulovil Karel Křeček (štika
55 cm).
Text a foto: L. Vrabec
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Motorismus
Poslední závod seriálu automotosprintů, který
pořádá AMS ČR, se uskutečnil 21. 9. 2014 na letišti v Hoškovicích. Závodnici zahřívali pneumatiky za účelem co nejlepšího času v kvalifikačních
jízdách a probojování se do finále, avšak počasí
tentokrát jezdcům nepřálo. Kvůli vytrvalému dešti se musel závod předčasně ukončit a na finálové
jízdy tentokrát ani nedošlo. Vítězové 5. závodu se
vyhlásili dle nejlepšího času v kvalifikaci. V kategorii M2 nad 750 ccm se na stupni vítězů sešli
dva poličští závodnici, oba na motocyklech Su-

zuki GSX-R 1000. Na 2. místě se umístil Jaroslav
Špaček s časem 10,164 s, na místě třetím s časem
10,276 s Tomáš Jeřábek.
Po vyhlášení výsledků posledního závodu následovalo vyhlášení vítězů celého šampionátu. V kategorii M2 nad 750 ccm se stal vítězem Jaroslav
Špaček, který získal celkem 65 bodů. Ladislav Jílek se posledního závodu jako jezdec na své Suzuki
GSX-R 600 neúčastnil, tentokrát ho sledoval kvůli
svému zranění jako divák. I přesto, že poslední závod neodjel, mu jeho velký bodový náskok zaručil
1. místo v celém šampionátu.
K.J.
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Tenis

Úspěšný start poličských kulturistů

27. 9. turnaj mladších žákyň vyšší kategorie
V sobotu 27. září 2014 startovali tři poličští kulB v Žamberku. Posledního turnaje sezóny se zúčast- turisté – Luboš Chládek, Pavel Bednář a Robin
nily naše hráčky Šárka Uhlířová a Kačka Kotvová. Běhoun na mezinárodním (Česko, Rakousko, ItáKačce se podařilo po super výkonu urvat poslední
lie) mistrovství České republiky federace NABBA
body do žebříčku za jednu výhru ve dvouhře.
– WFF Czech Republic.
28. 9. turnaj minitenistů ve Skutči. Na úplně poI když výše zmíněná trojice tvrdě trénuje již
sledním turnaji v této kategorii se představili Žanda
několik let, pro všechny tři borce to byl start preNavrátilová 10. místo, Verča Uhlířová 2. místo a Sa- miérový. Jen málokdy se v kulturistice stane, že
mík Šafář 1. místo. Blahopřejeme a přejeme mnoho
soutěží hned tři borci z jednoho města a fitcentra
úspěchů v kategorii babytenis.
najednou na jedné soutěži a ještě navíc, tak blízV sobotu 4. 9. byla úspěšně postavena nafukovací
hala, ve které ještě zbývá několik volných hodin na
stálé obsazení.
Bližší informace o volných hodinách a akcích pořádaných v zimní sezóně, najdete na internetových
stránkách tenisového oddílu www.tenis-policka.cz.
-zj-

