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ZAČÍNÁ ROK BOHUSLAVA MARTINŮ
Hned se mi po té
Praze chodí lépe, když na
mě na řadě míst v centru
shlíží Bohuslav Martinů
z plakátu k projektu Martinů Revisited. Tento název v sobě skrývá jednu
z největších hudebních
akcí minulých i následujících let. Letos si totiž
připomeneme 50. výročí
úmrtí a rok nato 120. výročí narození Bohuslava
Martinů. Jeho osobnost a dílo si budou připomínat
hudebníci po celém světě.
Martinů Revisited – mezinárodní projekt pro
propagaci Bohuslava Martinů
Projekt vznikl v pražském Institutu Bohuslava
Martinů a jeho koordinátorem je ředitel Institutu,
hudební vědec a skladatel Aleš Březina. Hlavním
cílem je propagace slavného poličského rodáka doma
i v zahraničí prostřednictvím tisícovky koncertů, festivalů, výstav, divadelních představení i vědeckých
konferencí. „Padesát let od úmrtí skladatele bývá
často rozhodujícím momentem pro ověření životaschopnosti jeho díla. Je to období, ve kterém odcházejí
poslední žijící přímí příbuzní, blízcí přátelé a spříznění interpreti a zbude »jen« dílo samotné,“ uvedl pro
média Březina.
Dílo Martinů zařadí do svého repertoáru nejznámější světové orchestry – mezi nimi vídeňští, berlínští
a newyorští filharmonici nebo také BBC Symphony
Orchestra dirigovaný Jiřím Bělohlávkem. Ve Švýcarsku, kde Martinů strávil poslední roky svého života,
se chystá celkem pět operních premiér. V České
republice se s jeho hudbou budeme moci setkat například na festivalech Janáčkův Máj nebo Moravský

podzim. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro
dokonce postaví na díle Martinů dramaturgii letošního ročníku.
Všechny české velké orchestry i operní soubory
počítají s tím, že se dílu B. Martinů budou ve zvýšené míře věnovat, nebo je dokonce učiní hlavním
tématem sezóny. Jako například Česká filharmonie,
která společně s Magdalenou Koženou celý projekt
v půlce prosince zahájila světovou premiérou nedávno objevených Tří fragmentů z opery Juliette. Celou
operu nastuduje v březnu brněnské Národní divadlo,
zatímco Národní divadlo v Praze chystá na podzim
Hry o Marii. Národní muzeum zase v květnu otevírá
velkou výstavu o skladatelově životě a tvorbě pod
názvem Fenomén Martinů.
Většina Poličských si možná neuvědomuje, že
Martinů Revisited je projekt, který dosahuje celospolečenského významu. Některé akce byly vybrány do
oficiálního doprovodného kulturního programu českého předsednictví v Radě Evropské unie. Záštitu nad
ním převzal ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg: „Osobností formátu Bohuslava Martinů
není a nebylo mnoho. Nejen v české společnosti. Jeho
život a dílo se ostatně vyznačuje neustálými přesahy,
v místě i v čase. Bohuslav Martinů byl nejen pravým
světoobčanem s evropskou adresou, ale i cestovatelem
napříč hudebními žánry, historií a experimenty.“
Mezi mediálními partnery nalezneme řadu subjektů
včetně České televize a Českého rozhlasu.
Polička nezůstane pozadu
A jak si letošní rok připomene svého rodáka Polička? Bohatě. Festival Martinů Fest 2009 a plánované
otevření Centra Bohuslava Martinů mají dokonce
celostátní význam a jsou součástí projektu. Pokud
v těchto dnech navštívíte městské muzeum, spíš než
v pracovně, narazíte na ředitele (pokr. na str. 11)

ROK BOHUSLAVA MARTINŮ - TISKOVÁ KONFERENCE
V úterý 16. prosince proběhla v prostorách
barokní radnice tisková konference na téma rok
2009 – Rok Bohuslava Martinů v Poličce. Představitelé jednotlivých kulturních institucí zde představili
program, který pro rok 2009 připravují. Před novináři vystoupila místostarostka města M. Tomanová,
ředitelka Tylova domu A. Báčová, ředitel Měst-
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ského muzea a galerie Polička D. Junek, ředitelka
ZUŠ B. M. Polička R. Pechancová, ředitel Městské
knihovny v Poličce J. Jukl. Premiéru mělo nové
vítězné logo Centra Bohuslava Martinů v Poličce.
Logo představil se zajímavým komentářem Vladimír
Slivka – zástupce firmy Peacock. (Další informace
najdete na str. 2) Mezi hosty byla též L. Berná z Institutu B. Martinů v Praze a pan Petr Veber – vedoucí redaktor Českého rozhlasu 3 – Vltava. Stanice
Vltava bude z Poličky přenášet dva koncerty roku
2009 – Slavnostní koncert k otevření Centra Bohuslava Martinů v Poličce – 4. 4. 2009, tento koncert
je zároveň zařazen mezi oficiální doprovodné akce
českého předsednictví v Radě Evropské unie. Další
koncert z Poličky, který posluchači stanice Vltava
uslyší, je Koncert komorní filharmonie Pardubice,
který se uskuteční 28. 8. 2009 v kostele sv. Jakuba.
Jedná se o komponovaný večer z tvorby B. Martinů
v den 50. výročí jeho úmrtí. Tato akce bude též
uvedena v programu 51. ročníku MOF Smetanova
Litomyšl jako mimořádný externí koncert.
Ing. N. Šauerová
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ZASEDALA BEZPEČNOSTNÍ
RADA MĚSTA
Ve čtvrtek 11. 12. 2008 zasedala na MěÚ Bezpečnostní rada města Poličky (dále jen BRM). Ve
svém programu schválila plán práce na rok 2009.
Členové byli seznámeni s Vnějším havarijním plánem Poličských strojíren a.s. a řešilo se, mimo jiné,
rozšíření městského kamerového systému.
Starosta města, jako předseda BRM, odvolal
z funkce ke dni 31. 12. 2008 člena BRM ředitele
Okresního ředitelství Policie ČR plk. Mgr. Miroslava
Brandejse, kterému končí služební poměr u policie
a jmenoval za něho nového člena, npor. Mgr. Martinu Simonovou, vedoucí obvodního oddělení PČR
v Poličce. Nové složení bezpečnostní rady města od
1. 1. 2009 bude následující:
Předseda: Jaroslav Martinů
Tajemník: Ing. Vladimír Bartoš
Členové:

JUDr. Marie Tomanová,
Ph.D., Ing. Karel Ettl,
npor. Mgr. Martina Simonová,
npor. Bc. Miroslav Kubík,
Lukáš Schauer
(bar)

K CENĚ STOČNÉHO NA ROK 2009
Rada města schválila dne 19. 11. 2008 cenu stočného na rok 2009 ve výši 35,40 Kč včetně DPH. Toto
navýšení ceny představuje oproti ceně roku 2008 nárůst ve výši téměř 12 %. S tímto vědomím byla cena
vodného zvýšena o pouhá 2%, tj. z 25,- Kč na 25,50
Kč. Důvodem znatelného zvýšení ceny stočného je
především potřeba vytváření investičních prostředků na dostavbu a rekonstrukci kanalizační sítě. Jak
již bylo uvedeno v minulém čísle Jitřenky, podařilo
se městu Polička získat dotaci ve výši cca 50 mil. Kč.
Tato dotace pokrývá větší část nákladů na stavbu,
avšak město Polička musí zajistit spolufinancování
zbývající části z vlastních zdrojů.
Vedle toho je třeba postupně přecházet ke
schopnosti samofinancování systému kanalizace
a čistírny odpadních vod (ČOV) nejen z provozního,
ale i z investičního hlediska. Nemůžeme totiž počítat s dotacemi, které by perspektivně umožňovaly

městu provádět rekonstrukce kanalizační sítě, které
se jeví jako nezbytné především ve starší obytné zástavbě. Např. již v příštím roce plánuje město Polička
rekonstruovat kanalizační stoku v ulici Havlíčkova
z vlastních zdrojů. Současně se systém kanalizace
a ČOV potýká s růstem provozních nákladů, u nichž
se jedná především o nutnost rozsáhlejších oprav na
ČOV zahrnujících výměnu a repasi části technologických zařízení s omezenou životností, a dále o nákup
materiálu a rostoucí ceny energie. Proto považuji
schválenou cenu stočného na rok 2009 za realistickou a zodpovědnou vzhledem k předpokládanému
vývoji v dalších letech, a současně za sociálně únosnou. Věřím, že se tato zodpovědná cenová politika
setká s pochopením nás všech, kteří myslíme na
dobro našeho města a naši budoucnost.
Jaroslav Martinů
starosta

VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
V krásné atmosféře očekávání vánočních
svátků uskutečnil pan starosta Jaroslav Martinů
s paní místostarostkou JUDr. Marií Tomanovou
ve středu 17. 12. dvě milé návštěvy.
Již tradicí se stává setkání s obyvateli ubytovny firmy Faulhammer s.r.o. v ulici P. Jilemnického. V příjemné debatě se zástupci města zajímali
o všední starosti lidí, kteří tu bydlí. Zároveň velice ocenili spolupráci s firmou Faulhammer s.r.o.,
která lidem bez domova pomáhá. „Pro naše město je činnost firmy Faulhammer s.r.o. velkou pomocí, v mnoha městech spočívá tato práce pouze
na bedrech městských úřadů,“ uvedl pan starosta
Jaroslav Martinů. V závěru návštěvy byly předány
obyvatelům domu symbolické dárkové balíčky
města Poličky.

NOVÉ LOGO CBM
Nové logo Centra Bohuslava Martinů představil
na tiskové konferenci, konané v úterý 16. prosince
2008 Vladimír Slivka – zástupce firmy Peacock, která
byla pověřena vytvořením loga včetně „logomanuálu“
na základě výběrového řízení.
Agentura přinesla v prvním kole sedm návrhů.
Do dalšího kola byly vybrány tři (respektive dva)
návrhy, které byly dále dopracovány.
Vítězné logo se skládá ze dvou částí a je vyvedeno ve třech základních barevnostech.
Logoart tvoří část kresby samotného Bohuslava Martinů, který se velmi často a rád karikoval.
Všechny autokarikatury jsou velmi charakteristické,
typické výrazným nosem a stylizací do podoby
„malé myšky“ (Svými autoportréty B. Martinů zdobil
dopisy přátelům a spolužákům, a které – jak uvádí
prof. Mihule v katalogu k nové expozici „ukazují
chytrou myšku, dávající přednost být v skrytu, spokojená, šťastná, veselá, nevýbojná, ale která se umí
o sebe postarat“ ).
V logotypu pod kresbou je ve třech řádcích vypsán celý název Centra, a je zlomen tak, aby vytvářel
dojem „krychle“ jako symbolu prostoru. Prostoru,
který má ambice stát se centrem společensko-kultur-

ního osvětového dění. To podtrhuje i druhá možná
asociace, a sice „rozevřená kniha“ s čtoucím Bohuslavem Martinů.
Základní barevná varianta loga se od černobílé
příliš neliší a pouze akcentuje v budoucnosti možné
využívání zkratky „CBM“, zatímco plnobarevná verze
loga se bude používat pro programy Centra s tím,
že právě plnobarevnost má symbolizovat pestrost
nabídky a programové skladby Centra.

N.Š.

MÍSTNÍ POPLATKY V TOMTO ROCE
Dovolte, abychom vás seznámili s místními poplatky v roce 2009.
Nejvíce vás bude patrně zajímat místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za komunální odpad), neboť se
týká všech osob s trvalým pobytem na území Města
Poličky a všech vlastníků stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci. Systém výběru poplatku
zůstává stejný jako v minulých letech. Začátkem ledna
obdrží každá domácnost složenku na úhradu poplatku, kde jsou uvedeny všechny potřebné údaje, týkající
se platby. Apelujeme zvláště na ty, kteří měli v průběhu roku nějaké změny (např. v adrese, počtu osob
apod.) a nepodali u městského úřadu dodatečné přiznání k poplatku, aby tak učinili nyní. Rovněž majitele
rekreačních objektů vyzýváme, aby nezapomínali na
svou ohlašovací povinnost! Poplatek za komunální
odpad je stanoven Obecně závaznou vyhláškou Města Poličky č. 6/2008, o místním poplatku za provoz
systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve
výši 492,-- Kč za osobu a rok. Splatnost poplatku je
do 31. 3. 2009.
Spolu se složenkou na úhradu komunálního odpadu obdržíte složenku na úhradu místního poplatku

Druhá návštěva byla o dětských úsměvech
a šťastných dětských očích. V odpoledních hodinách totiž zamířil pan starosta s paní místostarostkou do poličského dětského domova. Děti
dostaly dárky se svými jmenovkami.
Atmosféra byla už opravdu vánoční, nechybělo rozbalování dárků, samozřejmě vyzkoušení,
zda autíčka na ovládání jezdí, přehlídka jízdy
s novým kočárkem na panenky, mazlení s novými plyšáky. Děti předvedly i to, co umí – krásné
básničky i vystoupení v aerobiku. Setkání bylo
velmi milé a dojemné.

ze psů. Výše tohoto poplatku zůstává už od roku 2004
nezměněna. I tady je třeba upozornit držitele psů na
ohlašovací povinnost, kterou jim ukládá Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 5/2003, o místních
poplatcích, ve znění pozdějších novel. Splatnost poplatku ze psů je také do 31. 3. 2009. Ostatní místní
poplatky (poplatek za užívání veřejného prostranství,
poplatek z ubytovacích kapacit, poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt, poplatek za povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí
měst a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj) zůstávají v tomto roce také beze změny.
Všechny uvedené poplatky lze platit od 5. ledna
2009 v příjmové pokladně Městského úřadu Polička,
v přízemí, dveře č. 12, v době pokladních hodin. Doporučujeme však vyčkat na složenky a odsouhlasit si
uvedené údaje. V případě bezhotovostní úhrady je
nutné dodržet variabilní symbol i uvedenou částku,
aby mohla být platba správně přiřazena k předpisům.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem poctivým
poplatníkům, kteří své poplatkové povinnosti plní
vždy včas a nečekají na upomínky, výzvy a exekuční
příkazy.
Nechť nový rok prožijete ve zdraví a pohodě.
MěÚ Polička – odbor finanční a plánovací

BLAHOPŘÁNÍ „DIAMANTOVÝM
MANŽELŮM“
Manželé Dvořákovi si řekli své „ano“
27. 11. 1948 v Borové. K jejich významnému, šedesátému, výročí svatby poblahopřál i pan starosta
Jaroslav Martinů s paní místostarostkou JUDr. Marií Tomanovou.
A jaký je návod na spokojené dlouholeté manželství? Žít ve skromnosti, radovat se z maličkostí
a mít jeden druhého rád. Manželé Dvořákovi působí velmi radostně a optimisticky. Oba společně
říkají „Máme chuť do života!“ Oběma jim patří
velký obdiv a gratulace.
N.Š.
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Dne 20. 11. ve 23.30 hod. byli strážníci MP
přivoláni do nočního podniku v ul. Riegrova,
kde měla obsluha podniku problémy s jedním
z hostů, který po zaplacení upadl na podlahu
a nemohl vstát.
Hlídka na místě zjistila, že se jedná o čtyřiačtyřicetiletého muže z Trpína, který se strážníky
nekomunikoval a pouze uváděl, že mu není dobře. Na místo byla přivolána RLP, která si muže
převzala a odvezla na vyšetření.
Dne 23. 11. ve 2.45 hod. byla hlídka MP
požádána PČR OŘ Svitavy o prověření oznámení,
které se týkalo fyzického konfliktu v baru „Černá díra“ na náměstí Palackého. Na místě hlídka
zjistila, že zde došlo k napadení s nožem v ruce
dvaačtyřicetiletým mužem z Poličky. Tento byl
strážníky na místě omezen na osobní svobodě
a následně předán hlídce PČR. Na místo byla
strážníky přivolána RLP, která ošetřila zraněné
hosty. Hlídka MP zde dále zajistila svědky události.
Dne 26. 11. ve 12.30 hod. byla hlídka MP
přivolána do Riegrovy ulice. Zde zastavil osmadvacetiletý řidič z Ostroměře s vozidlem tak, že
způsobil neprůjezdnost ulice.
V okamžiku, kdy byl upozorněn na uvedený
stav dalším z řidičů, tak tohoto začal slovně
urážet a následně došlo i k fyzickému kontaktu.
Hlídka MP vyřešila jednání řidiče v blokovém
řízení.
Dne 29. 11. ve 22.05 hod. přijali strážníci
MP Polička oznámení ohledně jistých mladíků,
kteří na parkovišti u Tylova domu mají kouřit
marihuanu.
Na místě hlídka zastihla 4 mladistvé osoby
z Poličky, u kterých byla provedena orientační
dechová zkouška, kterou bylo zjištěno, že mladíci požili alkoholické nápoje, přičemž hlídce
MP přiznali i požívání uvedené omamné látky.
Jmenovaní byli předáni rodičům a o celé věci
byly vyrozuměny pověřené orgány (PČR, sociální
odbor).
Dne 3. 12. ve 2.45 hod. zastavovala hlídka
MP v ul. Starohradské vozidlo Škoda na základě
zjištění, že ve vozidle sedí vpředu 3 osoby. Při
kontrole řidiče vozidla bylo dále zjištěno, že je
pod vlivem alkoholu, což potvrdila orientační
dechová zkouška s výsledkem 0,42 promile. Na
místo strážníci přivolali PČR, která si jednatřicetiletého řidiče převzala k dalšímu projednání.
Dne 6. 12. v 0.25 hod. přistihla hlídka MP Polička při řízení vozidla čtyřiadvacetiletého muže.
Tento byl kontrolován v ul. Rumunské. Při kontrole bylo zjištěno, že není držitelem řidičského
oprávnění a vozidlo neoprávněně užívá. Dechová
zkouška, která byla u muže provedena, byla
s pozitivním výsledkem 1,6 promile. Na místo
byla přivolána hlídka PČR, s jejíž součinností byl
proveden odběr krve a lékařské vyšetření. PČR
celou věc šetří pro podezření z trestného činu.
Dne 13. 12. v 19.40 hod. byli strážníci MP
přivoláni do baru „Kréta“, kde dvacetiletý muž
z Lezníka slovně napadal obsluhu baru. Na místě
bylo dále zjištěno, že muž, který byl v podnapilém stavu, nemá na zaplacení útraty. Útratu za
muže následně zaplatil jeho známý, který byl na
místo přivolán. Následně strážnici uvedeného
muže vykázali z prostoru baru s tím, že věc dořeší následující dny vzhledem k jeho podnapilosti.
Dne 15. 12. byla celá záležitost vyřešena v blokovém řízení.

Městská policie Polička
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STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA POLIČKY - DOPRAVA A DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA
Mezi prvořadé cíle města Poličky v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury patří zejména kvalitní dopravní obslužnost, a to především objektů,
zajišťujících zdravotní péči, služby a jiné základní
potřeby obyvatel města a přilehlých obcí (dostatek
parkovacích ploch, dostupnost městskou hromadnou
dopravou, atd.). Dále je to zajištění bezpečnosti obyvatel v návaznosti na stoupající intenzitě dopravy ve
městě (stavební úpravy komunikací přirozeně snižující rychlost vozidel, realizace jiných další řešení bez
stavebních zásahů) a snaha o zastavení zhoršování
životního prostředí, jež souvisí s množstvím vozidel
projíždějících městem při tranzitní dálkové a mezinárodní dopravě. Důležitá je též koordinace spolupráce
mezi městskou policií a Policií ČR při zajišťování
bezpečnosti v rámci silničního provozu a podpora
projektů BESIP pro mládež.
Mezi navrhované, specifické cíle a opatření v rámci strategického rozvoje města v oblasti dopravy patří
i realizace rekonstrukcí komunikací při respektování
současných požadavků na modernizaci dopravní
infrastruktury, výstavba nové dopravní infrastruktury,
jejíž potřeba je vyvolána přirozeným rozvojem města,
řešení požadavků na možnosti parkování obyvatel
v závislosti na stoupajícím počtu vlastněných vozidel,
řešení podnětů a požadavků občanů v souvislosti se
stavebním a dopravně technickým stavem komunikací ve městě, rozšíření bezpečné cyklistické dopravy
a přizpůsobení stávající dopravní infrastruktury potřebám tělesně postižených občanů.
Mezi kroky, které učinilo město Polička v poslední době v popisované problematice, patří zbudování
turistické stezky s vyloučením provozu motorových

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVOU ROČENKU!

UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE

vozidel na ploše železniční vlečky, jež původně vedla
do objektu Poličských strojíren a.s., čímž se přispělo
k další možnosti rozvoje volnočasových aktivit občanů, zejména co se týče pěší turistiky, cykloturistiky,
apod. Z hlediska bezpečnosti dopravy ve městě je
dalším významným krokem nákup cedulových měřičů rychlosti vozidel s možností statistického vyhodnocování počtu projíždějících vozidel přes území města.
Měřiče budou v nejbližší možné době umístěny na
vytipovaných místech průjezdního úseku silnice I/34
(Svitavy-Hlinsko).
Strategický plán města Poličky také navazuje na
Program rozvoje Pardubického kraje, kde je kladem
velký důraz na zlepšení a další rozvoj dopravní infrastruktury, neboť kraj není dostatečně napojen na
evropskou silniční síť a chybí též jeho odpovídající
připojení na kraje sousední. Současná absence připojení kraje k dálniční síti, společně se stále chybějící
rychlostní silnicí, tak řadí Pardubický kraj mezi území
s nejnižší dopravní dostupností v ČR.
odbor dopravy

NOVÉ MĚSTSKÉ STRÁNKY
Město Polička zpřístupnilo k 1. 1. 2009 své
modernizované internetové stránky. Adresa zůstává stejná – www.policka.org. Nové webové
stránky by měly být přehlednější, zajímavější
a co nejvíce přínosné pro občany města i jeho
návštěvníky.

Město Polička i letos připravuje výroční publikaci Polička 2008. Publikace bude opět distribuována zdarma do všech poličských domácností a po obsahové stránce naváže na publikaci
Polička 2006 a 2007. Výsledkem by měly být opět informace o tom, co se za uplynulý rok ve městě
stalo (události, sportovní, kulturní a zájmové aktivity, investice…) vč. informací o připravovaných
záměrech města pro následující období. Přílohou této publikace (velké ročenky) bude samostatná
brožura s tradičně oblíbeným spektrem informací, jako např. tel. čísla na úřady, zdravotnické
ambulance, apod.
Naší snahou je, aby výroční publikace byla co nejúplnější a proto vyzýváme všechny organizace i jednotlivce mající zájem o zveřejnění svých aktivit a činností v roce 2008, aby nejpozději do
31. ledna 2009 zaslali nebo doručili základní údaje o organizaci či jednotlivci (viz níže) tento vyplněný dotazník na adresu policka2008 @ seznam.cz, případně do Informačního centra, Palackého
nám. 160, 572 01 Polička. Osobní kontakt si můžete dohodnout na telefonním čísle 603 526 243,
ing. Ivo Janeček.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Celý název organizace
Adresa
Telefon
E-mail
Ředitel
Počet zaměstnanců, členů
nebo žáků
Shrňte prosím činnost vaší organizace za uplynulý rok, a to ve stručnosti. Dlouhé příspěvky
budeme nuceni kvůli omezenému rozsahu ročenky krátit. Upřednostňujeme text v elektronické
podobě (*.doc, nebo *.rtf). Zamezí se tak možným nepřesnostem při přepisu. K informacím dále
připojte jednu kvalitní fotografii, klasickou nebo digitální (preferujeme), nejlépe na šířku, která by
prezentovala vaši organizaci nebo dokreslovala její činnost. Fotografie bude po realizaci ročenky
k vyzvednutí v IC Polička.

Reklama v ročence:

Děkujeme všem, kteří se rozhodnete v ročence inzerovat. Vaše prezentace je důležitá nejen
jako zdroj financování celého projektu, ale dokresluje také celkový život v našem městě. Máte-li
zájem inzerovat v publikaci „Polička 2008“, můžete se od 10. do 31. ledna 2009 přihlásit u ing. Ivo
Janečka na výše uvedených kontaktech. Sdělí vám veškeré podrobnosti.

TYLŮV DŮM POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Leden 2008
KINO POLIČKA
úterý
6. 1.

velký sál TD v 19.00 hodin
MALÉ OSLAVY
Příběh o vztahu mezi matkou a dcerou
v rytmu salsy, která je prý stejně dobrá
jako sex. Annu Šiškovou a Boleslava Polívku doplňuje talentovaná mladá herečka
a začínající režisérka Tereza Nvotová.
Drama, SR, 96 minut, přístupno od 12 let
Vstupné: 60,- Kč

středa
7. 1.

velký sál TD v 19.00 hodin
96 HODIN
Bývalý špión pátrá po únoscích své dcery,
která má být prodána do otroctví.
Akční/Thriller, Francie, 93 minut, přístupný od 12 let, titulky
Vstupné: 65,- Kč

čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
8. 1.
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ
ROČNÍK
Ukazuje nám studentské „mazáky“ v okamžiku, kdy se vyrovnávají s faktem, že se
jejich cesty rozejdou, protože každý z nich
směřuje na jinou univerzitu. S ostatními
spolužáky se rozhodnou, že nastudují propracovaný muzikál, ve kterém se pokusí
zobrazit všechny své dosavadní zkušenosti,
své touhy a zároveň obavy ze změn, jež
budoucnost přináší. Se skvělou muzikou
a úžasnými tanečními čísly, která maximálně využijí.
Rodinný/muzikál/komedie, USA, 112 minut,
český dabing, mládeži přístupný
Vstupné: 70,- Kč
úterý
13. 1.

velký sál TD v 19.00 hodin
ANGLICKÉ JAHODY
Nový český film s hvězdným hereckým
obsazením. V horkém létě se mladý muž
chystá odjet na „sběr jahod“ do Anglie. Zdá
se, že rodina – otec, maminka a babička
- nemá jiné starosti, než vypravit potomka
na cestu, i když – jak to vypadá, ne všichni
s jeho rozhodnutím souhlasí...
Drama, ČR, 114 minut,
mládeži nevhodný do 12 let
Vstupné: 70,- Kč

středa
14. 1.

úterý
20. 1.

velký sál TD v 19.00 hodin
VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
Česká komedie se odehrává v prostředí
prestižní reklamní agentury Mráz Media,
vedené schopným managerem Ivanem
Mrázem, který právě nabírá nové zaměstnance do svého týmu (Václav Vydra).
Komedie, ČR, 92 minut, přístupný
Vstupné: 65,- Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
HLÍDAČ č. 47
Josef Douša je železniční hlídač, který
jednoho dne zachrání mladého muže
před skokem pod vlak. Zachráněný muž

se ovšem po incidentu zamiluje do Doušovy manželky. K tomu všemu ztrácí hlídač
Douša načas sluch. Ačkoliv se mu sluch
za určitý čas vrátí, předstírá Douša i nadále svoji hluchotu, aby zjistil, co si o něm,
i o tušeném vztahu jeho ženy k Ferdovi,
lidé říkají za jeho zády...
Velký lidský příběh oslovil i zkušeného
a talentovaného režiséra Filipa Renče, který se rozhodl film natočit.
Příběh lásky a vášně, ČR, 108 minut, mládeži nepřístupný do 15 let
Vstupné: 70,- Kč
středa
21. 1.

velký sál TD v 18.00 hodin
MADAGASKAR 2
K natočení animované komedie Madagaskar 2 měli její tvůrci dva dobré důvody.
Prvním bezpochyby byly tržby, které film
vynesly na první místo žebříčku úspěšnosti rodinných snímků roku 2005. Druhým
důvodem se stal fakt, že hlavní hrdinové,
hýčkané hvězdy newyorské zoo, tragicky
zakysli na titulním ostrově u afrických břehů a takový osud jim žádný divák určitě
nepřál. Jenže pokračování jim připravilo
taková dobrodružství, že ve srovnání s nimi by byl doživotní pobyt na Madagaskaru
tou příjemnější variantou.
Animovaná rodinná komedie, 90 minut,
český dabing, přístupný
Vstupné: 65,- Kč

neděle velký sál TD v 15.00 hodin
4. 1.
NOVOROČNÍ KONCERT
Účinkuje: Wihanovo kvarteto Leoš Čepický (housle), Jiří Žigmund (viola), Jan
Schulmeister (housle), Aleš Kaspřík (violoncello).
Wihanovo kvarteto je jedním z předních
smyčcových kvartet, jež v nedávných
letech vznikla z velké české interpretační
školy. Kvarteto vzniklé v roce 1985 a stále
tvořené čtyřmi původními členy, si získalo
mimořádný věhlas za interpretaci, jak domácího českého repertoáru, tak i mnoha
nejpřednějších děl kvartetního repertoáru
období klasicismu a romantismu i děl
moderních. Wihanovo kvarteto již vystupovalo na předních festivalech v Evropě
a na Dálném východě. Pravidelně koncertuje v USA a podniklo i turné po Austrálii
a Novém Zélandu. Je častým hostem ve
Velké Británii. Koncert v rámci Koncertní
sezóny KPH 2008/2009
Vstupné: v předprodeji: 120,- Kč (pro studenty a seniory 90,- Kč) v den koncertu
150,- Kč (pro studenty a seniory 120,- Kč)
pátek
9. 1.

sobota velký sál TD od 14.00 do 18.00 hodin
10. 1. ODPOLEDNE S DECHOVKOU
K tanci i poslechu pro milovníky dechové
hudby zahraje tento měsíc
BRŤOVSKÁ ŠESTKA.
Vstupné: 40,- Kč
pátek
16. 1.

velký a malý sál TD
PLES SOŠ a SOU Polička

pátek
23. 1.

velký a malý sál TD
STUDENTSKÝ PLES GYMNÁZIA
POLIČKA

úterý
27. 1.

malý sál TD v 18.00 hodin
PŘEDNÁŠKA O TIBETSKÉ A ČÍNSKÉ
MEDICÍNĚ
Zajímá-li vás vaše zdraví nebo zdraví vašich
blízkých, přijďte si nás nezávazně zdarma
poslechnout. Dozvíte se, jak funguje tělo
z pohledu východní medicíny, proč se nám
některé věci dějí, a co můžete udělat pro
vé zdraví.
Přednáší Ilona Chromcová

středa
28. 1.

velký sál TD
BOHUSLAV MARTINŮ A MY
Pronájem ZUŠ B. Martinů Polička

pátek
30. 1.

velký a malý sál TD
PLES SOU OBCHODNÍ A SOŠ SČMSD
POLIČKA

KURZY TANCE V TD
Tylův dům a Taneční škola Ellis Svitavy připravují:
Základní kurz tance pro dospělé
- naučíte se základům standardních, latinskoamerických a ostatních společenských tanců
- přijďte se pobavit a něco nového naučit
- přihlášky přijímáme zatím pouze v páru
Pokračovací kurz
- do tohoto kurzu se mohou přihlásit bývalí účastníci kurzu pro začátečníky, ale i noví uchazeči,
kteří mají znalost základních tanečních kroků
- obsahem tohoto kurzu bude prohloubení získaných dovedností a rozšíření o nové figury
- přihlášky přijímáme zatím pouze v páru
Kurzy budou probíhat v měsíci březnu a dubnu
2009. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři Tylova
domu od 7. ledna do 4. února 2009. Zde také získáte
podrobnější informace.
Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8. 00 do 17. 00 hodin
úterý a čtvrtek od 8. 00 do 15.30 hodin
11,30 – 12,00 hod. – polední přestávka
telefon: 461 725 204, mob.: 736 752 629
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

velký sál TD
SPOLEČENSKÝ VEČER THT, s.r.o.
Polička
Pronájem.

sobota velký sál TD v 9.00 hodin
31. 1. SCHŮZE RYBÁŘŮ
Pronájem.

PLESOVÁ SEZÓNA
V TYLOVĚ DOMĚ
16. ledna PLES SOŠ a SOU POLIČKA
23. ledna STUDENTSKÝ PLES GY POLIČKA
30. ledna PLES SOU OBCHODNÍ A SOŠ SČMSD
27. února RYBÁŘSKÝ PLES
14. března DISKOPLES TD
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POKRAČOVÁNÍ KROUŽKŮ
V TD OD ÚNORA 2009
Od února 2009 budou v Tylově domě pokračovat kroužky:
Cvičení rodičů s dětmi s lektorkou Hanou
Malíkovou
- děti od 1,5 do 2,5 let – úterý 9,00 až 10,00 hod.
a 10,00 až 11,00 hod.
- děti od 2,5 do 4,5 let – úterý 15,30 až 16,30
hod.
Cvičení pro zdraví a krásu s lektorkou Dagmar Melšovou
- středa 17,30 – 18,30 hodin
Mažoretky pro děvčata od 6 do 9 let s lektorkou Dianou Musilovou
- úterý 13,45 – 15,15 hod.
- jedná se poslední volná místa
Kroužky budou probíhat od února do konce
května 2009. Podrobnější informace získáte v kanceláři Tylova domu.
Stávající i noví zájemci se mohou přihlásit
v kanceláři Tylova domu od 7. do 28. ledna 2009.
Součástí závazné přihlášky je nevratná záloha
ve výši 200,- Kč.
Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin
úterý a čtvrtek od 8,00 do 15,30 hodin
11,30 – 12,00 hod. – polední přestávka
telefon: 461 725 204, mob.: 736 752 629
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

KONCERT ŠTEFANA
MARGITY
Tylův dům zahájí od 19. ledna 2009 předprodej
vstupenek na koncert světově uznávaného tenoristy
ŠTEFANA MARGITY, který se uskuteční 8. února
2009 v kostele sv. Jakuba v Poličce.
Akce je zahajovacím koncertem Roku Bohuslava
Martinů. Spolu s panem Margitou přijede do Poličky Kateřina Englichová, která patří k výrazným
osobnostem české harfové školy.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji, který zajišťuje Informační centrum Polička
(461 723 800).

SÍŇ ŘEMESEL
V adventní neděli 14. 12. se mohli návštěvníci
krom výstavy betlémů podívat na vyřezávání figurek nebo formičky na rohlíčky. Pozorovat hbité
prstíky při výrobě zvonečků a rybek z pedigu
a korálků nebo výrobu módních šperků z kamenů a řetízků. Velmi zajímavá byla méně známá
technika - krosienky. Děti si mohly namalovat
perníčky nebo se dívat na výrobu voskových
zvonečků. Návštěvníci přinesli vlastnoručně
vyrobené ozdoby a krásně vyzdobili venku stromeček pro Ježíška.
Poděkování patří dětem z MŠ Luční, které byly
půvabné a svým programem potěšily přítomné.
Zlatým hřebem neděle bylo závěrem vystoupení
žesťových nástrojů pod vedením pana M. Jindry
s vánočními písněmi bez nároku na honorář.
Díky. Výstava betlémů potrvá do Tří králů.

2. POLIČSKÝ KOŠT MORAVSKÝCH VÍN
Sobota 31. ledna 2009, Sokolovna Polička, od
tombola. Na vaši návštěvu se těší vinaři z Podluží
18.00 do 23.00 hodin
a Informační centrum Polička.
Program:
• ochutnávka moravských vín od čtveřice vinařů
z vinařské oblasti Morava, podoblasti Slovácké,
vinařských obcí Tvrdonice a Kostice
• hudební doprovod skupiny „Tři D“ (harmonika, klávesy, zpěv – lidové písničky z Moravy
a Čech)
čtyři desítky různých vzorků více než 15 odrůd
vín.
Vstupné: 90,- Kč, v ceně vstupného: koštovací
pohárek, ochutnávka 4 vzorků vína. Stolová úprava
posezení, občerstvení k vínu (sýr, uzenina, tyčinky apod.) zajištěno, možnost okoštovat libovolný
počet vzorků i zakoupení lahví odrůdových vín,

VĚNEČEK OTEVŘEL PLESOVOU SEZONU
Pátek 12. prosince si do diáře zapsaly tři skupiny
lidí. Tou první byli absolventi letošního kurzu tance
a společenské výchovy. Do té druhé patřili rodiče,
prarodiče, sourozenci a všemožné další příbuzenstvo.
A v té poslední byli lidé, kteří milují tanec a nemohli
se dočkat letošní plesové sezony.
Mladé dámy a pánové měli celý večer prostor
předvést všechny druhy tanců, které je mistři z taneční školy Ellis Svitavy naučili. Byl na ně krásný
pohled v šatech a oblecích. Všichni prožívali velkou
životní zkušenost. Někteří mírně nervózní, jiní suverénní. Bylo vidět očekávání, se kterým partnerem se
pustí do příštího tance. I letos byl Věneček na vysoké
úrovni zásluhou skvělé kapely Combo 2, která hrála
tanečníkům sérii za sérií. Neúnavně až do únavy.
Já jsem patřil do skupiny třetí. Od února jsem se
nemohl dočkat, až mě při prvním valčíku budou zase
tak krásně »tahat« lýtka. A také jsem se nemohl dočkat,
až si od srdce zakřičím bolestí – achilovka a podpatek nejdou dohromady. Protože odpustit si nějaký
tanec bylo nepřípustné, pociťovali jsme s partnerkou
zanedlouho potřebu »dát si sófá« v prvním patře. Ale
»sófá« obsadila skupina mladých pánů, popíjející na
ples nezvyklou poličskou jedenáctku. Zamířili jsme
o kousek dál, na balkon. A odtud jsme z 5. a 6. sedadla v první řadě pozorovali, jaké jsou zákonitosti
takového Věnečku.
Tanec má moc odpuzovat a přitahovat. Na polku
nebo walz si troufá většina párů, ale při foxtrotu pro-
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Jaroslav Najbert
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Hodně zdraví a tvůrčích sil v roce 2009 přeje
J. Jonáková.
Síň řemesel v ul. Na Bídě
č. tel.: 732 432 708
e-mail: galerie-art@seznam.cz

stor parketu nápadně prořídne. I aktivita rodičů se
řídí druhem tance. Nemůžete přeci chtít, aby s vámi
mamka nebo tatínek tancovali cha-chu nebo jive.
Při protáčení kolem sálu na páry čeká několik
nástrah. Tak především je to magické místo, kde se
nachází nějaké neviditelné pole. V něm dochází ke
zvláštnímu jevu, že se zde páry drží a nepokračují
dál. Vznikají tak komická srocení, páry do sebe naráží a tanec pláče. Pokud se z něho párům podaří
uniknout, mají přibližně tři otočky na to, aby srovnaly
svůj styl a ukázaly to nejlepší, co v sobě mají. Míjí
totiž stůl mistrů v levém rohu u jevištní nápovědy.
Každý chce mistrům udělat radost a poděkovat jim
za jejich námahu nejlépe, jak je možno - perfektně
zvládnutým tancem. Po stranách pak čekají zvědavé
pohledy rodičů a ostatních tanečníků, před kterými
je také nutno předvést to nejlepší ze svého tanečního
umění. Alespoň částečný oddych skýtá strana sálu
pod balkonem u sedadel, kam všudypřítomné oči
nesměřují a většinou ani nedohlédnou. Za pár vteřin
už ale zase přichází postranní promenáda, magické
pole a taneční kruh se uzavírá.
Věneček je a vždycky bude krásným zakončením
tříměsíčního setkávání s přáteli. Při pohledu na to
hemžení člověka přepadá stesk po jeho tanečních
lekcích. Zahnat se dá jen tancem. Jsem rád, že plesová
sezona nekončí, ale začíná.
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DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
PÁTEK 9. 1. – od 20.00
NEJEN ŠTUDÁCKÝ VEČÍREK
Drsná realita jedné hradecké univerzity aneb
do února celkem čas...
- zábavný večírek na téma současné české
vysokoškolství očima studentů.
Promítání filmu, divadlo, hudba, tombola,
možná...
- doporučeno maturitním ročníkům, učitelům
a všem pedagogickým pracovníkům.
Vstupné: 50,-Kč/30,-KčS
SOBOTA 10. 1. – 15.00 prezentace 16.00 začátek
V. NOVOROČNÍ TURNAJ V MARIÁŠI
Startovné: 120,- Kč
PÁTEK 16. 1. - od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
Martin Bruner Trio (CZ)
Martin Brunner - piano, Martin Kapusník kontrabas, Petr Mikeš - bicí
Martin Brunner Trio je kapela v klasickém
jazzovém obsazení. Věnuje se však výhradně
interpretaci vlastních skladeb, ve kterých se
snaží reagovat na vývoj v současném jazzu
a moderní hudbě vůbec. Trio vzniklo na
podzim roku 2007 v Praze na Konzervatoři
Jaroslava Ježka, kam Martin Brunner v roce
2006 nastoupil ke studiu skladby do třídy Karla
Růžičky. Kapelu zdobí vlastní zajímavé skladby
a zjevná radost ze hry...
Vstupné: 120,-Kč/80,- KčS
SOBOTA 17. 1. – od 21.00
PŘEDE DVEŘMI – HUDEBNÍ SERIÁL
Nový hudební seriál s názvem „Přede dveřmi“
si klade za cíl každý měsíc představit neznámé
či méně známé hudební skupiny či interprety
dřív, než stihnou vstoupit do pomyslných dveří
slávy.
ZLODĚJI UŠÍ - Trio zpívajících multiinstrumentalistů – Pavel Magnusek, Tomáš Havlíček
a David Šubíka. Havlíček s Magnuskem spolu
hrají již téměř 20 let od původních Výkřiků
břich, později pouze jako duo Havlíček-Magnusek. V druhé polovině 90. let se k nim
přidal David Šubík a vznikli Zloději uší, kteří
objeli už mnoho prestižních evropských festivalů i klubovou scénu od Barcelony po St.
Peterburg. Koncert Zlodějů uší vytváří pestrou
mozaiku hudebních stylů, přístupů, textů
a příběhů. Je to průnik tří různých hudebních
světů, tří hudebníků, kteří jsou zároveň autory
i textaři, a kteří se navzájem obohacují a doplňují.
TOKAMAK - Styl kapely je fúzí popu, rocku,
funku a snad i jazzu. Proto si kapela vybírá
název Tokamak, který zavedli sovětští vědci
pro pojmenování zařízení sloužícího k uchování vysokoteplotního plazmatu. V budoucnu
se počítá s využitím Tokamaků pro řízenou
termojadernou fúzi, která by se mohla stát
hlavním zdrojem energie pro lidstvo na naší
planetě.
Tokamak nechce přinášet nové styly a trendy,
obsažná sdělení nebo generační zpovědi. Netouží vás šokovat, budovat si nezapomenutelnou image, podávat strhující výkony. Nestaví
se do role někoho, kdo má za vás něco objevovat nebo vám předkládat témata k zamyšlení.
Pokud nabudete dojmu, že na něco takového
narážíte, je to váš problém. Tahle kapela se
vám pouze snaží všemi dostupnými hudebními a verbálními prostředky udělat radost.
bandzone.cz/tokamak
XINDL X - Jeden z nejzajímavějších multifunkčních umělců Ondřej Ládek aka Xindl X
Jak bych se charakterizoval? Pokouším se mí-