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Hledám ke koupi rodinný dům v Poličce
nebo v okolí Poličky do 20 km. Opravy mi nevadí,
nabídněte prosím. Tel.: 722 624 829
•
Prodám zahrádku s podsklepenou chatou v kolonii Višňovka. Volejte 737 685 477.
•
Nabízím k pronájmu horní patro rodinného domu, 2+1 s příslušenstvím. Novostavba,
zatepleno, Otop plyn. Volné od 1. 12. 2014, cena
dohodou v Poličce. Telefon: 731 506 249.
•
Pronajmu byt 1+1 s příslušenstvím. Celé
spodní patro rodinného domu. Otop plyn, nově
zateplená nemovitost. Tel: 731 506 249.
•
Koupím starší filmové plakáty cca do roku
1980. Stačí poslat SMS, zavolám. T: 608 420 808.
•
V  knihkupectví pana Dolejšího v Poličce
budou mít čtenáři v předvánočním prodeji k dispozici knihu Josefa Němečka Protistátní teroristické skupiny v režii StB Pardubice. V obsahu není
jen soud se skupinou Františka Vacka mladšího
z okolí Březin v květnu 1954 v Tylově domě v Poličce, ale i podrobnosti o ostatních skupinách III. odboje v Pardubickém kraji v období 1949-1954.
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ko od svého bydliště. A proto jsme si v zaplněném
hledišti divadla mistra Šembery ve Vysokém
Mýtě připadali tak trochu jako doma, poličských
fanoušků z řad rodinných příslušníků, kamarádů
a spolucvičenců z fitka bylo opravdu hodně, divácká podpora byla značně vysoká.
Vysoká byla i úroveň soutěže a to jak kvantitativně, tak kvalitativně. I přes tuto úroveň závodu
odvedli všichni tři poličští kulturisté jak v náročné přípravě, tak na pódiu, poctivou práci a dosáhli
skvělých úspěchů.
Dva z našich kulturistů závodili ve dvou kategoriích, třetí v jedné.
Nejmladší z našich borců Pavel Bednář (105 kg),
kterého na tuto soutěž připravil jeho strýc, bývalý úspěšný republikový kulturista federace IFBB
Leoš Borůvka, si počínal výborně v kategorii – Junior Men, kde byl poražen pouze pozdějším absolutním vítězem celé soutěže. Pavel v této kategorii nemohl být první ani třetí, rozhodčí zde měli
snadnou práci, bylo to jasně druhé místo a titul
juniorského vicemistra ČR, což je perfektní výsledek!
Druhý mladý borec Luboš Chládek (80 kg), startoval v kategorii Mr. Athletic Open, kde i přes svůj
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letitý handicap s lýtkovým svalstvem dokázal, že
když se závodník skvěle připraví, může být úspěšný. Luboš si zde zaslouženě vybojoval krásné třetí
místo, bronzová medaile mu rozhodně sluší a právem patří.
Pro poličské fanoušky se strhlo opravdové napětí až později. Byl to nástup kategorie Novice Men,
kategorie velmi početné a těžké, přetěžké, ve které
se řada kvalitních, nadupaných borců nedostala
do finále. A právě do této nejlepší finálové šestice
se probojovala celá naše poličská silná trojka!
V této kategorii se hodnotila nejvíce připravenost závodníků a tak se nejvýše z našich podařilo zabodovat Luboši Chládkovi, který vybojoval
díky kompletnímu vyrýsování celého těla, elegantně štíhlému pasu a podstatnému zlepšení
svalstva stehen, vynikající 3. místo. To nejdůležitější je pro něho ale zjištění, že i přes slabší
lýtka může v kulturistice velmi úspěšně soutěžit.
Úspěch ve Vysokém Mýtě je pro něj odměnou za
dlouhodobé nadstandardní úsilí, které svému
sportu věnuje.
Dalším úspěšným byl Pavel Bednář, který obsadil po stříbru v Junior Men v této náročné kategorii 4. místo. Pavel je mohutný, objemný borec,
kterému stačila už jen vyrýsovanější stehna na to,
aby získal medaili i v této kategorii, každopádně je
souměrný a talentovaný, svému sportu dává také
hodně, když na sobě bude i nadále pracovat, půjde
v budoucnu rozhodně ještě výš.
Třetí úspěšný poličák Robin Běhoun (98 kg),
skončil v této kategorii na 5. místě, což je velmi
kvalitní výsledek. Robin je kulturista, který při
svém věku kolem třicítky může zrát jak víno ještě mnoho let. Když vydrží v nasazení, může ještě
v budoucnu hodně překvapit. Jeho mohutnější
postava s masivním stehenním, hýžďovým a trapézovým svalstvem je působivá. Když ještě lépe
vyrýsuje, bude pro své soupeře velmi nebezpečný.
Genetický potenciál na to rozhodně má.
Pro mimopoličské diváky byla nejatraktivnější
nejvyšší kategorie nejtěžších mužů, kterou si finálově pro sebe zcela zabrala rakouská reprezentace v čele s jejím vítězem, jenž potěšil oči hlavně
přítomných dam a dívek. Se svojí vizáží by mohl
ihned klepat na dveře Hollywoodu.
Co dodat závěrem? Byla to vynikající soutěžní
premiéra všech tří talentovaných poličských borců!
Jiří Štěpánek
kondiční trenér

Tři dračí lodě z Poličky na Dářku
V sobotu 23. 8. se konal 8. ročník závodu dračích lodí na Velkém Dářku. V hlavní kategorii Liga
Vysočiny - FUN se letos představilo 34 posádek,
z toho tři z našeho města a okolí - Kladkostroj Polička, Draci F Akci a Zubaři.
Třetí vítězství Kladkostroje Polička
A nyní již ke Kladkostroji Polička. Tato nejúspěšnější posádka v historii závodu vyhrála potřetí za
sebou. Je to veliký úspěch, potvrzující, že Kladkostroj je skutečně nejlepší. Letos bylo navíc naše
vítězství zcela jednoznačné, ve fantastickém čase,

Těchto 21 lidí má zásluhu na drtivém vítězsví
Kladkostroje a těchto 21 lidí zažilo euforii z vítězství,
která je přinutila velmi ochotně a s ohromnou dávkou nadšení naskákat v dresech do vody a doslova
křičet radostí. Ano, tentokrát to bylo skutečně veliké!
Děkuji všem těmto sportovcům za vynikající reprezentaci Poličky. Mnoho lidí se mě již ptalo, jak je
to možné, že stále vyhráváme?
Tak tedy zde je moje odpověď. Dnes, po třech vítězstvích a hlavně po tom letošním s velkým náskokem, vím bezpečně to, čemu věřím od začátku. Je to
ujištění, že systém transformace kulturistické síly

viz nástěnka před bazénem. Náš čas byl drtivě nejlepší nejen mezi 34 loděmi v naší kategorii, ale i ze
všech 55 lodí, které ten den na Dářku startovaly.
A kdo se na tomto velkém úspěchu Kladkostroje
Polička podílel letos? Talentovaná fitnesska a ocelová veslařka v roli bubenice Lída Nožková (29), silová cvičenka, vyznavačka severské chůze a ocelová
veslařka Hanka Javůrková (35), která jako první
žena v historii Kladkostroje společně s muži pádlovala, silově-vytrvalostní všestranný úspěšný sportovec, železný veslař a 2. háček dračí lodě Jarda
Trávníček (46), vítěz českého poháru ve skateboardingu, instruktor sportovního lezení, všestranný
sportovec, učitel tělesné výchovy a železný veslař
Standa Nožka (39), fotbalista a půlmaratonský běžec Vojta Měšťan (27), čtyřnásobný mistr ČR ve water-birdu, držitel světového rekordu vytrvalostní
disciplíny tohoto vodního sportu a půlmaratonský
běžec Láďa Jílek (39), bývalý profesionální voják,
vyznavač workout-kalesteniky, triatlonista, cvičenec cross fitu a platinový veslař Jindra Jílek (24),
cyklista a železný veslař Zdeněk Zavoral (41), vicemistr světa v silovém trojboji a triatlonista Kosťa
Ožinskij (29), bývalý instruktor fitcentra, finalista
česko-slovenské soutěže Doformy s Muscle & Fitness a ocelový veslař Tom Lněnička (35), kulturista
a železný veslař Pepa Vomáčka (22), vicemistr Evropy v naturální kulturistice a platinový veslař Jarda
Petr (34), kulturista a železný veslař Petr Horníček
(31), dvoumetrový obr a železný veslař Jarda Jirásek (37), mistr světa ve skateboardingu a železný
veslař Kuba Knettig (18), cyklista, běžec na lyžích,
powerslide nordic trainer a železný veslař Jarmil
Cik (48), kulturista Vojta Melša (26), mnohaletý
cvičenec fitcentra a železný veslař Vlastík Novák
(53), kondiční cvičenec Dan Ševčík (23), profesionální hasič a úspěšný účastník soutěží ve vytrvalostní síle Milan Hermon (34) a kapitán a 1. háček
dračí lodě, medailista Natural Universe, autor silově-vytrvalostního veslování, kondiční trenér a platinový veslař Jiří Štěpánek (50).

do síly vytrvalostní a této síly následně potom do
pádel dračí lodě, je fungující realitou.
Když jsem před třemi lety metodicky zpracoval
a uvedl do praxe soutěžní test vytrvalostní síly
formou veslování na kladce se 40 kg zátěží, již tenkrát jsem pevně věřil v tyto souvislosti. Částečný
podíl na tomto úspěchu mají od letošního března
i tři americké veslařské trenažéry Concept 2, které
tvoří společně s veslováním na kladce tu správnou
kombinaci, která zajišťuje patřičnou univerzálnost.
Jedná se o společné dávkování a využití hrubé
a jemné síly.
Vím, že vždy odjíždím na Velké Dářko s fyzicky
nejzdatnější posádkou. Když pak na vodě vše klapne technicky a vyjde nám synchronizace pádlování,
není potom síly, která by nás zastavila. Nikdy ale
netvrdím, že vyhrajeme určitě, snažím se ve svém
týmu pěstovat zdravé sebevědomí, ale zároveň i dostatečný respekt k soupeřům. Rozhodně nikoho nepodceňuji, mám ale víru ve vítězství, jakožto formu
odměny za poctivou přípravu ve fitcentru.
Přistupuji k tomu stejně, jako kdysi při extrémně
náročných přípravách na světové soutěže v naturální kulturistice. Věřím pevně tomu, že když odvedeme poctivou práci při přípravě, tak nás za to Bůh
odmění v samotném závodě.
Závěrem děkuji městu Polička za březnový nákup uznávaných amerických trenažérů Concept 2,
strojů na kterých trénují i takové kapacity veslování jako např. Ondra Synek a Mirka Knapková. Tyto
trenažéry u nás ve fitcentru na plaveckém bazénu
využívají vedle borců z Kladkostroje i běžní cvičenci a cvičenky fitka a velmi si je pochvalují, kromě
nárůstu kondice mají i veliký vliv na pálení tělesného tuku po celém těle, nadbytečná kila jdou rychle
dolů.
Děkuji také panu starostovi a paní místostarostce za milé přijetí a slavnostní večeři při přátelském
posezení pro celou posádku Kladkostroj Polička.
V úplném závěru bych dodal, nevím, které místo
obsadíme příští rok, vím ale, že se vynasnažím vést
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sportovce Kladkostroje Polička tak, jako každý rok
k tomu, aby odvedli, co nejlepší práci v přípravě ve
fitcentru i v samotném závodě na hladině Velkého
Dářka.
Jiří Štěpánek, kondiční trenér
Zubaři třetí
Finálová jízda poskytla divákům i účastníkům
velmi silný zážitek. Každou z osmi nejlepších posádek hnala kupředu touha po vítězství. Souboj byl
velmi vyrovnaný, konkurence těžká, v cíli nebylo
snadné jen tak z lodi určit konečné umístění, takže všechny posádky zůstávaly i po skončení závodu
v napětí. A výsledek dvě poličské lodě ve finále!
V loňském, pro nás premiérovém, ročníku naše
posádka dosáhla na 7. příčku. Doufali jsme, že letos alespoň obhájíme svou pozici z minulého roku.
Dokázali jsme však něco, o čem se nám před závody
ani nesnilo: umístění „na bedně“! Zubaři obsadili
úžasné 3. místo v hlavní kategorii Liga Vysočiny FUN! Naše cesta za úspěchem ale byla trnitá. Ještě
den před závodem nebylo jisté, zda nastoupíme. Na
poslední chvíli se nám z účasti omluvilo několik
zkušených borců, museli jsme tedy improvizovaně doplňovat posádku z řad manželek a přítelkyň,
které tak čekalo vůbec první seznámení s pádlem.
Podařilo se.
Děkujeme tímto všem fanouškům a fanynkám,
kteří nás ze břehu podporovali. Těšíme se příští rok
na Velkém Dářku opět nashledanou. Přejeme i dalším poličským týmům hodně zdaru, třeba ostatním
za rok společně tzv. vypálíme rybník (Velké Dářko).
Tým Zubařů: Luboš Dostál, Marcela Báčová,
Pepa Gajdoš, Petr Mach, Martin Pícha, Richard
Mach, Jakub Ivanovski, Michal Slouka, Martin
Odstrčil, Milan Mach, Milan Víšek, Peter Krajčír,
Václav Zlatuška, Milan Vostřel, Pavel Kozel, Tomáš
Mach, Rosťa Gregorovič, Alena Machová, Petra
Fliedrová, Karolína Kozlová, Markéta Paščenková.
Milan Mach, na vodě Zubař
„Ženy F Akci“ opět na stupních vítězů
Letos po čtvrté se členové vodáckého klubu Neptun zúčastnili Festivalu Dračích lodí na Velkém
Dářku. Naoprvé jsme se zúčastnili v kategorii FUN
jako smíšená posádka. O rok později začala klub
reprezentovat dámská posádka, a to v kategorii
ženy. V roce 2013 si ženy vybojovaly svůj první
velký úspěch, a to první místo v závodu ve své kategorii. Každoročně jezdí v kostýmech (2012 Kleopatry, 2013 styl hippies, 2014 divoké kočky) a v roce
2013 za ně získaly první místo za nejoriginálnější
kostým. Letos je čekal nelehký úkol obhájit medailovou pozici, což se jim podařilo a obsadily krásné
druhé místo.
Posádka: Martina Kučná, Pavla Štarmanová,
Jarmila Laštůvková, Gabriela Keplová, Markéta Havrdová, Karolína Kučerová, Hana Šíchová,
Zdeňka Kadlecová, Kateřina Pachovská, Klára
Laštůvková, Anna Záveská, Martina Pachovská,
Petra Filová, Lenka Fulíková, Marcela Dostálková,
Martina Macáková, Petra Betlachová, Hana Vondrová, Kateřina Vařejková, Aneta Pernerová, Jitka
Vosmeková
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Turisté zvou