chat dohromady folk s rapem. A pokouším se
psát texty, které mají lidem co říct. Nevím, zda-li patřím do nějakého druhu či skupiny lidí.
Ale myslím, že tuhle skupinu hned tak něco
neohrozí. Vždy, když jsou módní trendy, tak se
objevují individuality, které se pokoušejí dělat
věci tak nějak jinak. Pro širší veřejnost jsou tito
jedinci zajímaví právě proto, že dělají věci jinak
než je běžné. bandzone.cz/xindlx
Vstupné: 60,-Kč/80,- KčS
NEDĚLE 18. 1. – od 15.00
DĚTSKÉ DIVADÉLKO 2x20minut
DIVADLO JEDNOHO EDY uvádí
„O nepořádném křečkovi“
Byl jednou jeden křeček jménem Bohouš,
který byl největší machr v okolí. Jenže náš
Bohouš byl polní křeček a nějak si zapomněl
udělat zásoby na zimu… Pohádkový příběh
o Bohoušovi, kterak se vypořádá s hladem,
se zimou a hlavně se svojí obrovskou vychloubačností a nechutí uklízet…
„Jak sloni k chobotu přišli“
Pohádkový příběh na motivy R. Kiplinga vyprávějící o tom – jak už název napovídá - jak
sloni k chobotu přišli. Nejdříve totiž - za dávno
a dávno minulých časů - měli sloni jen malý
nos, velký jako bota, kterým mohli vrtět jen
ze strany na stranu… A v těchto dobách žilo
jedno nenasytně zvědavé Slůně…
Vstupné: 30,- Kč
SOBOTA 24. 1. – od 21.00
KOMPONOVANÝ VEČER
SYLVIE KROBOVÁ a TOMÁŠ ALVERI
Skladatelka, textařka, zpěvačka, klavíristka
a hráčka na akordeon Sylvie Krobová má
dar vytvářet svými písněmi obrazy vpravdě
divadelní. Při poslechu stačí zavřít oči a trošku si vypomoci vlastní fantazií. Vizuálnost
většiny skladeb není náhodná. Vedle osobitého šansoniérství se Sylvie Krobová věnuje
divadlu, hraje v Divadle Na zábradlí, Divadle
Ladislava Smoljaka a zároveň vystupuje s kočovným klaunským spolkem Bilbo Compagnie.
Na pražské Státní konzervatoři vystudovala
operní zpěv a má za sebou účinkování s Kühnovým sborem a souborem Agon, zaměřeným
na soudobou hudbu. Zároveň vždy udržovala
kontakt s alternativní rockovou scénou, hostovala například s MCHBandem. Na rozdíl
od předloňského debutového alba Stín, které
zemnila baskytara Oty Sukovského a dobarvovalo violoncello Vojtěcha Havla, vsadila Krobová tentokrát pouze na hlas a dialog klavíru
s akordeonem. Oním druhým do dialogu se
stal citlivý pianista a akordeonista Tomáš Alferi, který se chopí většinou toho z nástrojů, na
který Krobová zrovna nehraje.
PO KONCERTĚ JEŠTĚ PŘEKVAPENÍ…..
Vstupné: 60,-Kč/80,- KčS
STŘEDA 28. 1. – od 20.00 cyklus NA ZELENOU
Zaostřeno na hypermarkety
Beseda se věnuje jednomu z nejpříznačnějších
fenoménů dneška – expanzi obřích nákupních
řetězců. Přednáší Milan Štefanec z organizace
NESEHNUTÍ Brno. Více v samostatném článku na str. 13).
Vstupné: 20 Kč
PÁTEK 30. 1. – od 21.00
JUNGLE NIGHT - „nečekán, nepozván“
SURPRISE MEN IN N/Y and OTHER PERSONES
Vstupné: 50,- Kč

SOBOTA 31. 1. – od 20.00
DIVADELNÍ VEČER „ třeba v teplákách“
Divadlo Zahrada* uvádí:
JOSEF TOPOL - KOČKA NA KOLEJÍCH
Topolova úspěšná divadelní hra „Kočka na kolejích“ vznikla v roce 1964 a patří k nejúspěšnějším českým dramatickým útvarům 60. let.
V noci na jedné železniční zastávce se odvíjí
dialog mladého muže a ženy, dvou lidí, o kterých by klasik řekl, že nemohou žít spolu, ale
ani bez sebe. Při čekání na vlak, který je má
odvézt z dalšího ze společných výletů v přírodě zpět do města, se dozvíme mnohé o jejich
vztahu – ale i sami o sobě. Díky Topolovu
umění spojit realistický detail s náhlými dotyky existenciálního rozměru života i smrti je
tato hra ze 60. let nadčasovým dílem.
OSOBY A OBSAZENÍ:
ÉVI: Denisa Koudelková; VÉNA: Jan Holek;
CHLAPEC: Pavel Novák
REŽIE, HUDBA, ÚPRAVA: Jan Holek
Vstupné: 50,-/70,- Kč - návštěvníci, kteří přijdou v teplákách platí pouze 50,-Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 15. 1. – od 20 00
Wallace & Gromit: Prokletí králíkodlaka
Animovaný / Dobrodružný
Velká Británie, 2005, 94 min
Režie: Nick Park, Steve Box
Hrají: Peter Sallis, Helena Bonham Carter
Oscar 1: Animovaný film
Roztržitý vynálezce Wallace a jeho věrný psí
společník Gromit - úžasná dvojka z Oskarem
oceněných plastelínových kraťasů tvůrce Slepičího úletu Nicka Parka - poprvé vstupuje
na filmové plátno v celovečerní dobrodružné
komedii.
Velmi plastické jsou nejen jeho postavy, ale
i samotné příběhy obou hrdinů, u kterých se
zaručeně pobaví diváci bez rozdílu generací.
Děti ocení situační komiku a ztřeštěnost
charakterů, dospělí zase spoustu subtilnějších
vtípků a přesah do jiných filmových žánrů,
včetně hororů, thrillerů nebo akčních filmů.
Žádná z těchto kvalit celovečernímu dobrodružství Wallace a Gromita rozhodně nechybí.
ČTVRTEK 22. 1. – od 20 00
DIVADELNÍ KLUB DOPORUČUJE
Dobří holubi se vracejí
Komedie / Drama
Československo, 1988, 109 min
Režie: Dušan Klein
Hrají: Milan Kňažko, Alicija Jachiewiczová,
Rudolf Hrušínský st., Vladimír Menšík
Film je koncertem známých hereckých osobností z protialkoholní léčebny, kam se uchýlil
muž středních let, aby se zbavil své závislosti.
ČTVRTEK 29. 1. – od 20 00
Rabbit-Proof Fence
Dobrodružný / Drama
Austrálie, 2002, 94 min
Režie: Phillip Noyce
Hrají: David Gulpilil, Kenneth Branagh, Jason Clarke
Filmový příběh je natočen podle skutečné
události. Odehrává se v roce 1931. Tři malé
míšenky byly uneseny z domova, aby je ve
sběrném táboře připravili pro život mezi „bílými“. Statečná Molly se ale rozhodne této budoucnosti vzepřít a společně s Daisy z tábora
utečou.
Cena za každé představení 30,- Kč.
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KAT A BLÁZEN V PODÁNÍ POLIČSKÝCH OCHOTNÍKŮ?

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
PROGRAM NA ROK 2009

Rok 2009 je rokem mnoha výročí Divadelního
spolku Tyl. Hned v jeho počátku si režisérsko
– scénografické duo Láďa Vrabec a Zdeněk Trnka nabralo značné sousto. To, co je již více než
půl roku jejich zářnou ideou ale i noční můrou,
není nic menšího než nastudování divadelní hry
autorů Voskovce, Wericha a Ježka „Kat a blázen“.
Jedná se o ojedinělý projekt vyžadující souhru
herců, muzikantů, tanečnic, zpěváků, techniků,
komparzistů, nápověd… Jelikož čas již pokročil,
dovolil jsem si položit několik otázek hlavním
protagonistům.

Láďa: Výprava je čistě Zdenkova, tak co bych
se do toho montoval. Snad jen, že jsme našli velké
pochopení u vedení a zaměstnanců Tylova domu.
Zdeněk: Já bych řekl, že tradičně jsme volili
scénu náznakovou, nechali jsme se materiálně
inspirovat hradeckým divadlem.
Kdy bude premiéra?
Láďa: Předpokládáme, že premiéra bude koncem února.
Zdeněk: Děláme všechno pro to, aby to dopadlo.
Co to obnáší, pustit se do takovéto megahry?

Kdy a v čí hlavě vznikla myšlenka na „Kata“?
Láďa: Ve Zdeňkově, protože to viděl v Hradci
Králové.
Zdeněk: Viděl jsem nastudování v Klicperově
divadle, a protože naše tajné přání už kdysi dávno bylo uvést V+W, inspiroval mě tento zážitek
k tomu, abychom s přítelem Láďou tuto myšlenku
zrealizovali.

Láďa: No k tomu já tedy řeknu velmi stručně,
že hry V+W+J mě lákaly už dlouho, ale stále jsem
nenacházel dost odvahy se do toho pustit. Až
teprve Zdeněk mě přesvědčil. Musím konstatovat,
že větší divadelní kládu jsem ještě na bedrech
nenesl.
Zdeněk: No co k tomu já? Mě osobně ta hra
silně oslovila, má řadu aktuálních myšlenek, je
nadčasová a někdy mi připadá, že pánové Voskovec a Werich ji napsali ne před 70 lety, ale včera.
Může dnešního diváka oslovit v mnoha rovinách,
a důležité je, že z ní vyplývá nesmírný životní
optimizmus. Proto si přejeme, aby ji zhlédlo co
nejvíce diváků, a věříme, že oslovíme nejširší
veřejnost.
xxx
Role, které ztvárnili Voskovec a Werich, hrají
Filip Divoký a Robert Smolek. Rozhovor proběhl
telefonicky.
Jaké to je, hrát si na V +W?
Filip: No mám mluvit po pravdě? Poučný, třeba,
nebo já nevím…
Robert: Těžké, člověče… co ti k tomu mám
říct?
Jak ti jde z pusy prvorepublikový text?
Filip: Já si myslím, že velice dobře, sem tam
s obtížemi.
Robert: Mně se to líbí, celkem mi to jde, ten
jazyk je současný.
Máš bobky?
Filip: No, to mám, no.
Robert: Mám, jak sviňa, klidně to tam napiš.

12. ledna - 15. března 2009
DOBA MĚST A HRADŮ, HUSITSKÉ VÁLKY
- dotyková výstava o středověku
- malý výstavní sál muzea
Vydejte se s námi do středověku. Dozvíte se, jak
žili lidé na hradě i v podhradí, jak husité válčili a jaké
zbraně v boji používali.
28. března - 24. května 2009
„12 Z POLIČKY“
- kolektivní výstava poličských výtvarníků
- malý a velký výstavní sál muzea, chodba
Výtvarná výstava „12 z Poličky“ představí výběr
dvanácti významných umělců, jejichž tvorba je úzce
provázána s Poličkou (Bořivoj Borovský, Veronika
Bromová, Pavel Herynek, Ludmila Jandová, Vladimír
Kopecký, Ivo Křen, Martin Pawera, Marek Rejent,
Zbyšek Sion, Jiří Šindler, Jan Štěpánek, Miroslava
Zychová).
sobota 4. dubna 2009, 14:00
OTEVŘENÍ CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ
6. června - 27. září 2009
„JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY…“
- malý a velký výstavní sál muzea
Malí i velcí návštěvníci budou mít jedinečnou
možnost si oživit či zavzpomínat na příběhy a postavičky ze známých i méně známých večerníčků.
Výstava představí formou interaktivních stanovišť
jednotlivé fáze výroby animovaných filmů.
6. června 2009
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
- 10. ročník prohlídky noční Poličky
- současně proběhne zahájení výstavy „Jak se rodí
večerníčky…“
29. srpna - 11. října 2009
62. UMĚLECKÝ SALON V POLIČCE
- výstava absolventských prací studentů AVU
v Praze
- výstavní sály galerie
Výstava již tradičně představí výběr absolventských prací studentů Akademie výtvarných umění
v Praze.
3. října - 8. listopadu 2009
ČESKÁ INSPIRACE
FOTOGRAF ANTONÍN BÍNA
- malý výstavní sál muzea
Sdružení měst České inspirace v letošním roce
zaostřilo pozornost na tvorbu českého fotografa
Antonína Bínu (1957), absolventa Institutu výtvarné
fotografie, člena Asociace profesionálních fotografů
České republiky.
17. října - 3. ledna 2010
VERONIKA BROMOVÁ - „KRÁLOVSTVÍ“
- velký výstavní sál muzea
Veronika Bromová patří k významným představitelům generace, která se přihlásila o slovo v polovině
devadesátých let dvacátého století. S úspěchem participovala na celé řadě prestižních výstav doma i v zahraničí (např. benátské Bienále v roce 1999).
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Kolik herců se podílí na hře?
Láďa: 15 hrajících postav, kompars, muzikanti
a tanečnice.
Zdeněk: Dohromady tak 35 lidí a technika,
nápovědy a my, takže asi 40. Ještě bych uvedl, že
původní text jsme upravili a aktualizovali podle
současného dění.
Nebudou se autoři obracet v hrobě?
Zdeněk: Určitě ne.
Láďa: Lidi na to představení chodili vícekrát
právě proto, že každé představení bylo díky forbínám Voskovce a Wericha jiné.
Jak je to s muzikantskou složkou?
Láďa: Tohoto úkolu se ujal František Grundloch, dal dohromady kapelu s hudebníky z Krajda
Blues, takže veškerá hudba bude hrána živě jako
v Osvobozeném divadle.
Zdeněk: Já bych dodal, že jsme hru doplnili
o řadu písní z široké palety tvorby Ježka, Voskovce a Wericha.
Jak s taneční?
Láďa: Tohoto úkolu se velmi aktivně a se znalostí věci ujala paní učitelka Hana Malíková, která
dala dohromady soubor dívek, z nichž část tančí
a část zpívá. Všechno nacvičují v ZUŠ v Bystrém.
Zdeněk: Jen bych dodal, že ve spolupráci s paní Malíkovou jsme navrhli pro tanečnice kostýmy.
Povězte, jak výpravná bude scéna?

xxx
Šéfem muzikantů je František Grundloch.
Kolik je ve hře písní?
František: Celkem 10.
Vím, že „ježkárny“ jsou z muzikantského hlediska těžké. Jak jste daleko s nazkoušením písní
a muziky?
František: Máme ještě zkoušet Karioku a Když
jsem kytici vázala.
S kým je lepší spolupráce: s herci, tanečnicemi,
hudebníky nebo s režiséry?
František: Zatím myslím s hudebníky. Bylo
by třeba více zkoušet dohromady. Zatím to není
správný kompilát, každý si zkouší na svém písečku. Což se, doufejme, brzy napraví.
Děkuji za odpovědi, všechny čtenáře zvu na
nový kus a omlouvám se těm aktérům, které jsem
nevyzpovídal.

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, vám nabízí:
VESELÉ SMALTOVÁNÍ
- výtvarná dílna pro děti i dospělé
- výroba smaltovaných cedulek, šperků…
Termín: středa 14. ledna 2009
Čas:
od 17.30 do 21.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
50,- Kč, s členskou kartou 40,- Kč/děti
230,- Kč, s členskou kartou 210,- Kč/
dospělí
Přihlášky: do 12. 1. 2009 s platbou
počet účastníků je omezen
Lektor:
Olina Hudská
Info:
Radka Sobolová
PEDIGOVÁ DÍLNA - OŠATKA NEBO KOŠÍK
- dílna pro dospělé a studenty
Termín: úterý 20. ledna 2009
Čas:
od 17.30 do 20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150,- Kč, s členskou kartou 130,- Kč
Přihlášky: do 16. 1. 2009 s platbou
počet účastníků je omezen
S sebou: zahradnické nůžky, šídlo, ručník, pracovní oblečení
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Radka Sobolová
PLETENÍ Z PROUTÍ
- výtvarné dílny pro mládež a dospělé
- hranatý košík (zásuvka z vařeného proutí)
- sobota
- ohýbaný koš s uchem - neděle
Termín: sobota 31. ledna, neděle 1. února
2009
Čas:
od 9.00 do 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
330,- Kč – sobota, 300,- Kč - neděle
580,- Kč za oba dny

Přihlášky: do 26. ledna 2009 – počet účastníků je
omezen
Lektor:
Martin Schwarzer
Info:
Radka Sobolová
PŘIPRAVUJEME NA JARNÍ PRÁZDNINY

V prosinci jsme měli v Mozaice opravdu plné ruce
práce, ostatně tak, jak před vánocemi všichni.
Pro děti jsme připravili řadu dílniček, kde si mohly
vyrobit dárečky pro své známé a kamarády, pod názvem „NESPOLÉHEJ NA JEŽÍŠKA“.
Jistě jste si také všimli, že poličský vánoční strom
je i tento rok ozdoben krásnými stříbrnými ozdobami,
na jejichž výrobě se podílely opět děti ze všech poličských základních škol, Speciální školy, Dětského domova a obyvatelé Domova důchodců. Čas si také udě-

ZIMNÍ POBYT NA HORÁCH
- pro rodiče s dětmi
Termín: od 15. února do 20. února 2009 (jarní
prázdniny)
Místo:
Lyžařské středisko Dolní Morava
Cena:
2 200,- Kč
Přihlášky: do 30. 1. 2009 s platbou
Info:
Zdeňka Švecová
Dále pak:
výlety
výtvarné dílny pro děti
sportovní soustředění

Hledáme vedoucí a instruktory
na příměstské letní tábory v SVČ Mozaika.
Pracovní poměr - dohoda o provedení
práce.
Požadujeme:
- věk 18 let vedoucí/ 15 let instruktor
- odpovědnost, samostatnost, pěkný vztah
k dětem, kreativitu, aktivitu
- výhodou jsou předešlé zkušenosti práce
s dětmi
Stručné informace o sobě a svých zkušenostech z práce s dětmi pošlete do SVČ Mozaika do
1. 3. 2009, e-mail: svecova@mozaika-policka.cz
Další podrobné informace získáte u Zdeňky
Švecové přímo v SVČ Mozaika.