Zprávy oddílu ledního hokeje

Sobota 8. listopadu - ListopaSezóna 2014-2015 odstartovala pro „A“ mužstvo
dová vycházka. Z Jimramova
přátelskými zápasy takto: neděle 21. 9. Chotěboř
přes Nedvězí do Jedlové. Od- – Polička 6:4 a poslední přátelák sehrál Spartak
jezd: linkovým autobusem z Po- doma v neděli 5. 10. s Veverskou Bítyškou, kdy
ličky, aut. nádraží, v 8.32 hod. zvítězil 5:1.
do Jimramova. Možno nastoupit
V mládežnických kategoriích se již několik let zatéž na zastávce Polička, most, hajuje soutěž okolo 20. září. To ještě v Poličce není
v 8.34 hod., Polička, Zákrejsova ulice, v 8.36 hod.
v provozu ledová plocha a proto náš oddíl z důvoZ Jimramova půjdeme kolem Trhonického poto- dů nerozehranosti tato utkání překládá. Dril Miloka k dolnímu okraji Trhonic ke mlýnu. V Trhonic- še Grubhoffera, trenéra žáků překonal i toto úskalí
kém mlýnu je zajištěna prohlídka. Odtud půjdeme
v prvním zápase hraném v sobotu 4. 10. v Chocni.
po silnici do Nedvězího a budeme pokračovat po
Mladší žáci odjížděli k tomuto střetnutí pouze v 10
neznačené cestě severním směrem do Jedlové. „lidech“. V úvodních 5 minutách naši hráči 3x v sóDélka trasy 12 km. Na vycházku zvou Müllerovi.
lových nájezdech neuspěli a vedení mužstva mělo
obavu, aby tyto šance v závěrečném účtování ne14.-16. listopadu - Za posledním puchýřem. Le- chyběly. Z těchto obav vyvedl všechny zúčastněné
tos se vypravíme vlakem na již 43. ročník celostát- Elis, který vstřelil 10 branek a Polička nakonec
ní akce tentokrát do Benešova u Prahy. Tuto akci
zvítězila 16:3.
jsme pořádali před 12 lety v Poličce. Vedoucí záStarší žáci v tomto utkání nejdříve prohrávali,
jezdu Jiří Andrle.
zápas otočili na 5:6, ale nakonec prohráli 7:6, ale
i to je na úvod soutěže dobrý výsledek.
Čtvrtek 20. listopadu - K rybníku Zimka. OdNeděle 12. 10. Světlá n/S. : Polička (0:0, 3:1, 3:0)
jezd autobusem na zastávku Široký Důl Babka
Branky: Škarýd
1 a odtud po cykloznačení k Lubenské myslivně
Spartak odjížděl k prvnímu utkání v nové sea kolem rybníku Zimka a přes Svatou Kateřinu do
zoně bez čtyř hráčů základní sestavy, ale junioři,
Borové. Celkem 11 km. Vycházku vede Jiří Andrle.
Sobota 22. listopadu - Zamykání turistických
cest. Na ukončení turistické sezony letošního roku
pojedeme k našim kamarádům do Velkých Opatovic. Doprava osobními auty. Akci zajišťuje Jiří
Vrbický.
Sobota 6. prosince - Zimní Svojanov. Tradiční
prosincová vycházka z Poličky na Svojanov a Bystrého. Na vycházku zve Zdena Mihulková.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Sportovec Poličky
Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce Poličky
pro rok 2014
Pořadatel: Městský úřad Polička – sportovní komise města
Nominace TJ, SK a svazy Poličky, sportovní, občanská sdružení, sportovní osobnosti a čtenáři
Kategorie:
1. Jednotlivci (žáci/žákyně)
2. Jednotlivci (dorost)
3. Kolektivy (žákovské + dorost)

Přípravka:
Polička - Pardubice „2“
Polička - Hlinsko

3:11
16:3

Ml. žáci:
Choceň – Polička
Lanškroun – Polička
Pardubice – Polička

3:16
8:8
12:7

St. žáci:
Choceň - Polička
Lanškroun – Polička
Pardubice- Polička

7:6
4:11
14:2

Dorost:
Polička – Lanškroun

4:6
Výbor oddílu LH

Reparát z Prachatic a sk8ová Plzeň
Protože mistrovství světa ve sk8tu naplnilo
Jitřenku mnoha články, tak jsme opomněli pár
závodů Českého poháru. Jarní závod v Prachaticích neproběhl z důvodů nepřízně počasí a ani
se nepodařilo sehnat ruské MiGy, aby vypršely
mraky ještě před městskou zástavbou. Proto si
museli Prachatičáci zvolit jiný termín. Tak tedy
26.–27. 7. vše proběhlo jak mělo a naši poličští
jezdci u toho nesměli chybět. Za děti byl nejrychlejší Petr Martinů a na pěkném třetím místě se
umístil Vojta Nunvář. Lukáš Martinů byl sice bez
umístění, ale přeci jen nejezdí tak dlouho jako
jeho bratr Petr. Určitě u něho na sebe úspěchy
nedají dlouho čekat. Juniorskou kategorii ovládl
Petr Matouš a hned druhý za ním skončil Vítek
Hromádko. Naši dospělí závodníci byli většinou
na dovolených a tento termín jim příliš nesedl.
Další závody, které se jely pod záštitou Českého poháru v termínu 23.–24. 8. , proběhly v Plzni.
Všichni závodníci si pochvalovali kvalitu závodů

Všechny kategorie budou hodnoceny bez pořadí,
a to maximálně 6 v kategorii žáci, dorost, v kategorii žákovských družstev maximálně 7, v kategorii
kolektivů dorosteneckých maximálně 3.
Hodnocení: Sportovní komise města Poličky
Předávání ocenění proběhne v poličské sokolovně 9. 1. 2015 od 18.30 hodin.
Návrhy musí obsahovat: jméno, rok narození,
místo trvalého pobytu, příslušnost k TJ, SK či občanskému sdružení, výčet sportovních výsledků
a umístění v roce 2014, zhodnocení činnosti, kontakt na dotyčného.
Návrh posílejte e-mailovou adresou panu Antonínu Kadlecovi, rss.sy@seznam.cz s heslem Sportovec Poličky, nebo písemně na adresu Regionální
sdružení sportů, pan Antonín Kadlec, Svitavy, 568
02, s heslem „Sportovec Poličky“.
Termín: do 10. 12. 2014
Sportovní komise města Poličky
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kteří za ně zaskočili zahráli výborně. Držet tempo
s jedním z favoritů soutěže dokázali naši hráči dvě
třetiny. V té poslední otevřeli hru, bohužel v rychlém sledu 2x inkasovali. I přes porážku trenér
D. Vápeník své svěřence pochválil, vždyť věkový
průměr našeho mužstva byl 21 let.
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a hlavně dobré výsledky. Začneme opět těmi nejmenšími a velmi potěšující je, že na prvním místě skončil Petr Martinů, třetí pak Vojta Nunvář,
čtvrtý Honza Válzler a pátý brácha od Petra Lukáš Martinů. Naši nejmenší s přehledem ovládli
svoji kategorii. V kategorii juniorů s přehledem
zvítězil Petr Matouš a hned za ním se umístil Vítek Hromádko. Za ženy byla Anička Tehza jednou
první, jednou druhá a jednou čtvrtá a Renata
Škrabalová jednou druhá, jednou třetí a jednou
čtvrtá. V kategorii mužů si dojel Jarda Knettig
dvakrát pro první místo a jednou pro druhé. Ještě se jela speciální kategorie „Legendy“, kterou
s přehledem ovládl náš poličský trenér omladiny
Ivo Škrabal.
V příštím článku se zaměříme na závody mistrovsví České republiky v Havlíčkově Brodě a na
poslední závod této sezóny v Praze. Všem závodníkům gratulujeme.
-jt-