HRADNÍ ADVENT
Vkusný plakát vylepený na tabuli TESu lákal
poličáky a návštěvníky Poličky na nedaleký hrad
Svojanov.
Navštívit výstavu betlémů, na kterou mě pozval
pan Bohumír Andrle, je však v adventní sobotu možné jen vlastní dopravou. Autobusy nejedou. Protože
vlastním jen invalidní tříkolku, požádal jsem o dopravu radního města. Na sobotní výlet vzal s sebou
své dvě děti. Cesta rychle uběhla a k hradu jsme
šli do kopce pěšky za stálého brebentění, dotazů
a odpovědí.
Pan Sáňka, dříve tiskový mluvčí města Poličky,
nás v pokladně zinkasoval a připomněl, že čas
prohlídky se naplnil a paní průvodkyně, která nás
zahlédla přicházet, na nás ještě čeká.

PROSINEC V MOZAICE

Při vstupu na nádvoří příjemně překvapila vánoční výzdoba. Před vstupem do hradního paláce se odehrál mečový souboj mezi dvěma šermíři v dobových
kostýmech. A pak nás už průvodkyně pozvala na
prohlídku, která začala v sálech. V severní části byly
umístěny figuríny, zhotovené paní z Hlinska. Děti si
prohlížely mořskou pannu, ježibabu, čerty, kuchtíka,
sněhuláka, psa i muchomůrky v lese.
Odtud jsme postoupili do sálu s vystavenými betlémy z papíru, háčkované i figurkové. Velmi mě zaujal
betlém Broučků se svítícími broučky. Je to ojedinělé
dílko poličského betlemáře, jaké jsem ještě neviděl.
Prohlídka dále pokračovala oživlými pokoji, kde
studenti s ostravským přízvukem předváděli dobově
výstupy velmi poutavě, s osobitým vtipem. Hradní
pokoje jsou nyní vybaveny nábytkem z poličského
muzea a návštěvník vidí, že sem patří.
Na nádvoří jsme potkali jediné poličáky a to členy
Svazu turistů, kteří šli zjistit, zda je v provozu zámecká
restaurace, aby se po náročné pěší túře občerstvili.
Při odchodu jsem v hloučku návštěvníků oslovil
pana Dempíra, kastelána hradu, který mi sdělil, že
v tomto roce navštívilo hrad 34 700 osob (stejně jako
zámek v Litomyšli). Uspořádáno bylo 35 svatebních
obřadů a dokonce proběhly i firemní akce. Spokojenost vyjádřil slovy: „Město je dobrý majitel hradu.“
Já jako občan královského věnného města Poličky mohu spokojeně konstatovat: „Máme dobrého
kastelána.“
ing. Jan Matouš senior

laly maminky s dětmi a přišly vyrobit svoji hvězdu do
Mozaiky. Nejen poličští se letos podíleli, svojí měrou
přispěly i děti ze základní školy Pomezí a Jimramov.
Pokud se někomu z vás stalo, že jste svoji hvězdu na
poličském stromu nenašli, nezoufejte. Hvězd se letos
sešlo opravdu velké množství a část byla poskytnuta
na výzdobu hradu Svojanova.
V předvečer svatého Mikuláše jsme s dětmi čekali na náměstí, zda opět Mikuláš přijede. Na tento
den jsme se s dětmi pilně připravovali, i ty nejmenší
děti mohly s maminkami přijít do Mozaiky a vyrobit
si andělský kostým. Letos byl totiž na náměstí slet
ANDĚLŮ. Připraveny byly hry s andělskou tématikou,
kterých se zúčastnilo 38 andělů, ale soutěžit mohly
samozřejmě i děti bez kostýmů, které se na náměstí
sešly v hojném počtu.
V prosinci jste nás také mohli potkat na vánočních
výstavách a inspiracích v Pomezí, Kamenci, Lubné
a v Dolním Újezdě. S našimi pomocnicemi jsme zpestřili tyto akce vánočními dílničkami pro děti.
Touto cestou děkujeme všem našim pomocnicím,
které nám pomáhají na našich akcích, děkujeme Městu Polička za podporu akce HVĚZDY PRO POLIČKU.
Děkujeme také všem, kdo si udělal čas a přinesl do
Mozaiky PANENKU PRO UNICEF.
Kolektiv zaměstnanců Mozaiky vám do nového
roku 2009 přeje hlavně klid a pohodu.
Za SVČ Mozaika Polička
Irena Chroustovská
Srdečně Vás zveme na

11.
reprezentační ples
Základní školy Na Lukách a Střediska volného
času Mozaika
v pátek 6. 2. 2009
ve 20.00 hodin
kulturní sál Jordán
hraje hudební skupina MELODIE TRPÍN
vstupné 100,- Kč
bohatá tombola
předprodej lístků v SVČ Mozaika a ve školní
družině ZŠ Na Lukách
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NOVÁ PUBLIKACE „CESTUJEME PO
ČECHÁCH - PARDUBICKÝ KRAJ“

Nová publikace „Cestujeme po Čechách - Pardubický kraj“ bude již brzy vydána!!!
Obsahuje informace nejen o známých místech
tohoto kraje, ale i o méně známých městech, obcích, památkách, které mají pestrou historii a lze
zde strávit dovolenou nebo výlet dle svých představ.
Přijdou si na své milovníci koupání, cykloturistiky,
turistiky, návštěvníci památek atd. Častokrát některé informace udivují i místní občany, kteří byli
přesvědčeni, že své okolí znají velmi dobře. :-) Dále
v této publikaci naleznete mapu památek, mapy
cyklotras, mapu ČR, seznam měst a obcí, včetně
kontaktů na úřady, tipy na výlety (u každého okresu či oblasti), kontakty na památky (hrady, zámky,
muzea, galerie...), některé restaurace, ubytovací
kapacity a podnikatelské subjekty, které v těchto
místech působí.
Kde tyto publikace můžete získat? Distribuujeme je na městské a obecních úřady, informační
centra, veřejnosti přístupné památky, muzea a galerie, sportovní a kulturní centra, ZOO... a každým rokem i na veletrzích a výstavách o cestování
a turismu, kterých se pravidelně účastníme. Jsou to:
Region tour a GO Brno, Tourism Expo – FLORA
Olomouc, Ostravské výstaviště – Černá Louka.
Tyto publikace si můžete objednat i na naší
adrese: Aspida s.r.o., Černovická 13, 617 00 Brno,
e-mail: aspida@aspida.cz. Rádi vám tuto, ale i další
vydané publikace zašleme.
Vydali jsme již skoro všechny kraje naší krásné
ČR, chybí nám pouze Plzeňský a Karlovarský kraj.
Každý kraj aktualizujeme po cca 3-4 letech, abychom vám poskytli aktuální informace.
K dispozici máme pro vás i on-line verzi nově
vydaných publikací na našich webových stránkách:
www.aspida.cz.
Neváhejte nám zavolat nebo napsat, své podněty a připomínky k těmto publikacím, či jejich
on-line verzi. Jak se vám líbí?
Kolektiv firmy Aspida s.r.o.,
Černovická 13, Brno.
Tel/fax: 545 221 137,
www.aspida.cz, e-mail : aspida@aspida.cz

ÚPRAVY V ALEJÍCH
V listopadu loňského roku zahájila pro Město
Polička firma T.E.S. s.r.o. realizaci akce Pěstební
opatření pro stromy v městské památkové zóně
a vybrané aleje v Poličce. Práce budou probíhat
do června 2009 a zahrnují především řez vzrostlých stromů včetně jejich statického zajištění a dále
v omezené míře i kácení a výsadbu dřevin. Projektovou dokumentaci, podle které jsou pěstební
opatření prováděna, zpracovala firma Ing. Pavel
Šimek – FLORART z Uherského Brodu. Opatření
jsou rozdělena do 4 dílčích částí: Stromy a stromořadí městské památkové zóny, Městský naučný park,
Královská alej a alej v ulici Heydukova.
Akce byla schválena Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Pardubice,
a probíhá s finanční podporou Státního fondu
životního prostředí České republiky, který na celkové výdaje ve výši cca 2 mil. Kč přispívá částkou
1,27 mil. Kč. Děkujeme občanům za pochopení
a trpělivost s omezeními, která jsou s realizací této
akce spojena.
Jiří Coufal, odbor územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
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DĚTSKÝ DOMOV POLIČKA

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
V POHYBU
– ÚSPĚŠNÉ FINÁLE

AVE MARIA
BLAHOPŘEJEME
VÁNOCE 2008

Přejeme touto cestou ještě jednou našim
rodičům Jaroslavu a Ludmile Nyklovým k 50. vý12. oslavili
v 16.00 26.
hod.
ročí jejichsobota
sňatku,13.
které
12. 2008 Vše
- Kostel
Sv. Jakuba
nejlepší, Polička
hodně zdraví
a pohody
do dalších let
společného života.
Koncerty jsou připraveny
v ojedinělé
Přejí
dcery sdramaturrodinami

gii založené na zvuku dvou královských nástrojů
- křídla a varhan. Oba nástroje zní v podání vynikajících umělců v některých skladbách současně či
si navzájem předávají témata. Tento jedinečný zážitek umocní krásné skladby a árie v podání operních
pěvců, dětského a smíšeného pěveckého sboru.

Ve dnech 8. - 9. 11. 2008 vyvrcholil v Praze ve
sportovní hale AC Sparta Praha na Letné dobročinný
projekt
Občanského
sdružení
DD Vám
v pohybu
pod náK Vašemu
životnímu
jubileu,
paní Maru
zvem „Hejbejte
se a zpívejte
Hankouspokojenosti,
a Novou“.
Křížová,
přejeme
hodně szdraví,
Velkého
sportovního
se zúčastnilo 33 týmů
štěstí
a do dalších
let jenfinále
to nejlepší.
dětských domovů z celé ČR. Celkem 565 dětí soutěžilo v disciplínách, jakoTojevám
aerobik,
hop, břišní
přejíhip
přítelkyně
tance, zpěv a hra na hudební nástroj. Každý tým byl
podporován známou osobností TV Nova, která byla
zároveň i patronem týmu. Děti se tak celé odpoledne
setkávaly s herci ze seriálů Ulice, Ordinace v růžové
zahradě a moderátory Snídaně s Novou. Soutěžní klání moderovala Ljuba Krbová a Petr Vágner.
Program zpestřila svým vystoupením skupina
Za 5 dvanáct. Za Dětský domov v Poličce soutěžila
disciplíně
aerobik a honila
to ve dvou
kategoriích
aděvčata
čekal vna
pana Zapalače,
se mi
hlavou
–spousta
kadet (Leona,
Petra)Jaké
a junior
(Markéta,
a teta
myšlenek:
to asi
bude? Klára
O čem
to
Katka).
Patronkousetýmu
herečka
Kristýna
Nobude? Opravdu
něcobyla
naučím?
Bude
mi kurz
váková
– známá
jako sestřička
Martina
z Ordinace
k něčemu?
Z přemýšlení
mě vytrhl
příchod
pana
v Růžové zahradě.
tým, představil
který nakonec
Zapalače.
Přivítal Podporovala
nás úsměvem,
se,
dosáhl vynikajícího
úspěchu.
Dívky
aerobikuzapočal
v kateobeznámil
nás s náplní
kurzu
a vzápětí
gorii
kadet
obsadily
1. místo,
druhý
tým samé
získalpsaní
cenu
výuku.
První
den byla
opravdu
fuška,
sympatie.
„podivných“,
leč u závěrečných zkoušek užitečSkončil
tak 2. ročník
projektu,
který
připravilo
ných
věcí. Akorát
na konci
dne jsme
si zkusili
zaObčanskés sdružení
DD v pomůckami,
pohybu v čeleačkoli
s předsedcházení
barmanskými
prokyní Hankou
Kynychovou.
– umožnit
zatím
jen s vodou.
Úspěch Cíl
jsmeprojektu
měli nevalný,
ale
dětem
z dětských
domovů
ukázatpsaní
moderní
to se dalo
čekat. Další
den bylo
méně,formy
opasportovních
a vhodně naplnit
svůjmíchali
volný
kovali jsme disciplín
látku z předešlého
dne a už
čas,
byl splněn.
i s opravdovými
surovinami, dokonce zbyl čas,
a tak jsme si všichni jako začínající barmani mohli říct, že jsme na konci druhého dne namíchali
každý dva drinky. Ve středu, což je 3. den kurzu,
jsme už zkusili všechno, co jsme měli umět na
konci kurzu a poté „pouze“ trénovali a pilovali
techniku a opakovali teoretické znalosti. Uměli
jsme míchat v obou druzích shakeru, znali jsme
postup při míchání s nimi, ale i s míchací sklenicí a oběma druhy mixérů, vyráběli jsme ozdoby
na nápoje, rozeznávali alkohol, určovali rozdíly
mezi nimi a ukazovali sklenky určené pro míchané nápoje. Čtvrtek - už jsem pomalu znal, co je
to tréma a strach ze zkoušek. Večer jsme napsali
test o 50 otázkách a vylosovali si drink, jehož
příprava rozhodne o tom, zda završíme tento
kurz úspěšně. V pátek jsem přišel dobře naladěn,
drink jsem uměl zpaměti a moje pořadové číslo 5
znamenalo jisté volno po zkoušce, než domíchají
ostatní a výsledky se vyhodnotí. Dobrá nálada
mě opustila po vstupu do učebny, dolehla na
mě tíha situace, namíchat drink se mi bez chyby
ještě nepovedlo a z teorie jsem zapomněl vše při
překročení prahu místnosti, šimrání v břiše bylo
neúnosné a nepřestávající. Nakonec se mi stejně
jako všem povedlo kurz završit úspěšně hodnocením - „chvalitebně“. Dokonce mám i pocit, že
jsem se něco naučil a doufám, že mi kurz pomůže při shánění zaměstnání nebo brigády. Jsem
za něj rád a jako vyhozené peníze to rozhodně
neberu.
��������������
Jan Klinský, student 2. ročníku SOŠ
a SOU Polička, studijní obor Obchodně
�����������
podnikatelská činnost

SOŠ A SOU POLIČKA

Účinkují: Prof. VlaV následujících
dvou článcích přinášíme refledimír
Župan - klavírní
xevirtuos;
studenta
stáže v renomovaném pražském
Prof.ze
Michal
hotelu
a subjektivní
Novenko
- přední před-pohled absolventa na průběh
barmanského
kurzu, který se konal při SOŠ
stavitel
české varhanní
školy;Polička
Ema Hubáčková
a SOU
ve dnech 24. 11. - 28. 11. 2008. Fo- soprán; Ladislav
Mlej- k výše uvedeným akcím
tografickou
dokumentaci
nek – sólista
naleznete
na Státní
www.opery
soupolicka. cz. Zde můžete
Praha a Národního
zhlédnout
také první dva Dny otevřených dveří.
divadla
Brno. se uskuteční 15. 1. 2009, tímto jste
Ten
následující

srdečně zváni.
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Odborná stáž v luxusním hotelu Mandarin Oriental Prague
Po mnoha hodinách strávených přípravou
na odbornou soutěž Gastro Junior Nowaco Cup
2009, která se konala ve dnech 25. a 26. září
2008 v pardubické ČEZ aréně, jsem se s velkým
nadšením, trémou a očekáváním zúčastnil této
gastronomické soutěžní přehlídky. Díky přípravě
pod vedením skutečných odborníků, paní Květy
Šmerdové a jejího manžela pana Václava Šmerdy,
se mi podařilo na této soutěži uspět a zvítězit.
Kromě věcných cen, které byly připraveny pro
vítěze, zde byla také pozvánka k absolvování odborné stáže v jednom z pražských hotelů, hotelu
Mandarin Oriental Praha. Tento hotel je součástí
velkého asijského koncernu Jardine Matheson
a nachází se v Nebovidské ulici na Malé Straně,
v tichém a romantickém sousedství barokních
paláců, kostelů a zahrad.
Datum konání své stáže jsem si zvolil ve
dnech od 13. října do 8. listopadu 2008. Po mém
příchodu do hotelu jsem byl přivítán kolegy
z řad hotelového personálu. Byl mi představen
hotel disponující pěti hvězdičkami, vybudovaný
z původního kláštera dominikánského řádu ze
14. století. Jako místo výkonu stáže jsem si vybral
hotelový bar nazývaný BAREGO. Po komplexním
seznámení se sortimentem, zařízením, chodem
a vybavením celého baru, jsem získal z tohoto
pracovního prostředí velice příjemný pocit.
Sortiment baru byl značně široký, skýtal
nejenom nepřeberné množství kvalitních alkoholických a nealkoholických nápojů z celého
světa, ale také široký výběr kvalitních českých,
francouzských a italských vín, šampaňského,
kávy a řadu pokrmů mezinárodní kuchyně.
Během své stáže jsem měl také možnost spatřit
v hotelu některé ze známých osobností, mezi něž
bezesporu patřil i herec John Travolta. Jelikož
STOMATOLOGICKÁ
byla klientela hotelu často cizí národnosti, přePOHOTOVOST
važovala komunikace v anglickém jazyce, což je
pro mne, studenta, velice přínosnou zkušeností.
Oblast Litomyšl - Polička
Na závěr mohu dodat, že jsem se díky této stáži
mohl přiučit spoustě nových věcí, poznat nové
3. - 4. 1.
MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice 184,
lidi a utvořit si představu o tom, jak to v hotelu
461 634 157,
s 99 pokoji, lázněmi, fitness centrem a spoustou
10. - 11. 1. MUDr. Cacková Alena,
jiného vybavení vlastně chodí.
Trstěnice 184, 461 634 157,
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Jaroslav Marek, student
17.
- 18. 1. MUDr. Adamec Stanislav, Polička,
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SOU Polička
Smetanova 55, 461 725 987
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Barmanský kurz očima účastníka
Když jsem seděl (v pro mě nezvyklém společenském oblečení) těsně před začátkem kurzu s dalšími 19 účastníky v učebně stolničení
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Další data stomatologická komora nedodala.
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MNĚ SE CHCE NĚCO ŘÍCT
Nevěřil jsem svým očím, totiž musel jsem jim
aby do rozběhnutého systému přišel žák z jiné
věřit, když jsem si přečetl výsledky mezinárodní- školy, který byl vyučován podle jiného schématu
ho průzkumu TIMSS, v rámci kterého se v šesti
a je - pokud je mu zatím látka neznámá a pokud
desítkách zemí porovnávaly znalosti žáků v ma- nemá doma odpovídající prostředí a svou píli
tematice a přírodních vědách. Jejich o něco starší – ztracen.
vrstevníci z gymnázií dopadli jen nepatrně lépe.
Jak se může kantor věnovat třeba individuálně
A ještě více se mi zdá nepochopitelným, ale prav- slabším žákům, když na základním stupni má ve
divým konstatování, že české děti čelí nejhoršímu
třídě i víc než 30 žáků. To, že se hazarduje se

propadu s žáky ze všech zemí světa. Obliba zmíněných předmětů vyzněla ještě hůře při otázce
kladného vztahu k nim. Výzkum říká, že jde
o vztah tragický. Průzkumu se účastnilo 291 škol
a více než 9 tisíc žáků 4. až 8. ročníku a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Ještě podle
stejného průzkumu z roku 1995 byli čeští žáci
v matematice a přírodních vědách nadprůměrní.
Podle současné tabulky má Anglie 541 bodů,
stejně jsme měli my v roce 1995. Nyní máme nyní
486 bodů a to znamená pro nás v tabulce minus
54 bodů a umístění někde na konci.
To, že jsem donedávna učil na střední škole,
vyšší odborné škole a gymnáziu celkem 44 let,
mi snad dává možnost se k některým současným
problémům vyjádřit.
Rozkolísanost záměrů ministerstva školství by
bylo lepší nazvat záměry ministerstev školství. Jejich koncepce se mění podle toho, kdo je u vesla.
Odborná způsobilost nejvyšších, t. j. ministrů je
skutečně obdivuhodná. Jsou schopni dělat šéfa
resortu, aby jindy mohli dělat třeba ministra zemědělství, nebo i šéfa atomové elektrárny. Nám
kantorům by stačilo, kdyby ministrem byl méně
významný politik té které partaje, ale člověk, který školství rozumí.
V posledních letech jsme dostali povinnost sestavit výhledové plány RVP – rámcové vzdělávací
plány, nazývané někdy RVHP. Tím se patrně zakrývá jen to, že není v silách ministerstva vyslovit
jasnou koncepci a cíl, vtělený do osnov. K tomu
metodický list, jak RVP vypracovat, kde v prvním
sloupci bylo Učivo a ve druhém Výsledky vzdělávání a asi za čtvrt roku nato opravenou instrukci,
na prvním místě byly Výsledky vzdělávání a na
druhé Učivo. To vše podmíněno jednotnou úpravou ve Wordu a požadovanou příslušnou omáčkou, aby to bylo na ministerstvu lépe stravitelné.
Tak to dělají učitelé na všech školách.
Pak vznikne schválený plán RVP, ale přece jenom individuální, podle kterého se musí probrat
učivo v určité etapě – dejme tomu tříleté. Stačí,

zdravím vyučujících, nikoho nezajímá, snad jedině ministra financí, protože se ušetří za jednu
kantorskou sílu.
Nedosti na tom. V mnoha případech se ukazuje už v plné nahotě sociální diferenciace a pocit
rodičů a někdy i dětí, že bohatství je nadřazuje
nad chudými učiteli. A tak dětičky někde slyší

absence, se dozvěděl, že tatínek byl se synem
vybírat pro něj motorku. Když vznášel ředitel
námitku, řekl mu otec něco v tom smyslu, že zatímco on s panem ředitelem tady zbytečně mluví,
utíkají mu peníze, které pan ředitel nevydělá ani
za rok. Tečka.
To byla obsáhlejší předmluva. V minulém
období jsme v Poličce byli účastníky dvou významných jubileí.
Základní škola na Lukách představila svou
školu vtipným filmem, na kterém se podíleli
s velkou chutí její žáci. Třídy nebyly jen vyzdobeny, ale dávaly přehled o tom, co vše se v nich
učí. Byla radost se procházet moderními třídami
a učebnami a prohlížet si práce žáků a jejich výsledky v soutěžích.
Masarykova ZŠ měla výročí letitější, ale žáky
stejně mladé a pyšné na svoji školu. Chodby
a učebny vyzdobené, žáky vytvořené obrázky
byly nejen krásné, ale u těch nejmladších až dojemné. Myslím, že poličské školy se asi vymykají
nelichotivé mezinárodní statistice. Je až s podivem, co všechno učitelé ještě mimo své povinnosti dokáží se žáky dělat. Připočtěte si k tomu,
které práce mimo pedagogickou činnost musí
absolvovat: povinné další vzdělávání a školení
o nové soustavě, nejlépe o sobotách, a pak doma
večer opravovat nekonečně se opakující písemné
práce a dostanete obrázek radostného poslání
učitelského stavu. Já za sebe a snad nejsem sám,
učitelům za jejich obětavost děkuji, děkuji.
Pak přijede krajská inspekce a bude ji ponejvíce zajímat, zda volné kolonky v třídní
knize jsou proškrtnuty od levého horního kraje
k pravému dolnímu. A taky, zda byl žákům na
začátku sdělen cíl vyučovací hodiny, zda byly
použity učební pomůcky, jak byly žáci aktivní,
zda byl výklad srozumitelný a proveden souhrn
probraného učiva. Po inspekčním rozboru podepíše učitel záznam o něm a pln elánu s naditou
peněženkou za vykonané dílo odchází obveselen
ulicí k domovu. Konec jako ve filmech s Charliem
Chaplinem.
Text A. Klein