Fotbal

Volejbalové soutěže

A zase ta koncovka!
V neděli 21. 9. jsme odjížděli na další turnaj fotbalových starších přípravek. Tentokrát do Libchav,
ale opět bez brankáře. V brance tak museli nastoupit kluci, kteří běžně hrají v poli. První zápas proti
domácím jsme neodehráli vůbec špatně. Vlastně
jsme ho odehráli velice dobře, neboť většinu hrací
doby jsme strávili před brankou soupeře, ale naše

neproměňování vyložených šancí, které už chvílemi vypadalo, že je úmyslné, rozhodlo v náš neprospěch. V dalších dvou zápasech jsme sice zvítězili
poměrně velkým rozdílem, avšak skóre mohlo
být mnohonásobně vyšší. O tom svědčily málem
ukroucené hlavy fanoušků, kteří se nestačili divit,
co vše je možné neproměnit.
Výsledky:
• Libchavy – Polička 5:3 branky – Valouch, Martinů, Zahradníček
• Jablonné n. O. – Polička 1:8 branky – Valouch
3, Martinů 2, Mach 2, Pham
• Letohrad – Polička 3:8 branky – Valouch 4,
Martinů 3, Bulva
Sestava: Pham, Zahradníček, Bulva, Valouch,
Mach, Martinů, Roun, Večeřa, Němec, Vu.
Roman Lajžner, trenér
Poličské mladé pušky se v krajské
konkurenci opět neztratily
Poslední zářijový víkend letošního roku se
v Hlinsku konal fotbalový přebor Pardubického
krajského fotbalového svazu věkových kategorií
do deseti a do jedenácti let. Jednalo se o turnaj
výběrů okresních fotbalových svazů (Pardubice,
Chrudim, Ústí n. O., Svitavy).

SK Polička měla v obou věkových kategoriích
několikanásobné zastoupení:
U 10 – Vojta Sabin (host z Bystrého), Nik Roun,
David Večeřa (viz foto – spodní řada zleva) – z rodinných důvodů byl omluven Honza Vraspír.
U 11 – Dan Martinů (host z Borové), Honza Valouch, Adam Mach, Péťa Pham (viz foto – horní
řada zleva).
Hoši se v krajské konkurenci neztratili, výběr
U 10 vybojoval dvě remízy, výběr U 11 jedno vítězství. Na výsledcích se jednou brankou podílel Nik
Roun a dvěma góly Adam Mach.
Velkou měrou se na účasti našich borců na výběrech zasloužili jejich týmový spoluhráči z přípravek SK Polička a dále trenéři nejmladších věkových kategorií: fotbalová školička – Pavel Bureš
a Honza Pavlík, mladší přípravka – Radek Mlynář
a Honza Král, starší přípravka – Roman Lajžner.
Jen tak dál.
Fotbalový turnaj starších
přípravek v Litomyšli
4. 10. jsme absolvovali další turnaj, tentokrát
v Litomyšli. K turnaji borci odjížděli výrazně oslabeni o kouče, do složení mužstva nám již začíná zasahovat hokejová sezóna. Z naší strany se jednalo
o vyrovnaný turnaj se silnými soupeři. V prvním
utkání s domácími borci jsme doplatili na tradičně
nízkou produktivitu a dále na nedůraz, který vždy
předvádíme v prvních zápasech turnajů. Další dva
zápasy již proběhly podle našich představ, kluci
podali dobrý výkon – škoda, že jsme neudrželi
dvougólové vedení s dobře hrajícími Svitavami.
Gratulujeme mladší přípravce k výbornému výkonu, která bez ztráty bodu ovládla celý turnaj!
Výsledky:
• Polička – Litomyšl 4:5 – Mach 2x, Valouch,
Bulva
• Polička – Libchavy 3:1 – Mach 3x
• Polička – Svitavy 2:3 – Valouch, Večeřa
Sestava: Makovenyi – Bulva, Zahradníček,
Vraspír, Mach, Valouch, Roun, Večeřa, Vu, Kučera.
Fotbalový turnaj starších
přípravek v Litomyšli
19. 10. jsme absolvovali další turnaj v Litomyšli.
K turnaji mužstvo odjíždělo oslabeno o trenéra.
Mimo prvního zápasu s Letohradem, kde se opět
projevil náš „syndrom“ prvních zápasů – za 3 minuty jsme prohrávali 0:2 – kluci opět předvedli
standardně dobrý výkon plný pohledných fotbalových akcí. Pochvalu zaslouží brankář a střelec
dvou hattricků. Na základě výkonů našeho mužstva byli Dan Martinů, Petr Pham a Adam Mach
vybráni do tréninkového kempu MFK Chrudim
pro ročník narození 2004.
Výsledky:
• Polička – Litomyšl 4:1 – Valouch 3x, Mach
• Polička – Letohrad 4:4 – Valouch 3x, Mach
• Polička – Mor. Třebová 2:1 – Pham, Roun
Sestava: Makovenyi – Bulva, Zahradníček,
Vraspír, Pham, Mach, Valouch, Roun, Večeřa, Vu,
Mitáš.
S. Mahu

Přípravka
Další kolo přípravky nepřineslo žádné překvapení. Naše A družstvo drží 2. místo, B tým střídavě
hraje v elitní skupině a ve skupině B, zatím drží
5. místo. Ostatní týmy 15., 18. a 19. místo.
Mladší žákyně
Letos ani v jednom případě neopustily skupinu A,
na třetím místě se drží jako přikované. Před nimi
pouze soupeřky z Lanškrouna a České Třebové.
Starší žákyně
Brněnská zemědělská škola byla svědkem litých
bojů v Českém poháru žákyň. 24 družstev bojovalo dva víkendové dny o umístění v prvních dvou
osmičkách. I poličským žákyním se to podařilo.
V základní skupině deklasovaly Přerov 2:0, Pardubice 2:0. Podvečerní zápas s Ostravou přinesl
první porážku 1:2. Ani vedení o 12 bodů děvčatům
nestačilo ke konečnému vítězství.