NÁBŘEŽÍ SVOBODY JINAK

po příchodu domů: „Co vám zas dnes ten blbec,
vůl, nebo ta …, vykládala?“ Jakou má pak učitel,
ponížený na bezvýznamného učitýlka, před takovým žákem autoritu... Stalo se za mého působení,
že student měl vykonat komisionální zkoušku,
protože mu hrozila nedostatečná. Nedostavil se,
a když ředitel zavolal otci, bylo mu sděleno, že
jej on sám omluvil. Po dotazu, co bylo příčinou

„Stojí-li na začátku souslovného pojmenování
obecné jméno druhové, které se v názvech podobných jevů často opakuje, píše se s písmenem
malým, velké počáteční písmeno má až rozlišující
bližší určení: poloostrov Kola, mys Dobré naděje,
ulice Elišky Krásnohorské, most Legií…“ tolik citace
z Pravidel českého pravopisu vydaných a schválených Ústavem pro jazyk český Akademie věd
České republiky v roce 1993.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že poličská
krkolomnost v kombinaci psaní malých a velkých
písmen v názvu „Nábřeží svobody“ byla zásadní
pravopisnou chybou, která vznikla na počátku
90. let pravděpodobně v dobré víře neztotožňovat
označení nábřeží s postavou armádního generála
a prezidenta republiky Ludvíka Svobody, nýbrž
navádět k ideálu demokratických snah a postupů.
Vítáme proto, že dne 11. prosince 2008 byla
rozhodnutím zastupitelstva Města Poličky ulice
přejmenována na nábřeží Svobody a tím byla
uvedena tato nesprávnost do souladu se základní
pravopisnou normou. A tak nezbývá než k velké
úlevě všech poličských češtinářů poděkovat stávajícímu vedení Města za pohotový a osvětový
přístup k tomu problému, často jsme totiž na
závěr výkladu o psaní velkých písmen v názvech
místních museli dodávat. „… ale v Poličce, milí
studenti, máme pravopisnou „zvláštnost“, vlastně
chybu …“ A ta už není.
Jana Galgociová
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PROGRAM ROKU BOHUSLAVA MARTINŮ V POLIČCE 2009
8.2.

4.4.

Únor
Zahajovací koncert
Roku Bohuslava Martinů
kostel sv. Jakuba v 16.00 hod.
Štefan Margita a Kateřina Englichová
Bohuslav Martinů: Nové Slovenské písně...
Průvodní slovo: Oldřich Tamáš
Duben
Slavnostní otevření
Centra Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička ve 14.00
hod.
Slavnostní koncert k otevření Centra Bohuslava Martinů
Tylův dům, velký sál v 16.00 hod.
Martinů Quartet/Lubomír Havlák, Karel
Košárek
Koncert je zařazen mezi oficiální doprovodné akce českého předsednictví v Radě
Evropské unie
B. Martinů - Tři jezdci, Smyčcový kvartet
č. 2, Film v miniatuře, Klavírní kvintet č. 2

20. 5.

vystoupení ZUŠ v doprovodném programu
Martinů festu 2009
literárně dramatický obor
Tylův dům, velký sál v 17.00 hod.

31. 5.

Nedělní matiné
pro členy Společnosti Bohuslava Martinů
Praha a Polička
Sál Centra B. Martinů v 10.00 hod.
Červen
Čas pro neobyčejné zážitky
Městské muzeum a galerie Polička v 19.00
hod.

6. 6.

10. 6.

28. 6.

20. - 22. 4. Mládí a Bohuslav Martinů
Soutěžní přehlídka určená žákům škol
uměleckého zaměření tematicky zaměřená
na hudbu B. Martinů (hudební, výtvarná
a taneční oblast)
1.5.

Květen
Křest knihy „Otvírání studánek“
Městská knihovna Polička v 19.00 hod.

11. – 17. 5.
12. ročník Marfinů fest 2009 – Polička
11. 5. v 18.00 hod. – Tylův dům, velký sál
Komorní filharmonie Pardubice – Veselohra na mostě, Hlas lesa
12. 5. v 19.00 hod. –Tylův dům, malý sál
Ozvěny Pražského jara
Ivan Ženatý – housle
Katarína Ženatá – klavír
14. 5. v 18.00 hod., kostel sv. Jakuba
Ozvěny Pražského jara
Jana Boušková – harfa, Jan Ostrý – flétna
17. 5. v 18.00 hod, kostel sv. Jakuba
Otvírání studánek/Mikeš z hor
Kvarteto B. Martinů
Jitka Čechová – klavír, Saša Rašilov – hlas
13. 5.
Kdo je na světě nejmocnější – B. Martinů
Tylův dům, velký sál v 17.00 hod. h.
balet v provedení žáků tanečního oboru
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
představení se koná v rámci doprovodného programu Martinů fest 2009

Slavnostní koncert ZUŠ B. Martinů
Tylův dům, velký sál v 17.00 hod.
vystoupení žáků hudebního, tanečního
a literárně-dramatického oboru ZUŠ
B. Martinů Polička
Mezinárodní festival Bohuslava Martinů
přehlídka sborů
Tylův dům, velký sál v 10.00 hod.
Hlas napříč staletími
B. Martinů - Hora tří světel
Koncert žáků a pedagogů Církevní konzervatoře Opava Bonifantes Opavienses
kostel sv. Jakuba v 19.00 hod.

29. 6.

26. 7.

28.8.

Špalíček – B. Martinů
Tylův dům, velký sál v 17.00 hod.
vystoupení tanečního oboru žáků ZUŠ
Vodňany v rámci oslav 30. výročí založení
Společnosti Bohuslava Martinů Polička
Červenec
Serenády Bohuslava Martinů
Promenádní koncert v městském parku
v 15.00 hod.
Serenáda č.1 a moll pro klarinet, lesní roh,
troje housle a violu
Serenáda č. 2 pro dvoje housle a violu
Serenáda č. 3 pro hoboj, klarinet, čtvery
housle a violoncello
Serenáda pro dva klarinety, housle, violu
a violoncello F dur
Účinkují účastníci XVI. Mezinárodního
festivalu a kurzů komorní hudby Ameropa 2009
Srpen
Koncert komorní filharmonie Pardubice
Potkal jsem jeseň...
kostel sv. Jakuba v 19.00 hod.

ZAČÍNÁ ROK BOHUSLAVA MARTINŮ
(pokr. ze str. 1)
Davida Junka kdesi po budově se
šroubovákem v ruce. Přípravy na 4. dubna, kdy bude
Centrum oficiálně otevřeno, jsou v plném proudu.
Veřejnosti už bylo 15. prosince slavnostně představeno oficiální logo Centra Bohuslava Martinů.
Nejvýznamnější událostí v Městské knihovně
bude reedice knihy veršů Miloslava Bureše Otvírání studánek, která Martinů sloužila jako inspirační
zdroj pro veřejnosti patrně nejznámější skladbu.
Kniha, jejíž zpracování zajišťuje nakladatelství
Argo, by měla být pokřtěna 1. května v parku před
skladatelovou sochou. Kromě toho vzniká knihovnička a hudební oddělení, která poprvé zpřístupní
veřejnosti a hlavně dětem a mládeži ucelený soubor
informací o životě a díle Bohuslava Martinů.
Tylův dům samozřejmě nese hlavní tíhu přípravy 12. ročníku festivalu Martinů Fest 2009. V rámci
programu zazní například Veselohra na mostě
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v podání Komorní filharmonie Pardubice nebo
Otvírání studánek. Kromě toho se mohou milovníci hudby těšit na několik hudebních těles, včetně
červencového promenádního koncertu v městském
parku.
Žáci základní umělecké školy se představí veřejnosti dvěma koncertními programy v lednu a prosinci, na kterých zazní skladby Bohuslava Martinů
a dalších skladatelů 20. století.
Bohuslav Martinů patří vedle Bedřicha Smetany,
Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka mezi nejvýznamnější české hudební skladatele. Povědomí
o této skutečnosti však ještě není takové, jaké by
si zasloužil. Čeká nás bohatý kulturní rok, možná
zlomový pro chápání významu osobnosti Bohuslava Martinů a jeho díla nejen v České republice, ale
v celé Evropě.
Jaroslav Najbert

komponovaný večer z tvorby Bohuslava
Martinů v den 50. výročí jeho úmrtí
Bohuslav Martinů: Otvírání studánek, H.
354 – Potkal jsem jeseň...
Kytice, H.260 – Selanka
Polní mše, H.279
Hry o Marii, H.236 – Narození Páně
Účinkují:
Ivan Kusnjer – baryton
Kühnův smíšený sbor
sbormistr Marek Vorlíček
Komorní filharmonie Pardubice
dirigent Marko Ivanovič
6. 11.

Listopad
Koncert vítězů
Tylův dům, velký sál v 16.00 hod.
koncert vítězů mezinárodní Písňové soutěže Bohuslava Martinů

Prosinec
6. 12. Slavnostní koncert k výročí narození
B. Martinů
v kostele sv. Jakuba v 18.00 hod.
Legenda z dýmu bramborové nati, Mikeš
z hor, Romance z pampelišek
Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice
Absolventi JAMU Brno
8. 12.

koncertní program
„Bohuslav Martinů a my“
Tylův dům, malý sál v 17.00 hod.

HRADNÍ RESTAURACE MÁ
NOVÉHO PROVOZOVATELE
Od 1. ledna 2009 bude restauraci na hradě Svojanov provozovat Střední odborná škola a střední
odborné učiliště Polička. Hrad Svojanov nabízí
mimo základní služby také možnost konání slavnostních hostin, společenských a firemních akcí.
O tyto služby je stále se zvyšující poptávka. Odborná škola, která má vynikající úspěchy v oblasti gastronomie, nyní uplatní své bohaté zkušenosti i na
hradě Svojanově. Běžný provoz restaurace zůstane
zachován a škola hodlá uspokojit jak běžnou, tak
i tu nejnáročnější klientelu. Hrad i restaurace jsou
pro návštěvníky otevřeny celoročně.

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI
V průběhu podzimních a zimních měsíců roku
2008 probíhaly v nepravidelných intervalech noční
akce s cílem snížení počtu krádeží vozidel v katastrálním území Polička. Z důvodů podstavu příslušníků na Obvodním oddělení policie byla požádána
o spolupráci Městská policie v Poličce.
Chceme tímto všem příslušníkům městské
policie poděkovat za aktivní, iniciativní a zejména
velmi zodpovědný přístup k plnění úkolů na úseku dopravy v Poličce. Vyšli nám ve všech našich
požadavcích vstříc, ochotně a bezprostředně plnili
své úkoly a tím se velmi podstatnou měrou podíleli
na skutečnosti, že v té době poklesl počet odcizených vozidel nejen na Poličsku (v té době nebylo
v Poličce odcizeno jediné vozidlo!), ale i v celém
okrese. I proto je závěr letošního roku z pohledu
autokriminality možno vyhodnotit jako nejlepší za
posledních deset let.
Policie České republiky, okresní
ředitelství Svitavy, Služba kriminální
policie a vyšetřování na úseku problematiky
motorových vozidel

KLUB ZDRAVÍ SE PŘIPRAVUJE NA NOVÝ START V ROCE 2009
Možná to znáte - nový začátek jako nepopsaný list. Já ale poprvé nemám dojem, že to
tak bude i letos. Vnímám to spíše jako jízdu
v pořádně rozjetém vlaku se spoustou vagónů,
do kterých není snadné ani nastoupit, ani z nich
beze ztrát (nejen „image“) vystoupit. Asi to tak
bylo vždycky, jen se moje vnímání jaksi nezvykle
posunulo. No nic, alespoň diář mám nový od
začátku (i když nemá letopočet 2009, ale pár let
zpět, kdy jsem ho nevyužila a ten rok také nebyl
přestupný, takže dny začínají stejně, tak doufám,
že to tak bude i po zbytek roku). Do diáře si píšu
své nejniternější postřehy o životě a pak už jen
ranní a večerní počasí včetně teplotních maxim
a minim, takže nevadí, že bude mít letopočet přepsaný rukou. Je to ekologické? Doufám… Můžete
hádat, který rok to bylo (minulé klubové setkání
lámání hlav nabízelo).
Rozjetých vlaků znám spoustu, některé mají
solidní náklad, jiné už sotva supí a potřebovaly
by odložit zátěž. I Klub zdraví je takový vlak, zatím spíše vláček, ještě nesupí námahou, ale pořád
nabírá. Občas rychlost, ale i nové návštěvníky,
někteří se jen mihnou, ale někdy se po čase objeví znovu. A pro ně mám pozvání především.
A tak pojďme do roku 2009 vstoupit společně.
Třeba jako návštěvníci Klubu zdraví. Ale třeba
i jako přátelé životního stylu, který pomáhá

nést břemena života snáz. Vstoupíme s tím, že
si nebudeme dávat nerealizovatelná předsevzetí,
ale budeme chtít podávat pomocnou ruku těm,
kteří cítí potřebu změny. I když se třeba brzy
opět nebudou platit v nemocnicích poplatky,
přece jen je zbytečná nemoc zbytečným luxusem.
První lednové setkání bude motivační jak pro ty,
kteří by se odhodlali přijít nově, ale i pro stálé
návštěvníky. Není nic horšího, než propadnout
stereotypu zvyků, které už nic nového nepřinášejí. Pomocná ruka má název „Osm zásad pro
zdraví“ a pochopitelně bude i ukázka a krátké
video. A jako bonus dostanete speciální kalendář
se správným letopočtem?.
Přeji všem, kteří čtou tuto pozvánku, aby
prožili nejen vstup do roku 2009 s co nejoptimističtěji naladěnou myslí, protože veselá mysl je
půl zdraví (a když k tomu přidáte ty další půlky
z čistoty a tak dále, budete to mít „vychytaný“),
ale aby i situace případné nepřízně osudu dokázali řešit s těmi, které mají rádi a mají k nim
důvěru. A láska, ta je přece pro život nejvyšším
darem! Naučte se ji nejen získávat, ale hlavně
dávat – a bude líp.
Těším se na vás 14. ledna 2009 od 17,30 v horní místnosti Mozaiky. A do té doby vám přeji,
abyste byli zdrávi.
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička

JSI MLADÝ? MÁŠ DOBRÝ NÁPAD? MY PODPOŘÍME REALIZACI
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
a společnost Nokia ve
spolupráci
s
regionálním partnerem Občanským sdružením Altus
28. 1. 2009 vyhlásí osmý
ročník dobrovolnického programu Make a Connection – Připoj se.
Pokud Ti je 16 – 26 let a máš alespoň 4 stejně
staré kamarády, tak můžeš získat finanční podporu až do výše 50 tisíc korun. Za ně můžeš realizovat jakýkoliv veřejně prospěšný projekt. Je úplně
jedno, jestli to budou benefiční koncerty, opravy
památek, organizování tábora, ochrana přírody
nebo práce s hendikepovanými. Hlavní podmínkou je však dobrovolná práce, smysluplnost
projektu a jeho využitelnost pro okolí, nikoliv jen
pro členy týmu.
… A navíc, pokud bude projekt tvého týmu
podpořen, tak pro jednoho zástupce z týmu
budou zorganizována několikadenní zážitková
školení. Na nich získá základní informace z řady
oblastí, které úzce souvisejí s realizací neziskových projektů, jako je například problematika
propagace, teambuildingu či spolupráce s médii.
Co máš udělat pro získání finančních prostředků?

ZRUŠENÍ PRÁVA HRDELNÍHO
Roku 1765 byla městu Poličce odňata jedna ze
základních výsad, zrušena pravomoc soudu hrdelního, tím pozbyla na významu městská šibenice
stojící na tzv. Šibeničním vrchu za městem. Byla
ohrazena zdí a vcházelo se tam vrátky. V 19. století zůstaly ze všeho zařízení patrné jen základy
ohradních zdí. Dnes je připomíná pouze návrší
— Šibeňák. Nástroje k mučení při výslechu pozbyly
na významu. Byly uloženy alespoň na památku
v obecním špejcharu čp. 85 na Dolním předměstí,
kde vzaly za své při požáru v r. 1887.
-Fma-

Vyplň jednoduchý formulář, který bude od
konce ledna 2009 na stránkách www.pripojse.cz, v němž specifikuj cílovou skupinu, místo
a termín realizace a zejména význam a přínos
projektu. Svou žádost pak musíš elektronicky
zaregistrovat na www.pripojse.cz a podepsanou
žádost navíc odeslat nejpozději do úterý 31. března 2009 na adresu Nadace pro rozvoj občanské
společnosti (NROS).
Potřebuješ poradit?
Jestli Tvůj projekt je správně napsaný či jestli
splňuje podmínky? Projdi si důkladně www.pripojse.cz a pokud odpověď na svou otázku nenajdeš, pošli své dotazy na adresu pripojse@nros.cz.
Do pár dní Ti přijde odpověď.
Uspěli už nějaké projekty v mém okolí?
Určitě! Za sedm minulých ročníků bylo rozděleno do všech koutů Pardubického kraje okolo
dvou milionů korun. Takže to zkus taky!
Roman Málek
Konzultant Občanského sdružení Altus,
partner programu Make a Connection
– Připoj se pro Pardubický kraj

KARDIACI ZVOU
Kardio klub Svitavy a Polička přeje všem svým
příznivcům v roce 2009 hodně štěstí a zdraví.
Zveme všechny na první vycházku v novém
roce, pořádanou v sobotu 17. ledna 2009.
Sraz v 10.45 hod. na vlakovém nádraží v Poličce. Účastníci ze Svitav odjezd z vlakového nádraží
v 10.15 hod. Trasa nenáročné 5 km vycházky: Polička – Modřec – Polička. Průvodkyní vycházky bude
paní Květa Nehodová. V případě nepříznivého
počasí bude zvolena náhradní trasa. Kardio klub
uvítá všechny věkové skupiny lidí, co chtějí pro své
zdraví něco dělat.
Za výbor kardio klubu
Pokorný Jan

ZÁPIS ZŠ MASARYKOVA
Masarykova základní škola Polička zve budoucí
prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy.
Zápis proběhne v pátek 23. 1. 2009 na paviloně
v době od 13 do 17 hodin.
Prvňáčky čeká vyzdobený pavilon. Hravou formou budou paní učitelky zjišťovat, jaké znají předškoláci barvy, jestli hezky mluví, jaké se jim líbí písničky
a básničky. Budou i trochu sportovat a malovat barvičkami kočičku a pejska. Za odměnu pak všichni
navštíví školní divadélko, kde budou žáci 5. tříd hrát
pohádku. Domů si děti odnesou malé dárečky a jistě
i pěkný pocit z prožitého odpoledne.
Obavy nechte doma a přijďte s dobrou náladou.
Těší se na vás učitelé i učitelky naší školy.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím pozemek vhodný k výstavbě RD
v Poličce nebo okolí do 15 km. Tel.: 737 827 137
•
Mám zájem o koupi RD v blízkosti Poličky
(cca do 10 km). Tel.: 607 839 928
•
Koupím chatu nebo chalupu na Poličsku
(poblíž lesa). Tel.: 725 524 115
•
Prodám byt 3+1 + garáž v centru města.
Dům-byt revitalizovaný, plastová okna, zasklený
balkon, chodba-kuchyň dlažba, kompletní linka
se sporákem v kuchyni, garáž samostatná u domu
(lze možno koupit i bez garáže dle domluvy). Info
na 604 905 545.
•
Od února 2009 pronajmu nadstandardní
2
cihlový byt 2+1, 65m na Sídlišti Hegerova. Nájem 5000 Kč + zálohy na energie. Tel. 605 419 075
(volat 18-19hod).
•
Prodám dvoupodlažní rodinný dům se dvěma byty 1+1 a 1+3 v klidné části města Poličky.
Zastavěná plocha a nádvoří 408 m2 a zahrada 175
m2. Vhodné pro bydlení i podnikání. Cena dohodou. tel. 737 001 341
•
Koupím starou německou helmu i jiné vojenské věci do r. 1960. Tel. 608 420 808.
•
Přichází sezóna plesů, a proto bychom vás touto
cestou rádi pozvali do naší firemní výrobny a prodejny „Afrodita“. Můžete si zde vybrat z bohaté
nabídky skleněné bižuterie vlastní výroby. Najdete
nás v ulici Nová 235 (budova elektoinstalu). Budeme se těšit na vaši návštěvu.
•
Práce doma. www.jobdoma.cz
•
Zhubni! www.topfigura.cz
•
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky,
bankovky, tuzexové bony, celé sbírky - větší
množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info na tel. 724 229 292.