Druhý den na nás čekalo silné Brno a Bílovec.
Hráčky KP Brna si s námi dokonale pohrály, ale
zápas s Bílovcem byl vyrovnaný. Obě nedělní prohry nás katapultovaly do druhé osmičky Českého
poháru.
Poslední říjnový víkend hostí naši skupinu
Nový Jičín. Mimo něj se utkáme s Lanškrounem,
Zlínem, Vamberkem, Uherským Hradištěm, Znojmem a Frýdkem Místkem.
12. října žákyně zahájily svoji krajskou soutěž. Bez ztráty kytičky prošly přes Dolní Újezd
a Litomyšl do nejlepší skupiny. A tu také o týden
později udržely. V domácím prostředí bojovaly se
Svitavami, chyběly vždy tři, čtyři bodíky… Náročnější byl druhý zápas proti Lanškrounu. Ustrašený
tichý výkon-nevýkon na hřišti připomínal spíše
pochodové cvičení. Po půlhodince jsme prohrávaly 0:2. Trenér i maminky byli zralí na lékařské
ošetření. Hra v následujících dvou setech se zlepšila, a tak se nakonec šlo do tiebreaku, kde Polička
byla šťastnější.
Další kolo opět hostí Polička, a to 30. 11. : Svitavy, D. Újezd a domácí hráčky.
Kadetky
Zde máme odehrán pouze jeden dvojzápas s favoritkami z Lanškrouna. Příležitost dostala především střídající děvčata. 2x prohra 0:3
Ženy
Tato soutěž se již dobrala do své poloviny. Poličská děvčata mají na svém kontě pouze skalp Nasavrk, řadu vyrovnaných utkání i totálních výpadků
v jednotlivých setech, dva bojovné leč prohrané
tiebreaky, první setkání s „rozhodčovskými legendami“, které si myslí, že domácím je povinností
darovat 20%. Sobotní maraton od konce srpna do
poloviny října jsme ukončily na 8. místě.
Muži
Stejnou soutěž dohráli i poličtí muži, a to o poznání lépe. Drží 4. příčku se stejným bodovým
ziskem jako druhý Lanškroun. V tabulce ale chybí
některé nedohrané zápasy.
-har-
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Plavecký bazén
1. sobota
2. neděle
3. pondělí

14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-14.00, 15.00-16.00
tři dráhy a jedna dráha Aguagravidibic,
18.00-20.00
4. úterý
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
5. středa
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
6. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
7. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
8. sobota
14.00-20.00
9. neděle
zavřeno
10. pondělí 6.00-7.30, 13.00-14.00, 15.00-16.00
tři dráhy a jedna dráha Aguagravidibic,
18.00-20.00
11. úterý
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
12. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
13. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
14. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
15. sobota 14.00-20.00
16. neděle zavřeno
17. pondělí svátek, 14.00-20.00
18. úterý
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
19. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
20. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
21. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
22. sobota 14.00-20.00
23. neděle zavřeno
24. pondělí 6.00-7.30, 13.00-14.00, 15.00-16.00
tři dráhy a jedna dráha Aguagravidibic,
18.00-20.00
25. úterý
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
26. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
27. čtvrtek 6.00-7.30, 12.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
28. pátek
6.00-10.00, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
29. sobota 14.00-20.00
30. neděle zavřeno
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 °C.
Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami.
Děti do jednoho roku nemohou do bazénové
vody pro dospělé. Děti ve věku 1 až 3 let mohou
do bazénu pouze v plavečkách nebo jednorázových
plenkách do vody s přiléhavou gumičkou kolem
nohou. Děti do 10 let věku mají vstup na veřejné
plavání povolen pouze v doprovodu plnoleté osoby.
Upozornění:
• vstupné na bazén, saunu a kurzy najdete www.
tespolicka.cz a www.policka.org
• vstup na bazén je započítán od převzetí do
předání klíčku od kabinky.
• Návštěvník za překročení zaplacené doby
uhradí 10 Kč za započatou každou
• ¼ hodinu.
• Návštěvník fitcentra na plaveckém bazénu,
který jde po cvičení plavat, uhradí
• 10 Kč za započatou každou ¼ hodinu.
• Návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který
jde plavat před saunováním,
• uhradí 10 Kč za započatou každou ¼ hodinu.