FARMA DRAHOŠ
Dolní Újezd
nabízí prodej
• jablek 10 Kč/kg •
•brambor 7 Kč/kg •
•cibule 8 Kč/kg •
Vše z vlastní produkce.
Informace na tel. čísle 607 607 632
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ZAOSTŘENO NA HYPERMARKETY

ZŠ NA LUKÁCH POLIČKA OZNAMUJE:
zápis do 1. třídy se bude konat v pátek
23. ledna 2009 od 14 do 17 hodin v pavilonu
I. stupně.
Učitelé I. stupně zvou všechny budoucí prvňáčky k zápisu do 1. třídy.
Je už pravidlem, že na každý nový zápis
žáků do ZŠ Na Lukách učitelé I. stupně připraví
něco zajímavého pro svoje budoucí žáky. Nejinak je tomu i v tomto roce.
Pro děti je připraveno několik zajímavých
stanovišť, kde si zopakují to, co už znají z mateřské školy nebo z domova. Pomoci odstranit
stydlivost a bojácnost některých budoucích
žáčků pomohou známé české pohádky, s nimiž
se při zápisu děti setkají.
Se Sněhurkou spočítají všechny trpaslíky,
Budulínkovi pomohou z liščí nory, připojí se za
dědu s babkou a společně s ostatními domácími zvířátky vytáhnou velikou řepu a nakonec
s Jeníčkem a Mařenkou oloupou perníček
z Perníkové chaloupky.
A když všechny drobné nástrahy zvládnou,
což se všem určitě podaří, stanou se čekateli na
místo v nové první třídě na naší škole.
Ve školním roce 2009/2010 bude naše škola
již třetím rokem pracovat podle nového školního vzdělávacího programu, v rámci kterého se
zvýší počet hodin tělesné výchovy na I. stupni
ve 3. a 4. třídě a rozšíří se nabídka předmětů
o dva nové – výtvarné tvoření a informatiku.
Z řady zájmových útvarů, které pedagogové
naší školy žákům nabízejí, lze dětem na prvním
stupni doporučit především výtvarný kroužek
„Šikulka“, keramický kroužek a kroužek anglického jazyka. Kroužky, které pořádá naše škola,
jsou doplněny o odpolední aktivity Střediska
volného času Mozaika.
V nabídce školních akcí pro žáky I. stupně
se každoročně objevuje atraktivní lyžařský
kurz pro žáky 4. a 5. ročníků a různé zajímavé
exkurze (planetárium, zážitkové výlety...). Také
druhý stupeň naší školy předkládá žákům
mnoho zajímavých aktivit. Hned v 6. ročníku
mohou se svým třídním kolektivem navštívit
v rámci pobytového zájezdu některé z přímořských letovisek v jižní části Evropy. V 7. ročníku se děti účastní lyžařského kurzu, kde si
prohlubují své dovednosti, které získaly již na
I. stupni naší ZŠ. V 8. a 9. ročníku se podílí
na výměnném pobytu žáků z Maďarska u nás
a v maďarském Ebesu.
Na II. stupni si žáci mohou vybrat matematické či pracovně-tvořivé zaměření třídy,
kterému je podmíněn i učební plán. Ve vyšších
ročnících si vybírají z řady volitelných předmětů jako je např. komunikace, ekologická výchova, sportovní a pohybové aktivity, německý
jazyk, německá a anglická konverzace, fyzika
v příkladech.
Naše škola se může pochlubit také moderní
sportovní halou s horolezeckou stěnou, atletickým areálem s hřišti pro míčové hry, útulnou
školní družinou a školní jídelnou v prostorách
školy.
Starší žáci mohou svůj volný čas trávit ve
školním klubu. Zde mají možnost hrát různé
společenské hry či účastnit se na programu,
který je pro ně připraven.
Přijďte se k nám podívat.
Na zápis do 1. třídy vás srdečně zve kolektiv
učitelek a učitelů I. stupně ZŠ Na Lukách a ředitel školy Eduard Střílek.
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Pokračování cyklu ekologických besed „Na
zelenou“ se věnuje jednomu z nejpříznačnějších
fenoménů dneška – expanzi obřích nákupních řetězců. 28. ledna od 20.00 hod. v Divadelním klubu
Polička přednáší Milan Štefanec z organizace NESEHNUTÍ Brno a bude „Zaostřeno na hypermarkety“.
Co nás čeká:
• Obří nákupní centra – základní pojmy, definice,
aktuální situace v ČR
• Cenová politika obřích nákupních center (klamavá reklama, listing, likvidace konkurence)
• Psychologické triky k nalákání zákazníka
• Otázka dopadu rozvoje obřích nákupních
center na zaměstnanost v regionu + pracovně-právní vztahy v hypermarketech
• Urbanistické a další dopady výstavby nových
hypermarketů
• Konkrétní problematické kauzy v ČR
• Možnost zapojení občanů do procesu rozhodování o výstavbě dalších obřích nákupních
center

Aktivisté NESEHNUTÍ Brno se problematice
věnují již několik let a mají, kromě teoretických
poznatků, i praktické zkušenosti ze správních řízení, týkajících se výstavby nových nákupních center.
Jejich projekt „O hypermarketech veřejně“ získal
cenu japonské nadace Sasakawa Peace Foundation
za nejlepší ekologický projekt roku 2002.
Pro Poličku je toto téma aktuální, protože od
nového roku dochází ke změně ve složení hypermarketů v našem městě. Vstupné: 20 Kč.
Smyslem pravidelných besed cyklu „Na zelenou“
je informovat zasvěcené, nahlodávat lhostejné
a zejména podávat co nejširší obraz problematiky
trvale udržitelného rozvoje všem, kteří mají zájem
dozvědět se něco nového.
Za pořádající organizace Ekocentrum Skřítek
Polička o.s., Městská knihovna v Poličce, Občanské
sdružení A21 Polička, 1. ZO ČSOP Polička, ZŠ Pomezí a Junák Polička
ing. Eva Janečková

INFORMACE O SBĚRU POUŽITÉHO ŠATSTVA V CHARITĚ
Vážení spoluobčané, Oblastní
charita Polička dlouhodobě shromažďuje na adrese Vrchlického
185 humanitární materiál pro potřeby sociálního šatníku v Poličce.
Po vytřídění darovaných věcí však
větší podíl posílá k dalšímu zpracování do Občanského sdružení
Diakonie Broumov. Toto sdružení změnilo podmínky svozu a od září 2008 do humanitních sbírek
bere pouze:
• dámské, pánské, dětské oblečení pouze z bavlněného materiálu (tzn. trička, mikiny, halenky,
kalhoty…);
• lůžkoviny, ručníky, utěrky látky bavlněné nebo
lněné;
• zimní oblečení – jen nepoškozené (sportovní
bundy, kabáty);
• kožené bundy;
• vlněné deky;
• plyšové hračky;
• péřové přikrývky, spací pytle.
Věci, které brát nebude:
• vatové kabáty, balonové a šusťákové kabáty;
• svetry;

•
•
•
•
•

silonové, dederonové oblečení;
saka, uniformy;
péřové bundy, vatované přikrývky a polštáře;
molitanové věci a jakékoliv odřezky;
lyže, lyžáky.

Pro ostatní materiál nemá Diakonie uplatnění
a vozí ho na skládky, což neúměrně zvyšuje náklady organizace a ochromuje její činnost. Dotace
ze státního rozpočtu pro Diakonii se snižují a stěží
pokryjí náklady na dopravu žádaného humanitního
materiálu.
Z výše uvedených důvodů se i Oblastní charita
Polička bude řídit stanovenými podmínkami. Věříme, že si naši dárci pečlivě přečtou seznam věcí
a své dary podle požadovaných kritérií vytřídí již
doma. V opačném případě budeme muset odběr
a odvoz humanitního šatstva v naší charitní organizaci definitivně zastavit.
Děkujeme vám všem za pochopení, vstřícný
a disciplinovaný přístup k celé věci. A děkujeme za
vaše dary pro potřebné.
Za Oblastní charitu Polička
Jana Flídrová

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY V ZŠ NA LUKÁCH
Když padá hvězda, máme si něco přát. Takže
v naší škole Na Lukách v Poličce bude splněných
přání spousta.
Děti s rodiči přišly na pozvání učitelek, učitelů,
vychovatelek a asistentek 11. prosince tohoto roku
vyrobit si něco pěkného na Vánoce v dílničkách
„U hvězdičky Pepičky“.
Celému předvánočnímu setkání předcházela
několikatýdenní pilná práce dětí i učitelů v hodinách výtvarné výchovy i mimo nich. Podařilo se
vytvořit spoustu pěkných výtvarných prací, které
zdobí stále chodby naší školy, a probudit alespoň
trochu v dětech předvánoční atmosféru při přípravě celé akce.
Celé čtvrteční odpoledne chodily děti od dílničky k dílničce a vyráběly si připravené výrobky,
které si potom odnášely s rozzářenýma očima
domů. S rodiči mohly děti také navštívit čajovnu
„U hvězdičky Pepičky“ a zde si objednat čaj s malou
sladkostí.
Celé naše „vyrábění“ by nedopadlo tak dobře
bez pomoci paní kuchařek z naší školní jídelny

a paní uklízečky, která musela pracovat večer. Dík
patří také SOU v Poličce za malý sponzorský dar.
Hvězdičky v očích našich dětí byly odměnou za
všechnu práci, která byla potřeba.
Krásné Vánoce se vším všudy přejí zaměstnanci
ZŠ Na Lukách v Poličce.
Blanka Benešová

ROK 2009 – MEZINÁRODNÍ ROK ASTRONOMIE

PŘEJI VÁM

Český přípravný výbor stanovil čtyři hlavní priMilí čtenáři a přátelé.
ority pojetí Mezinárodního roku astronomie 2009
do nového roku 2009 vám kromě zdraví, štěstí
v České republice:
a lásky, přeji ještě něco:
• Galileo, Kepler a další
• Vzdělávání a sdílení poznatků z poznávání ves• Ať cítíte každý den vzácné okamžiky života,
míru
zvaného zázrak.
• Vlastní zážitek z pozorování vesmíru
• Ať dokážete denně poděkovat za to, že chodíte,
• Tmavá noční obloha
myslíte a máte co jíst pod střechou nad hlavou.
V Poličce bychom se také rádi zapojili do
• Ať cítíte přítomnost svých blízkých tak, jako
programu akcí uspořádaných v rámci Mezinárodbyste svá srdce měli propojené horkou nití.
ního roku astronomie. Zaměříme se především na
• Ať vám nevadí, že jste občas nemocní, protože
někteří lidé jsou na tom mnohem hůř.
• Ať dokážete v každém skutku najít něco dobrého.
• Ať vás láska třeba i dusí a vděčnost za ni zaplaví celou vaší bytost.
• Ať je vám úplně jedno, jesti takovou lásku cítíte
k člověku či ke zvířeti.
• Ať se smíříte s tím, že děti odjakživa ukrajují
srdce svým rodičům, přestože je mají rádi.
• Ať vás nebolí, že i jejich děti budou, po jejich
vzoru, ukrajovat srdce zase jim. I když je mají
rádi.
• Ať se vám podaří zapomenout na křivdy spáchané na vás a dokážete je odpustit.
• Ať vaše srdce není nikdy a pro nikoho okoralé.
To vše vám všem z celého srdce přeje
Libuše Čiháková
PS: A ať vám taky nevadí, když okolí říká, že kočka
ani pes do bytu nepatří, natož pak do postele...

Při příležitosti 400. výročí prvního užití hvězdářského dalekohledu Galileo Galileem, který jím např.
pozoroval měsíce Jupitera, vyhlásilo UNESCO Mezinárodní rok astronomie (International Year of Astronomy 2009, IYA 2009). Jeho průběh na celosvětové
úrovni koordinuje Mezinárodní astronomická unie
(jejíž 26. celosvětový kongres proběhl v loňském
létě v Praze).
Česká republika má, kromě výročí spojeného
s vynálezem dalekohledu, především vlastní želízko
v ohni a tím je 400. výročí publikování díla Johannesa Keplera „Astronomia Nova“.
Česká i světová veřejnost se má na co těšit, protože na rok 2009 je připravována řada akcí. Jednou
z nich je např. jeden den s hvězdárnami světa, kdy
světové observatoře budou ve 24 hodinách přenášet
noční obraz svých dalekohledů a předávat tak štafetu přímého přenosu dalším a dalším podle toho, kde
bude právě noc.



 
 
 


   

pozorování noční oblohy, sledování zajímavých
astronomických úkazů, povídání o astronomii
a hvězdné obloze přímo u dalekohledu. Pozorování bude probíhat buď přímo na hvězdárně nebo
pomocí mobilních přístrojů v lepších světelných
podmínkách. Kromě vlastního pozorování oblohy budou také pořádány přednášky a besedy
jak z oboru astronomie, tak na téma světelného
znečištění.
Ve druhé polovině roku proběhne výstava
fotografií hvězdné oblohy ve vestibulu Městské
knihovny.
Termíny plánovaných akcí budou uveřejněny
v IC Polička a na stránkách hvězdárny v Poličce:
http://www.astro-lab.wbs.cz/
Zájemci o pozorovaní si mohou domluvit libovolný termín buď telefonicky (736 449 536) nebo
e-mailem: astro-lab@unet.cz
Roman Ehrenberger
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NOVÁ POLICEJNÍ AUTA
1. prosince 2008 představila npor. Mgr. Martina Simonová, vedoucí obvodního oddělení PČR
v Poličce, nové automobily, které posílí vozový
park policie v Poličce.
Jedná se o dvě Škody Octavia v novém
stříbrném provedení, vybavené elektronickými
bezpečnostními systémy a šesti airbagy. Starosta
Jaroslav Martinů i pracovníci složek Integrovaného záchranného systému si prohlédli také nový
Volkswagen Transporter vybavený jako pojízdná
kancelář, který slouží dopravní policii při vyšetřování nehod.
Na obvodním oddělení v Poličce bude dosluhovat ještě Fabie ve starém bílozeleném provedení. „Nová auta budou pravděpodobně vybavená
ještě GPS systémem, který umožní přehled o jejich
pozici,“ řekla npor. Mgr. Martina Simonová.

DIVADELNÍ KLUB PO PĚTI LETECH
Je až skoro neuvěřitelné, že je to už pět let od
doby, kdy začalo v Poličce fungovat historicky první
multikulturní zařízení nejen pro Poličku, ale i široké okolí. Je to také bezmála osm let od doby, kdy se
Divadelní spolek Tyl rozhodl ze značně zchátralých
a zašlých spodních prostor Tylova domu vytvořit
ono již zmiňované zařízení nesoucí název Divadelní klub. Dnes si málokdo z návštěvníku vzpomene
na bezmála 6500 brigádnicky odpracovaných hodin, díky kterým vlastně DK žije, a proto bych při
tomto malém, ale nemálo významném, jubilejíčku
rád vzpomněl všech, kteří pomohli především poličské kultuře. Jelikož však není v mé moci si vzpomenout ani na desetinu obětavých, udělám to kulišácky a připomenu, že na internetových stránkách
Divadelního klubu www.divadelniklub.cz v sekci
O klubu a podsekci Chtěli bychom poděkovat, jsou
zmíněni bezmála všichni.
Velký dík patří především Městu Polička za celoroční podporu činnosti nejen Divadelního klubu,
ale také Divadelního spolku Tyl.
Díky, díky díky.
Věřím, že DK se pro mnohé stal místem setkávání, odpočinku, nacházení a třeba i ztrácení a tak
to bylo v plánu před pěti lety.
Do nového roku přeji hodně dní strávených ve
stánku kultury, zdraví a sílu.
Lukáš Zrůst, ředitel DK

PROVOZ DK V ČÍSLECH 2008
měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

počet akcí
13
14
18
21
12
10
Zavřeno
Zavřeno
13
25
22

návštěvnost
1139
1087
2500
1745
800 Rockoupání
608
0
0
1263
2863
2000

Za rok 2008 tedy 148 akcí s návštěvností 14 005
osob tj. 15 akcí a 1420 osob měsíčně, bez prosince.
Pro porovnání přikládám výsledky roku 2005,
2006 a 2007 v roce 2004 ještě nebyly statistiky
vedeny:
Za rok 2005 - 86 akcí s návštěvností 6800 osob
tj. 9 akcí a 755 osob měsíčně.
Za rok 2006 - 140 akcí s návštěvností 11 736
osob tj. 14 akcí a 1174 osob měsíčně.
Za rok 2007 - 176 akcí s návštěvností 15 895
osob tj. 18 akcí a 1625 osob měsíčně

VÝUKA - POČÍTAČE PRO SENIORY V DPS-PENZION
CHARITA INFORMUJE

Od února začínáme opět další nový kurz výuky
základních prací na počítačích pro seniory v Domě
s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička. Chceme
Oblastní charita Polička informuje:
ukázat seniorům různé možnosti využití počítačů
• 10. ledna proběhne na území Poličky Tříkrálo- v každodenní praxi. Senioři se s nimi seznámí a naučí
vá sbírka. U vašich dveří zaklepou nebo zazvo- se základní ovládání textového i tabulkového prograní Tři králové, zazpívají vám koledu a pokud
mu, jak vhodně najít různé informace prostřednictvím
budete chtít, napíšou vám na veřeje dveří ono
počítače přes internet. Jedná se např. o zjištění
známé K+M+B 2009. Otevřete, prosím, a dejte
informací v jízdních řádech, kultuře, zdravotnictví,
jim dar do jejich pokladniček. Přispějete tak
nahlédnutí do stránek městského úřadu, zpracování
na pomoc lidem, kteří to potřebují.
fotografií, apod. Naučí se, jak si založit svou e-mailo• Oblastní charita Polička vyhlašuje výběrové vou schránku a spoustu dalších užitečných informací,
řízení na pozici pracovníka v sociálních služ- které se hodí pro jejich běžný život. Rozhodně není
bách - vedoucího dřevodílny v AC dílnách
třeba mít strach, mohou přijít i ti, co ještě na počítapro dospělé osoby s mentálním postižením. čích nic nedělali. Však zkuste a uvidíte.
Bližší informace na tel. 461 725 552, nebo na
www.policka.charita.cz
• Do charitního obchodu Fimfárum můžete
darovat pro vás již nepotřebné věci, které si
zde jiní rádi koupí. Peníze z prodeje těchto
darů využívá Charita pro práci s postiženými
a nemocnými lidmi. Po vánocích je mnoho lidí,
V loňském roce se poličští plavci zúčastnili čtyř
kteří mohou pomoci darem. Za všechny dary
krajských přeborů a Ceny třebovské lokomotivy.
a pomoc děkujeme.
Na jaře proběhly krajské přebory jedenáctiletých
v Chrudimi a přebory čtrnáctiletých v Trutnově.
V Chrudimi si Flídrová Eliška vyplavala ze šesti
startů třetí místo 200 prsa a šesté místo za 100
prsa. Tomešová Tereza ze čtyř startů zabodovala
POZVÁNKA DPS PENZION
na 100 m prsa (3. místo) a 200 m prsa (5. místo).
V dalších zaplavaných disciplínách (50 m kraul,
100 m polohový závod, 100 m kraul, 50 m motý7. 1. Kavárnička – první kavárnička v novém
lek) děvčata skončila ve druhé desítce. Krajských
roce bude spojena s promítáním filmu o tanci. Za- přeborů v Trutnově se zúčastnili Schauerová Zdečínáme ve 14.00 hod. ve společenské místnosti.
na, Vraspírová Antonie a Werner Václav. Z osmi
13. 1. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
přihlášených startů zaplavala děvčata dvě místa do
místnost. Budeme si připravovat materiál na tkaní.
první desítky a šest ve druhé desítce. Václav Werner
14. 1. Stolní hry - přijdou mezi nás žáci Spe- patří věkově již do dorostu, přesto však na těchto
ciální školy v Poličce. Sejdeme se ve 14.00 hod. přeborech vybojoval jedno třetí místo (100 m znak),
v pracovní místnosti.
jedno čtvrté (200 m znak), dvě šestá místa (200 m
20. 1. Bubnování – 14.00 hod. společenská
a 400 m kraul).
místnost.
Ceny třebovské lokomotivy se zúčastnili Werner
21. 1. Cestovatelské odpoledne – 14.00 hod. Václav, Schauerová Zdena a Flídrová Eliška. Hlavní
společenská místnost. Tentokrát zavítáme s panem
disciplinou tohoto závodu byl 100 m znak, ve kteIng. Kleinem do Finska.
rém za Poličku plaval Václav Werner. V rozplavbě
29. 1. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídel- svého ročníku skončil na čtvrtém místě a postoupil
na.
do nedělního finále, kde si vyplaval krásné 2. místo.

Zájemci o výuku se mohou informovat, případně
přihlásit ihned po vyjití Jitřenky. Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 5. 2. 2009 do konce dubna 2009,
vždy po 1 hodině v rozmezí od 8.00 do 15.00 hod., na
přednášce jsou vždy dva zájemci, které vede jeden
vyučující. Kurz obsahuje 12 hodinových přednášek
a stojí celkem 450,-Kč/os. Počet uchazečů je omezený, proto se bude brát zřetel na pořadí přihlášek. Po
telefonu nebo i osobně vám sdělíme před zahájením
kurzu, na základě vašich přihlášek, zda jste byli do
kurzu zařazeni a na jakou konkrétní hodinu.
Přihlášky přijímá Pavel Brandejs nebo Vladimíra
Pevná osobně nebo na tel. č. 461 753 111.
Pavel Brandejs,
ředitel DPS-Penzion Polička

PLAVECKÝ ODDÍL ORKA POLIČKA
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V ostatních přihlášených disciplínách si doplaval
pro čtvrté, páté a šesté místo (100 m kraul, 100 m
polohový závod, 100 m prsa). Zdena Schauerová si
doplavala pro třetí místo za 1000 polohový závod
a dvě disciplíny v první desítce (100 m prsa, 100 m
kraul). Eliška Flídrová tyto disciplíny doplavala ve
druhé pořadové desítce.
Podzimní krajský přebor žactva 10-11 let se konal 21. listopadu v Chrudimi. Flídrová Eliška a Kozlová Karolína úspěšně doplavaly ve všech deseti
přihlášených startech. Eliška vybojovala třetí místo
na 100 m prsa, čtvrté na 200 m prsa a dvě sedmá
místa na 100 m polohový závod a 50 m motýlek.
Karolína získala páté místo za 100 m prsa a sedmé
za 200 m prsa. Ostatní disciplíny doplavaly ve druhé desítce (50 m a 100 m volný způsob).
Na krajský přebor žactva 12-14let odjela do
České Třebové pouze Zdena Schauerová, která
si přivezla dvě pátá místa za 100 m a 200 m prsa.
V dalších třech disciplínách se umístila ve druhé
desítce. Václav Werner reprezentoval poličský oddíl
v kategorii dorostu a doplaval ve všech šesti disciplínách do desátého místa.
Přejeme mnoho dalších plaveckých úspěchů.
Trenéři plaveckého oddílu

Z ČINNOSTI DPS PENZION
POLIČKA – LISTOPAD

STOLNÍ TENIS
Republikové kolo uniklo chlapcům ze ZŠ
Na Lukách v Poličce o vlas.
Každoročně porovnávají své síly dívčí i chlapecká družstva škol ve stolním tenise. Soutěží
se ve čtyřech kategoriích: 1. - 5. třída, 6-7 třída
a odpovídající ročníky gymnázií, 8.-9. třída
a odpovídající ročníky gymnázií a 3. - 4. ročníky
středních škol. Družstva chlapecká jsou tříčlenná,
dívčí dvoučlenná.
Úspěchu v této soutěži dosáhnete pouze za
předpokladu, že družstvo proniká jednotlivými
koly - školní, oblastní, okresní … republikové
Chlapci ZŠ Na Lukách Polička v kategorii 8.
- 9. tříd, tento průnik zvládli až nadmíru dobře.
Přes vítězství ve školním, oblastním i okresním
kole postoupili až do krajského kola a zde vybojovali výborné druhé místo. Pouze první postu-

Okresní přebory ve stolním tenise jednotlivci.
V poličské sokolovně se ve dnech 29. a 30. listopadu 2008 uskutečnily okresní přebory mládeže v kategoriích nejmladší žáci, mladší žáci, starší
žáci a dorostenci.
Pěkné boje byly vidět ve všech kategoriích. Vítězové obdrželi věcné ceny, medaile a diplomy.
Poličku výborně reprezentovali Jakub Trnka
a Tomáš Voráč. Jakub Trnka se stal okresním
přeborníkem v kategorii mladších žáků a zajistil
si postup na krajské přebory.
Z výsledkové listiny:
Mladší žáci:
1. Trnka Jakub,
2. Portl Milan,
3. Fafílek Viktor,

Cestování s panem ing. Kleinem patří mezi
oblíbené a tím pádem hodně navštěvované akce.
Tentokrát film účastníky promítání zavedl do jedné z nejoblíbenějších oblastí Francie – zámků na
Loiře. Procházka příjemnými zahradami, interiéry
zámků kolem řeky Loiry, doprovázená slovem pana
ing. Kleina byla příjemně stráveným odpolednem.
Podzimní listopadový den si senioři v Penzionu
v kavárničce zpříjemnili francouzskou galantní

Polička
Borová
M. Třebová

poezií. Recitoval pan Janků, slečna Karolína Hanusová, Jonáš Křenek a na kytaru doprovázel Jindřich
Pevný. Vystoupení se moc líbilo a ozývaly se i hlasy, že by poezie mohla být v Penzionu častěji.
Přednáška ergoterapeutky slečny Nejedlé
z Hamzovy odborné léčebny z Košumberka měla
téma Prevence pádu. Senioři se dozvěděli informace, které mohou pomoci, pokud se jimi budou
řídit, snížit riziko pádu a také se dozvěděli, na co je
důležité myslet, když už upadnou.
Mezi další příjemné chvíle patřilo setkání s žáky Speciální školy a narozeninové zpívání. Šikovné
ručičky již pracovaly na vánoční výzdobě, kterou
můžete spatřit v prostorách penzionu u recepce.

SLUŽBY HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
NOVĚ Z FABRIKY
puje do republikového finále. Nad jejich síly byli
hráči ze základní školy z Chrudimi.
Výsledky krajského kola 27. 11. 2008
Základní školy – chlapci 8. - 9. třída:
ZŠ Na Lukách Polička
– Gymnázium Ústí nad Orlicí
ZŠ Na Lukách Polička
– ZŠ Ohrazenice Pardubice
ZŠ Dr. Malíka Chrudim
– ZŠ Ohrazenice Pardubice
Gymnázium Ústí nad Orlicí
– ZŠ Ohrazenice
ZŠ Dr. Malíka Chrudim
– Gymnázium Ústí nad Orlicí
ZŠ Dr. Malíka Chrudim
– ZŠ Na Lukách Polička

4:3
4:0
4:1
4:2
4:1
4:1

1. ZŠ Dr. Malíka Chrudim
12 : 3 6 bodů
2. ZŠ Na Lukách Polička

Starší žáci:
1. Kučera David,
2. Trnka Jakub,
3. Střítežský Vlastimil,

Borová
Polička
Borová

Dorostenci:
1. Novák Václav,
2. Vacula Aleš,
3. Šváb Adam,

Vidlatá Seč
Jevíčko
Litomyšl

Nejmladší žáci:
1. Vrbický Jakub,
2. Voráč Tomaš,
3. Mauer Jakub,

Jevíčko
Polička
Jevíčko

9 : 7 5 bodů
3. Gymnázium Ústí n. Orlicí
8 : 10 4 body
4. ZŠ Ohrazenice Pardubice
3 : 12 3 body
Celá soutěž se konala pod záštitou Pardubického kraje. Vítězná družstva obdržela medaile
a věcné ceny.
A kdo tvořil toto skvělé družstvo ?
Byli to Štěpán Bezděk 9.A, David Kučera 9.B
a Milan Portl 6.B.

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Oblastní kancelář Svitavy, upozorňuje na změnu
sídla a adresy! Najdete nás v multifunkčním centru
Fabrika, na adrese Wolkerova alej 92/18, 568 02
Svitavy, http://www.khkpce.cz, tel.: 461 619 865,
605 700 635, fax: 461 619 947, e-mail: Svitavy@khkpce.cz, InMP - tel.: 461 313 056, 724 613 968, fax:
461 616 984, e-mail: BacovaL@inmp.cz. Úřední
hodiny Oblastní kanceláře Svitavy: pondělí - pátek
8:00-12:00/13:00-16:00 hod., úřední hodiny Informačního místa pro podnikatele: pondělí, středa,
čtvrtek 8:00-12:00/13:00-16:00 hod. Hospodářská
komora připravuje nové služby od ledna 2009 na
Kontaktních místech veřejné správy – Czech POINTu. Kromě již poskytovaných výpisů z Obchodního
rejstříku, Katastru nemovitostí, Živnostenského
rejstříku a Rejstříku trestů, se bude jednat o výpis
z registru řidičů, výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů a podání do registrů MŽP. U hospodářské komory lze také podat stížnost a obdržet
základní informaci o řešení mimosoudních spotřebitelských sporů a v rámci služeb poskytovaných
Informačními místy pro podnikatele lze získat
informace o programech podpory MSP a dotacích
EU.

INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

Eduard Střílek
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VOLEJBALOVÉ ZPRÁVY
Volejbalová sezóna přesně v polovině
Srpnovým turnajem neregistrováných Lobánek začala volejbalistům nová sezóna 2008/2009.
8 družstev bojovalo o metu nejvyšší, nakonec
prvenství z loňského roku obhájil hlinecký Prontoflex, druzí skončili Drni, pod taktovkou Jardy Dvořáka, a Bystré se muselo spokojit s místem třetím.
Jolana Havlíková byla nejužitečnější hráčkou
turnaje a Ota Pospíšil nejlepším Lobancem.

nající děvčata. I tak nelze projevit spokojenost
s 6. a 8. místem (startuje 12 družste).
O kategorii výše v přípravce máme družstva
tři. Náš A tým suverénně vede s náskokem
19 bodů, B družstvo je 4. a ztráta není veliká
a děvčata z přehazované C družstvo, která zkoušejí první volejbálek, jsou 16.
Nejúspěšnější jsou prozatím mladší žákyně,
které svůj krajský přebor vedou. Společně s ni-

a porážku s Českou Třebovou, tabulka je neúplná, protože některé zápasy nebyly sehrány
v termínu.
Mladší žákyně a žáci letos opět sehrají okresní přebor o vítěze Svitavska.
Soutěže mládeže máme dobře rozehrány,
s výjimkou přehazované, držíme medailová
umístění.
har

Volejbal KKY a mimina

Přípravka

Družstvo žen
A pak dalším víkendem již začaly krajské
a okresní soutěže.
Muži se letos potýkají s řadou zranění, a tak
okupují 3. místo (6 výher, 6 proher). Ženy poprvé
od roku 1992 neobsadily krajský přebor, hrstka
statečných hraje okresní přebor Ústecka (zatím
5. místo).
V kraji mají největší zastoupení družstva děvčat. V nejmladší kategorii – přehazované – máme
2 želízka v ohni. Po dvou titulech přebornic nás
čeká hubenější rok, neboť štafetu převzala začí-
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mi má po 4 porážkách a 13 vítězstvích družstvo
M. Třebové. Očekává se ve druhé půli velká bitva
o přeborníka (startuje 7 družstev).
Starší žákyně ve společné soutěži s kadetkami
hrají Krajský přebor Olomoucka, neboť kadetská
soutěž se na Pardubicku samostatně nehraje. Tato
soutěž je velmi kvalitní, v neúplné tabulce jsou
kadetky třetí (4 výhry, 6 proher - 7 družstev).
Společně s juniorkami hrají soutěž juniorek,
zde je 5 družstev, kadetky zatím sbírají setíky,
juniorky mají na svém kontě vítězství s Chocní

Dostaveníčko s Mikulášem
Poličské ženy 6. 12. uspořádaly V. ročník mikulášského turnaje žen. Letos přijala pozvání tato
družstva: Litomyšl, Vysoké Mýto, Hlinsko a Svitavy. Poličská sokolovna byla do pozdních sobotních hodin zaplněna hráčkami, ale i diváky.
Domácí ženy konečně prolomily sérii čtvrtých
míst a skončily třetí. Hrály pouze v pěti (Klusoňová Vlasta, Haraštová Ludmila, Škrábková Jana,
Flídrová Lenka, Nešická Lucie) a potvrdily si, že
ještě na to mají. Ale i obrovská smůla je připravila
o celkové prvenství, nestačí v koncovce vést o tři
body (24:21), prvenství si tak vybojovaly hráčky
Litomyšle. Jako jediné předvedly pestrou útočnou
hru, ostatní týmy těžily z výborného pole.
Čertovské diplomy, mikulášská nadílka a andělské řízečky byly zaslouženou odměnou.
har
Vánoční turnaj v minipřehazované
Od loňského roku jsme začali v rámci Svitavska pořádat turnaje v minipřehazované.
Je to výborná průprava pro budoucí hráčky
a hráče volejbalu. Pardubický kraj tuto soutěž
rozehrál pro kategorii 5. tříd. My byli ještě odvážnější a v letošním roce nám hrají prvňáčci
a výjimečně i děti MŠ společně s třeťáky.
Tradičně první turnaj pořádá poličský Spartak.
Letos se v neděli 14. 12. sjelo do haly Masarykovy ZŠ 10 družstev (8 dívčích a 2 chlapecká). Děti
hrají na zkráceném hřišti
4,5 x 5 m. Mají dovoleno podávat z pole, a to
i oběma rukama, nesmí se dotýkat sítě a hrát na
více než tři přihrání. S míčem se nesmí chodit.
Hra trvá 2 x 5 min. a počítají se úspěšné body.
Dvě skupiny a následné finálové skupiny
dovolily dětem z Č. Třebové, Svitav, D. Újezda,
M. Třebové a Poličky během dopoledne sehrát
6 zápasů.
Každé družstvo bylo odměněno sladkými cenami a výrobky Ravensburgu.
Nejvíce družstev postavila do soutěže místní
Polička a po právu se radovala nejvíce. Polička
A na turnaji zvítězila (Hedvika Kynclová, Kateřina Lidmilová, Nikita Barbaťuková, Žaneta Martinů, Markéta Štějdířová), B. tým skončil na 3. místě (Anežka Korábová, Kateřina Mičková, Kateřina
Putnová, Karolína Kozáčková) a C tým (děvčata
roč. 2002 Kateřina Světláková, Rozálie Stodolová,
Vendula Korábová, Tereza Tutková, Michaela Štějdířová a Pavlínka Ireinová) obsadil 8. místo. Mezi
poličská děvčata se vklínil jen celek Svitavy A.
har

TENIS
V sobotu 22. 11. se v Poličce uskutečnil turnaj
v nejsilnější kategorii HARD. Účast deseti kvalitních
dvojic dávala záruku dobrých a vyrovnaných zápasů. Což se potvrdilo, protože dvojice Rojek - Střílek,
která plnila roli papírových favoritů, měla ve skupině
dvakrát namále a výhru zachraňovala až v tie-breaku. I v ostatních zápasech byla vidět řada pěkných
a vyrovnaných bojů. Ve dvou pětičlenných skupinách
se bojovalo o osm míst do čtvrtfinále, kde hrál vždy

Kadidlo – Pazlarová a pár z Ostravy Palupa - Olšarová. Výsledek byl 6 : 2 pro domácí. Do finále celého
turnaje se po výborných výkonech v celém turnaji
probily páry Novotný - Němcová a Solil - Chvojková
a výsledek 6 : 3 pro prvně jmenovaný pár znamenal
větší radost a větší poháry.
Konečné pořadí Poličáků:
3. Kadidlo Michal – Střílková Jana
9. Kadidlo Lukáš – Pazlarová Alena ml.

do tří skupin a bojovalo již zaběhnutým systémem
o osm postupových míst do bojů o pohárová umístění. Ve finále útěchy zvítězila dvojice Lonek, Palovčík
nad domácí Bulva, Hegr po dramatickém průběhu
7 : 6. Ve skupině B došlo k zajímavé situaci, protože
na třetím místě měly dvě dvojice naprosto shodné poměry gamů, jak v minitabulce vzájemných zápasů, tak
i v celkovém skóre z celé tabulky. A tak o postupujícím do čtvrtfinále musel rozhodnout až los, ve kterém
se štěstí přiklonilo k dvojici Scheib, Svoboda a na
dvojici Kádě, Chytil zbyla účast jen v pavouku útěchy.
Do finále turnaje se probojovaly po výborných výkonech dvojice Gajdoš - Kostelníček a Janda - Zavadil.
Prvně jmenovaní se nakonec radovali z vítězství v poměru 6 : 4. Gratulujeme.
Konečné pořadí domácích:
3. Jílek Zdeněk – Jelínek Petr
5-8. Scheib Láďa – Svoboda Pavel
10. Bulva Leoš – Hegr Petr 2
Všem díky za příjezd a zapamatujte si cestu na
další turnaje do Poličky
13. 12. turnaj v babytenisu v Pardubicích. Na tomto turnaji se podařilo Zdendovi Jílkovi ještě vylepšit
umístění z turnaje ve Vysokém Mýtě a skončil na
2. místě a Adam Jelínek obsadil také lepší 5. místo.
13. 12. Turnaj mladšího žactva v Poličce. Opět se
potvrdilo, že podmínky pro tenis v Poličce, hlavně
v zimní sezoně, jsou ideální a hráči se k nám rádi vracejí. Tohoto turnaje se zúčastnilo 20 kluků a 20 dívek.
Tedy maximální počet, pro který byl turnaj určen.
A konečně se dařilo i našim hráčů. Svůj první zápas
v začínající kariéře odehrála Valérka Cechová, ale stejně jako velká většina začínajících na soupeřku nestačila. Vítězství určitě brzy přijdou, jen to chce stále hrát.
Lucka Jílková potvrdila ve své lepší disciplíně čtyřhře
svoji kvalitu a obsadila spolu s Anetou Čejkovou
z Č. Třebové 2. místo a k tomu přidala jednu výhru

11.-12. Teplý Ivo a Teplá Lída
13.-16. Bulva Leoš – Dytrtová Iva
Všem zúčastněným děkuji za účast a trpělivost při
čekání na své zápasy.
29. 11. Turnaj v babytenisu ve Vysokém Mýtě.
Mezi 15 účastníky byli také naši tři zástupci a to Zdenda Jílek, který se poprvé z našich umístil na stupních
vítězů na 3. místě, Adam Jelínek, který byl na 9. místě
a Radim Hnát na 11. místě.