• držiteli ZTP a ZTP/P a jejich průvodci se poskytne sleva poloviny vstupného
• potvrzení pro zaměstnavatele a pojišťovny
za vstupenky nebo permanentky hlaste v pokladně před zaplacením nebo využijte služeb
v pracovní době v kanceláři plaveckého bazénu
Přednášky: úvodní přednášky, přednášky pro
těhotné 20 kč za osobu
Kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit se
můžete kdykoliv v průběhu roku.
Provoz sauny
muži:
středa a pátek 16.00-20.00 h.
ženy:
čtvrtek 16.00-20.00 h.,
sobota 14.30-16.55 h.
společná:
sobota 17.00-20.00 h.
Aktuální změny o provozu sauny jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem
a www stránkách: město Polička, T.E.S., s. r. o.
Informace:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz, 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz,
• Zdena Mihulková: 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
Provozní doba fitcentra na
plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00
čt:
14.00-20.00
so:
14.00-17.00
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora
Zimní stadion
Provoz zimního stadionu je otevřen od
1. 10. Bruslení pro veřejnost je každou sobotu, neděli a svátek od 14.00-15.30 hod.
Novinka: veřejnost středy - od 8. 10. a pokračující od 16.15-17.45 hod.
Možnost zapůjčení bruslí. Vstupné veřejného
bruslení děti 20 Kč, dospělí 35 Kč
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu,
Polička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427.
Ubytování „Balaton“ u koupaliště
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
8 lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venku je ohniště
vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Provozovatel T.E.S., Jiráskova 977, Polička
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
m.t. 737 867 342, 461 725631,
Ceník a foto najdete na webových stránkách
www.tespolicka.cz a www.policka.org

KAHL začíná
Již čtvrtou sezónu zahajují „mladíci“ z poličské
farnosti v hokejové lize KAHL (Křesťanská amatérská hokejová liga). Tato soutěž amatérských týmů
probíhá v sedmi městech Královehradecké diecéze.
V letošním roce se hráči potkají s týmy Pardubic,
Chrudimi, Hradce Králové, Slatiňan, Rychnova
nad Kněžnou a Kobylis. Po loňském úspěchu (poličtí vybojovali ve finálovém turnaji stříbrné medaile)
se budou hráči snažit minimálně udržet získané
pozice. První utkání, které odehraje ŘKF Polička
na domácím ledě, bude o víkendu 21.–23. listopadu proti celku HC TOOKANI Kobylisy (upřesnění
najdete na www.farnostpolicka.cz). Těšíme se na
podporu nejen farních fanoušků, ale třeba i vás,
kteří máte rádi amatérský hokej.
David Šafář

Mistrovství ČR
v cyklokrosu
V neděli 2. listopadu do Poličky opět po roce
zavítají závody nejvyšší soutěže ve veteránském
cyklokrosu – Lawi Stevens Cross Cupu. Po mnohaletých dobrých zkušenostech z pořádání předchozích ročníků jsme letos dostali důvěru k pořádání
závodu Mistrovství republiky. Závody se budou
konat na oblíbeném technickém okruhu, který
startuje na stadionu a pokračuje do Liboháje. Oblíbenou pasáží pro závodníky je i výběh po schodech a průjezd přes sjezdovku. Součástí závodu je
i vložený závod žáků, kadetů, juniorů a kategorie
Elite.
V sobotu před naším závodem se koná závod
TOI TOI Cupu v cyklokrosu v Hlinsku. Věříme, že
závodníci zůstanou v našem regionu a přijedou si
zazávodit i k nám do Poličky.
První závod kadetů a juniorů startuje v 10 hodin dopoledne. Jednotlivé závody veteránů budou
startovat od 11.00 hod po hodině. Přijďte se podívat na špičkové závody ve veteránském cyklokrosu
a fandit i borcům z našeho oddílu.

AVL se stala PVL
Jak jsme informovali v červnové Jitřence, od října 2013 je
slovní spojení „amatérská volejbalová liga“ registrováno jako
chráněné, na což nás registrátor
(organizátor celorepublikové AVL) upozornil.
Na e-mail dotaz, za jakých podmínek bychom
se mohli do ligy zapojit, jsme odpověď neobdrželi.
Přikročili jsme proto ke změně názvu, abychom
předešli případným právním problémům. Po
bouřlivé debatě na schůzi organizačního výboru
o novém jméně, tak do další patnáctiletky vcházíme pod označením Poličská volejbalová liga (PVL).
XVI. ročník Poličské volejbalové ligy byl zahájen
v říjnu úvodními zápasy. Do letošního ročníku se
přihlásilo sedm družstev.
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
16. 10. THT - Jaruni
1:1
THT - Jaruni
2:0
23. 10. ASPV - K6
2:0
ASPV - K6
0:2
Rozpis zápasů:
6. 11. THT - K6, THT - Pajdáci, Jaruni - K6
13. 11. ASPV - Bystré, K6 - Bystré, K6 - Hrošíci
20. 11. Jaruni - Pajdáci, Jaruni - Hrošíci
ASPV - Hrošíci
27. 11. THT - Bystré, THT - Hrošíci
Jaruni - Bystré
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
Za TJ Spartak Polička - ASPV
J. K. Dvořák

Poličský out
Dne 22. 11. se uskuteční v hale
ZŠ Na Lukách X. ročník amatérského volejbalového turnaje Poličský out. Přihlášky přijímáme
do 8. 11. na e-mailové adrese policskyout@nastrankach.cz. Počet družstev je omezen na osm. Více informací na webu policskyout.nastrankach.cz.
Za TJ Spartak Polička - ASPV
J. K. Dvořák
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