ve dvouhře. Filip Slaný získal také jedno vítězství ve
dvouhře, když porazil po třísetové bitvě nasazeného
hráče. Dominik Mikulčák získal 3. místo ve čtyřhře
a Štěpán Švanda konečně prokázal, že v něm je dobrý hráč. Jen se snažit, soustředit se a nedělat blbosti.
Dvě výhry ve dvouhře jsou toho důkazem a porážka
třetího nasazeného hráče mu snad dodá i potřebné
sebevědomí. Dokonce sahal i po semifinálové účasti,
ale smolná prohra po výborném výkonu mu stupně
vítězů pro tentokrát oddálila. V průběhu zápasu měl
velice blízko k vítězství, když vedl 6 : 2 a ve druhém
setu už 5 : 0, ale ani tento náskok v tenisu není dostačující a ten poslední krok bývá velice těžký. Všem našim hráčům blahopřejeme a do nového roku přejeme
ještě lepší výsledky.

první se čtvrtým a druhý se třetím. Dvojice na pátých místech se utkaly o výhru v útěše. Tento zápas
vyhrála domácí dvojice Kadidlo – Teplý nad Koten
– Marek v Poměru 6 : 1. Po dramatických zápasech
ve čtvrt a semifinále se do boje o celkové vítězství
probili favorité Rojek – Střílek a Jílek – Vltavský. Domácí dvojici se nepodařilo zopakovat výsledek utkání
ze skupiny, kdy byla dva míče od výhry, a ve finále
podlehla jasně 6 : 0.
Konečné pořadí Poličáků:
2. Jílek Zdeněk – Vltavský Vláďa
5-8. Scheib Láďa – Hrubý Zdeněk
9. Kadidlo Lukáš – Teplý Ivo
V sobotu 29. 11. se v Poličce konal poslední
turnaj v roce 2008 pro hráče, kteří hrají smíšenou
čtyřhru, tedy mixy. Za krásné účasti 16 párů byly rozlosovány čtyři skupiny, ze kterých postoupily první
dva do finálového pavouka a páry na třetích a čtvrtých místech do pavouka útěchy. Všechny skupiny
byly velice vyrovnané a o postupujících rozhodovaly
maličkosti, jako třeba kousek štěstí nebo pevnější
nervy při tiebreacích, kterých se hrálo z celkových 38
zápasů hned devět. Byly k vidění zápasy velmi zajímavé, jednoznačné, dramatické a také s překvapivým
koncem, tedy vše co k tenisu patří. Do finále útěchy
o bílé a červené vínečko, se prokousal domácí pár

6. 12. První prosincová sobota v Poličce patřila
médiové čtyřhře. Z 28 hráčů bylo v Poličce 10 poprvé
a tak doufám, že se jim u nás líbilo a zase někdy přijedou. Turnaj proběhl ve velmi pohodové atmosféře
a nabídnul pěkné zápasy. 14 dvojic se nalosovalo
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ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
Na úvod bychom chtěli popřát nejen všem
příznivcům, fanouškům, ale i všem spoluobčanům
města Poličky vše nejlepší, hodně zdraví a úspěchů
v novém roce 2009. Našim svěřencům pak hodně
vítězných utkání, hodně gólů a minimum zranění.
Nyní informace k jednotlivým kategoriím.
MUŽI:
Těsně před uzávěrkou prosincového vydání
zajíždělo „A“ mužstvo k poslednímu zápasu prvního kola do České Třebové. K tomuto utkání hráči
přistoupili zodpovědně, a i když Třebová vedla 1:0,
dokázali jsme potřetí v řadě přivézt z ledu 3 body,
díky zasloužené výhře 2:4.
V neděli 23. 11. 2008 byl naším soupeřem na
domácím hřišti celek HC Skuteč. Tímto duelem
jsme vstoupili do odvetných zápasů a do druhé
třetiny základní části. Pokud bychom měli napsat
samostatný článek, který by popisoval dění na ledové ploše, nadpis by zněl asi takto:
DRUHÁ TŘETINA – ČERNÁ MŮRA SPARTAKU
POLIČKA.
Očekávalo se, že bude k vidění pěkný hokej,
protože se utkají celky ze dvou prvních příček,
zvlášť když jsme Skuteč v prvním zápase na jejich hřišti porazili 4:2. První třetina byla opravdu
pohledná, což dokazovala mírnější převaha z naší
strany. Bohužel, asi ve 14. minutě jsme inkasovali
první gól, který v posledních 6 minutách naše hráče spíše nakopl ještě k většímu důrazu a bojovnosti.
Výsledkem byla nastřelená horní tyčka a neproměněné trestní střílení. Potom přišla obávaná druhá
třetina, která se nám již několikrát nepovedla. Ten-

vymetením pavučin v koutu choceňské branky.
Stav 2:4. Už už to vypadalo, že gól ve třetí třetině
nepadne. Padl. Poslední hřebíček do choceňské
rakve zatloukl Kubát - konečné skóre 2:5. Děkujeme asi 30-40 fanouškům (celkem 130 diváků), kteří
přijeli do Chocně kluky hlasitě podpořit.
Těsně před uzávěrkou tohoto vydání bylo odehráno ještě utkání na domácím ledě proti Česticím.
V poklidně hraném tempu potvrdil Spartak svým
výkonem svoje postavení v horních patrech tabulky. Po třetinách 2:1, 2:0 a 2:1 si zajistil výsledkem
6:2 další 3 body.
JUNIOŘI:
Junioři zatím nepodávají výsledky podle našich
představ. Možná je to i tím, že někteří nastupují
i v „A“ mužstvu, což je pro ně fyzicky dost náročné.
A stejně jako u mužů by někdy rádi zapomněli na
druhé třetiny. Jako například v Lanškrouně, kdy po
první třetině vedli 1:3, po druhé již prohrávali 5:4
a závěrečný výsledek, prohra 7:6.
Další výsledky: Hlinsko - Polička 5:3, Polička
- Choceň 3:9, Litomyšl - Polička 3:5, Polička - Třebová 0:4, Chrudim - Polička 7:2 ‚ Polička - Světlá 6:4,
Skuteč - Polička 2:0
STARŠÍ ŽÁCI:
Od starších žáků až po přípravku můžeme být
spokojeni a naši mládež jen a jen chválit, alespoň
zatím. Doufejme, že jim forma a hlavně bojovnost
vydrží až do konce sezóny. Co se bojovnosti týká,
chceme například připomenout domácí zápas
s Lanškrounem. Kluci po první třetině prohrávali
0:1, ve druhé už 0:2 a 1:3. Ale právě již zmíněnou
bojovností už od začátku zápasu, kdy dostali smolné góly, otočili zápas a zaslouženě zvítězili 6:4.
Za utkání v M. Třebové zaslouží také velikou
jedničku, zvítězili s přehledem 2:6
Další výsledky: Chrudim - Polička 2:9 ‚ Polička
- Litomyšl 9:0 ‚ Skuteč - Polička 2:1 Polička - Světlá
4:3, Chotěboř - Polička 5:10.
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
MLADŠÍ ŽÁCI:
zápasy s výsledky:
Mladší žáci jdou ve stopách svých starších ka27. 11. Uzený sardinky - THT
0:2
marádů a i oni se vůbec nemusí stydět za výkony,
Uzený sardinky - Pajdáci
1:1
které doposud podávají.
THT - Pajdáci
0:2
Výsledky: Chrudim - Polička 4:4 ‚ Polička - Lan4. 12. Pajdáci - Česká soda
2:0
škroun 7:1 ‚ M. Třebová - Polička 3:11 ‚ Polička
18. 12. Uzený sardinky - Česká soda 2:0
- Litomyšl 3:4 ‚ Skuteč - Polička 4:4 ‚ Polička - Světlá
Uzený sardinky - ASPV
0:2
10:2, Chotěboř - Polička 3:5.
THT - Česká soda
2:0
ELÉVOVÉ:
I mužstvo elévů zatím hraje na výbornou a své
Rozpis zápasů na tento měsíc:
soupeře v ničem nešetří.
8. 1.
Pajdáci - Bystré; Česká soda - Bystré
Výsledky: Chotěboř - Polička 1:8‚ Polička
Česká soda - K6
- Choceň 10:3‚ M. Třebová - Polička 4:10‚ Polič15. 1. THT - ASPV; THT - K6; Pajdáci - K6
ka - Chrudim 10:2‚ Polička - Hlinsko 5:0, Polička
22. 1. Uzený sardinky - Bystré;
- Skuteč 5:3
Uzený sardinky - K6
PŘÍPRAVKA:
THT - Bystré
Závěrem přehled výsledků našich minihoke29. 1. Pajdáci - ASPV; Česká soda - ASPV
jistů: Ti se snaží, seč jim síly stačí a soupeřům již
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
několikrát uštědřili dvoucifernou nadílku.
www.policka.cz/avl
Přípravka „A“
Lanškroun - Polička 2:4
V novém roce vám všem přejeme hodně zdraví,
Polička - Pardubice 6:7
štěstí a pohody.
Polička - Skuteč 3:6
J. K. Dvořák, OV AVL Polička
Klub českých turistů Polička zve na akce konaChoceň - Polička 2:12
www.policka.cz/avl
né v lednu 2009.
Č. Třebová - Polička 1:12
16. 1. Výroční schůze klubu. Zveme všechny
Polička - Hlinsko 10:2
členy na tuto schůzi, která se bude konat od 18.00
Polička - Litomyšl 7:3
hodin v restauraci u Mrštíků. Po schůzi společenChrudim - Polička 1:9
ský večer s hudbou a tancem.
Světlá - Polička 2:16
31. 1. - 1. 2. Zimní přejezd Žďárských vrchů
Polička - Choceň 12:2
- 32. ročník. Zveme všechny členy i ostatní turisty
na tuto dvoudenní akci s noclehem ve Sněžném.
Přípravka „B“
Sraz na nádraží v Poličce v sobotu v 7.45 hodin.
Lanškroun - Polička 6:5
Autobusem se přemístíme k Novému Městu. Trasy
Polička - Pardubice 3:8Výbor oddílu LH
na sobotu i neděli určíme později. Odvoz zavazadel
Polička - Skuteč 13:5
zajištěn. Pokud by nebyl sníh, koná se tato akce
Choceň - Polička 1:4
jako zimní dvoudenní pěší pochod. Zajišťují VladiČ. Třebová - Polička 2:3
mír Uhlíř a Miloslav Štefka.
Polička - Hlinsko 7:2
Bližší informace o všech našich akcích najdete
Polička - Litomyšl 0:16
ve vývěsní skříňce klubu (restaurace u Mrštíků)
Chrudim - Polička 1:6
Podání v podání Katky Červené z týmu ASPV
nebo na klubových stránkách www.policka.cz/kct
Polička - Choceň 7:2

X. ROČNÍK AVL

tokrát to byl ale fatální propad. V 7. minutě jsme
prohrávali 0:5 a ve 13. minutě 0:6. Šestý gól kluky
probudil a do konce třetiny dokázali zkorigovat
stav na 3:6. V závěrečném dějství nastoupil úplně
jiný Spartak a znovu se bylo na co dívat. Skuteč
jsme nepustili téměř k ničemu, ale bohužel skóre
se z naší strany měnilo jen jednou, a to na konečných 4:6. Dík patří našim fanouškům (403 platících
diváků), kteří po závěrečném hvizdu odměnili naše
hráče potleskem za bojovnost v první a třetí třetině
a na druhou rychle, tak jako my, zapomněli. Ještě
jednou děkujeme za psychickou podporu.
Poslední listopadovou neděli zajížděl Spartak ke
čtvrtému utkání na hřiště soupeře do Lanškrouna.
Všichni si jistě vzpomenou na zpackanou prohru
doma, kdy jsme už vedli 4:1, soupeři ve druhé třetině jsme dovolili vyrovnat na 4:4. Potom jsme znovu
odskočili na 6:4 a nakonec prohráli 6:7. Vše je zapomenuto. Výhra 0:7 jasně hovoří, kdo byl pánem
na lanškrounském ledě. Vývoj utkání byl následující: V první třetině jsme v naší přesilovce v 7. minutě otevřeli skóre Dušanem Vápeníkem. V čase
11:21 padla druhá branka a o 38 vteřin později to
bylo již 0:3. Lanškrounský brankář ve druhé části
lovil ze své klece stejný počet puků jako v první
třetině. Za stavu 0:6 se poslední dějství zápasu
odehrávalo v klidném tempu, kdy soupeř nekladl
odpor. Vypadalo to, že branka již nepadne, ale nakonec v poslední minutě Polička pečetila vítězství
sedmým gólem. Kladem celého utkání bylo nejen
vítězství, ale i tři využité přesilovky z pěti a poměr
vyloučených byl jen 5:6.
Ve čtvrtek 4. 12. 2008 Spartak odjížděl k „povinnému“ vítězství na led posledního celku tabulky
do Svitav. Pokud jsme hráli podle nějakého scénáře,
tak tentokrát sáhli hráči opět k tomu, který se jmenuje DRUHÉ TŘETINY. Ve zkratce průběh utkání:
Ve 3. minutě vedeme 0:2 a první třetina končí
0:4. Ve druhé třetině opět Polička stahuje plyn,
možná, aby to bylo zajímavější pro diváky, a Svitavy
snižují na 2:4. Po ostřejší domluvě trenéra M. Grubhoffera se Spartak vrací ke stejné hře jako v první
třetině a stanovuje konečné skóre na 2:7. Branky:
Kubát 5, Švejda, Drobný.
Velice cenné vítězství dovezlo „A“ mužstvo
u mistrovského utkání hrané 7. 12. 2008 v Chocni
(první zápas v Poličce skončil naší prohrou 2:5).
Začalo se ve velice rychlém tempu, které vydrželo
až do závěrečné sirény. Nejdříve Spartak prohrával
1:0, za 2 minuty v naší přesilovce dokázal vyrovnat,
ale Choceň ve 14. minutě opět vedla 2:1. Druhá
minuta po začátku druhé třetiny - znovu v naší přesilovce Švejda vyrovnal na 2:2. O 4 minuty později
ten samý hráč střílí naší třetí branku. Ve 31. minutě
v našem oslabení vypíchl na naší obranné modré
Jirka Drobný puk a sólo přes celé hřiště zakončil
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KONSTANTIN OŽINSKIJ V RAKOUSKU ZLATÝ
Kosťa Ožinskij se stal v sobotu 6. 12. 2008 v rakouském Moldu u Hornu vítězem světového poháru
juniorů v silovém trojboji v kategorii do 90 kg.
Mladý silák, o kterém jsme psali již v listopadové Jitřence, vybojoval první místo výkonem

ve dřepu s činkou 210 kg, v benchpressu 125 kg
a v mrtvém tahu 225 kg.
Ve světovém poháru startovalo celkem 114 závodníků a závodnic převážně z Evropy a Afriky.
23letý sportovec ke svému výkonu dodal: „Jsem
šťastný, je to můj největší sportovní úspěch. Do Rakouska mě doprovázela manželka a maminka, obě
mi psychicky pomohly, manželka mi navíc asistovala v rozcvičovně. Chtěl bych touto cestou také poděkovat Radimovi Totuškovi za sponzorskou podporu
a Igorovi Poliačikovi, který mi pomohl v začátcích
s nácvikem správné techniky a pomáhá mi i v současnosti, protože cvičíme často ve dvojici spolu.“
Otec půlroční dcerky Elišky, silák s postavou
desetibojaře, původem z Ukrajiny, který se přistěhoval do Poličky před devíti lety se letos loučí
s juniorskou kategorií. Od příštího roku bude již
startovat v kategorii mužů. To, jak se s touto náročnou skutečností vypořádá, ukáže až čas.

TURNAJ V BOWLINGU- MĚSTSKÁ LIGA
CLUB BOWLING POLIČKA s.r.o. pořádal
v roce 2008 dlouhodobou soutěž v bowlingu
družstev. Tato soutěž byla rozdělena na jarní,
podzimní a zimní kolo. Účastnilo se 11 družstev
a v každém kole se hrál systém každý s každým
na dvou drahách. Každý tým musel během roku
odehrát 60 utkání.
Letošního ročníku se účastnila nejen silná
čtyřka - Láďovi hoši, B-team, KDéčka a Rudé
koule, ale i nové týmy Nulová šance, My druzí a Mizerové. Ozdobou byly i stále se lepšící
týmy SOU Polička a Milacron. Boje nepostrádaly
napětí a často padala i silná slova. Nervozita
při posledních dohozech byla znát na každém
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zúčastněném. Týmový duch prostupoval každé
utkání do posledních chvil. Výkřiky nadšení se
mísily s gesty zatracení. Ozdobou letošní soutěže
byla ženská dvojice Hrušková - Kalvodová, které
v poslední fázi reprezentovaly tým Mizerů.
Pro rok 2009 plánujeme opět tuto pěknou
soutěž družstev.
Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na
další spolupráci.
Konečné výsledky:
Týmy:
1. Láďovi hoši - L. Scheib st., L. Scheib ml.
– 96 bodů

2. B-team - Z. Bureš, M. Charvát – 87 bodů
3. Kdéčka - A. Dvořák, M. Koutný – 80 bodů
4. Nulová šance - R. Augustin, J. Nespěšný,
L. Andrle – 80 bodů
5. SOU Polička - L. Havlík, J. Švihel, M. Koráb
– 71 bodů
Jednotlivci:
1. M. Koumar
2. L. Scheib st.
3. R. Augustin

8967/55
9757/60
9546/60

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST NA LEDEN

1. čtvrtek zavřeno
2. pátek dopoledne sanitární úklid
14.00-20.00 h.
3. sobota 14.00-20.00 h.
4. neděle zavřeno
5. pondělí 6.00-7.30 h. 10.00-11.30 h.
11.30-13.30 h. 2 dráhy
14.30-20.00 h.
6. úterý 6.00-7.30 h. 12.00-20.00 h.
7. středa 6.00-7.30 h. 12.00-19.00 h.
19.00-20.00 h. kond. pl.
8. čtvrtek 6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.
9. pátek 6.00-7.30 h. 12.00-20.00 h.
10. sobota 14.00-20.00 h.
11. neděle zavřeno
12. pondělí 6.00-7.30 h., 11.30-12.30 h.
18.00-20.00 h.
13. úterý 6.00-7.30 h. 12.00-13.30 h.
16.00-20.00 h.
16.30-18.00 h. 2 dráhy a 2 pro plav. oddíl
14. středa 6.00-7.30 h.
15.00-16.00 h. plavání pro těhotné,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
15. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
16. pátek 6.00-7.30 h. 12.00-20.00 h.
17. sobota 14.00-20.00 h.
18. neděle zavřeno
19. pondělí 6.00-7.30 h., 11.30-12.30 h.
18.00-20.00 h.
20. úterý 6.00-7.30 h. 12.00-13.30 h.
16.00-20.00 h.
16.30-18.00 h. 2 dráhy a 2 pro plav. oddíl
21. středa 6.00-7.30 h.
15.00-16.00 h. plavání pro těhotné,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
22. čtvrtek 14.00-20.00 h.
23. pátek 12.00-20.00 h.
24. sobota 14.00-20.00 h.
25. neděle zavřeno
26. pondělí 6.00-7.30 h., 11.30-12.30 h.
18.00-20.00 h.
27. úterý 6.00-7.30 h. 12.00-13.30 h.
16.00-20.00 h.
16.30-18.00 h. 2 dráhy a 2 pro plav. oddíl
28. středa 6.00-7.30 h.
15.00-16.00 h. plavání pro těhotné,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
29. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
30. pátek 6.00-20.00 h.
31. sobota 14.00-20.00 h.
V roce 2009 pokračujeme s nabídkou kursů
od 12. ledna., děti do tří let od 14. ledna.
středa: veřejné plavání pro rodiče s dětmi od 1
roku do 3 let pro veřejnost a pro děti, které dosud
navštěvovaly kurzy v malém bazénku – vodníčci.
Vstup je povolen bez přihlášky. Podmínkou je
jeden rodič na jedno dítě. POZNÁMKA: děti od 3
let věku mají pravidelný kurz v pondělí. O prázdninách se kurzy nekonají.
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní
den 27o C. Těšíme se na Vaši návštěvu. Případné
změny budou zveřejněny ve vývěsní tabuli před
plaveckým bazénem
PROVOZ SAUNY: středa a pátek: muži 16.3019.30 hod., čtvrtek: ženy 16.30-19.30 hod., sobota: ženy 15.00-17.00 hod., společná 17.30-20.00
hod.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: dle rozpisu uvedeném ve vývěsní tabuli před plaveckém bazénu
Poznámka: VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ U INSTRUKTORA
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