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Noviny občanů města Poličky a okolí

ANIČKA JE PRVNÍM POLIČSKÝM
OBČÁNKEM ROKU 2010
7. ledna 2010 se narodila Anička Pešinová,
která je prvním poličským miminkem roku 2010.
Prvního poličského občánka nového roku přivítal
na svět i starosta města Jaroslav Martinů a místostarostka JUDr. Marie Tomanová. Oba předali rodičům
Aničky dárky města Poličky. Přejeme malé Aničce
hodně zdraví, ať se jí v našem městě žije spokojeně
a šťastně.
Ing. N. Šauerová
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MĚSTO POLIČKA KOUPILO PŘED 100 LETY HRAD SVOJANOV
Na letošní rok připadá
významné výročí 100 let
od zakoupení hradu Svojanova městem Poličkou.
Připomeňme si v krátkosti
události, které před 100
lety s koupí hradu souvisely.
Posledním soukromým
majitelem svojanovského
panství byl vídeňský obchodník Antonín Haasche,
který je zakoupil 1. května 1879 za 160 000 zlatých.
Na hradě trávil převážně volné chvíle se svou ženou
Karolinou Gottlovou. Když hrad s panstvím nabídnul
k odprodeji, zřejmě z ekonomických důvodů, o koupi
projevil zájem místní německý spolek Schulverein. Požadovaná částka 400 000 korun se zástupcům spolku
zdála příliš vysoká, a proto smlouvali o nižší cenu.
V tom okamžiku projevilo zájem město Polička, které
velkostatek s hradem za požadovanou cenu skutečně
zakoupilo. Velkou zásluhu na této události měl tehdejší
starosta města velkoobchodník Till a okresní starosta
Filipi. Koupě svojanovského velkostatku městem způsobila velké nadšení veřejnosti v širokém okolí.
27. srpna roku 1910 hrad opustil bývalý majitel
Antonín Haasche. Po 31letém držení hradu velmi
litoval, že musí majetek opustit. Údajně nabídnul
městu o 100 000 korun více, než zaplatilo, ale město
jeho nabídku odmítlo. V neděli po jeho odjezdu byl
hrad poprvé otevřen pro veřejnost a byly zahájeny přípravy k oslavám. Na první hradní bránu byl zavěšen
znak města a na věži byl vztyčen červenobílý prapor.
Vrchol věže přitom byl dostupný pouze po dlouhých
žebřících. Někteří z prvních návštěvníků hradu se
však nechovali příliš vhodně a spoustu památek na
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NA „ZIMÁK“ BEZ BRUSLÍ

hradě poškozovali a ničili. Například byla povalena
barokní socha sv. Jana Nepomuckého před hradem,
poškozena socha sv. Vendelína na zahradě, kde byly
i pošlapány záhony.
Město Polička se rozhodlo, že koupi hradu oslaví
4. září roku 1910, tedy v den, kdy došlo ke skutečnému
převzetí majetku. Na samotnou oslavu přicházeli lidé

Velký zápas se odehrál v pondělí na zimním
stadionu v Poličce. Tentokrát ne hokejový, ale
sborů dobrovolných hasičů z Poličky, Lezníka,
Modřece, Stříteže a Pomezí, se sněhem. Vyzbrojeni
hrably, lopatami, ale i moderní technikou - sněžnou
frézou, odstraňovali sníh ze střechy stadionu celé
odpoledne až do pozdních nočních hodin. I když

z širokého okolí. Z hradeb se ozývala hudba poličské
kapely. Hlavní zábava probíhala na horním nádvoří,
byly pořádány prohlídky s výkladem, zpívaly se
náboženské a husitské písně. Jako první uvítal hosty
na tribuně nádvoří svojanovský purkmistr Jan Kubín.
Později byla předčítána blahopřání ke zdařilé koupi.
Oslavy probíhaly nejen na hradě, ale i v městečku
pod ním, zejména na sokolské zahradě. Na náměstí
střídavě koncertovaly poličská a svojanovská kapela.
Hlučná zábava trvala až do pozdní noci…
Po koupi hradu město zahájilo jeho opravy. Na
vrchol hlásky bylo vystavěno pevné schodiště, byly
zajištěny hradby i jednotlivé budovy, pořízeny nové
střechy. Díky tomu se hrad stal oblíbeným výletním
místem.
Také v letošním roce oslavíme zakoupení hradu
městem Poličkou. Oslava dokonce připadne na stejné datum jako před 100 lety. Proběhne o víkendu
4. – 5. září 2010.
Miloš Dempír

situace nebyla tak kritická, jako v minulých letech,
byla snaha nepodcenit dosavadní stav a předejít
případným komplikacím.
Všem, kteří se akce zúčastnili, patří velké poděkování starosty města Jaroslava Martinů.
Ing. Vladimír Bartoš

PODĚKOVÁNÍ ZA LIDSKÝ PŘÍSTUP
Dne 12. 1. 2010 starosta pan Jaroslav Martinů
a místostarostka paní JUDr. Marie Tomanová Ph.D.
přivítali zástupce firmy Faulhammer s.r.o. Tržek pana
Faulhammera, pana Uhlíře a správce ubytovny pana
Švandu. Město Polička dlouhodobě spolupracuje
s uvedenou firmou, která zajišťuje ubytování mužů
bez přístřeší v Poličce. V loňském roce vzrostl počet
osob bez trvalého bydlení a vedení města si velmi
cení odpovědného přístupu firmy Faulhammer s.r.o..
Vedení města si uvědomuje důležitost zachování
a fungování provozu ubytovny na stávající úrovni
a proto v letošním roce počítá se zvýšením příspěvku
na provoz ubytovny. Starosta a místostarostka poděkovali za velmi dobrou spolupráci a zejména ocenili
lidský přístup, neboť nikdo z nás nemůže vědět, kdy
bude potřebovat pomoc druhých.
OSVZ MěÚ Polička

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POLIČCE
Činnost za měsíc prosinec
Dne 3. prosince výjezdová jednotka zasahovala
u dopravní nehody na silnici mezi Poličkou a Borovou, kde pomáhala profesionální jednotce s vyproštěním zraněného řidiče z vozidla. Dne 22. prosince se
jednotka zúčastnila taktického cvičení ve firmě Metalplast, opět ve spolupráci s profesionálními hasiči.
Stručná zpráva o činnosti v roce 2009
Mládež, dorost a dospěláci
V průběhu celého roku se mladí hasiči a dorostenky připravovali na postupové soutěže hry Plamen, které se konaly v květnu v Dolním Újezdě a v říjnu v Nové Vsi u Litomyšle. Mimo tyto základní soutěže jsme
se zúčastnili i několika pohárových soutěží. Výběr
soutěží byl proveden s ohledem na zájem soutěžících
dětí a dorostenek, ale také na vzdálenost a technické
zabezpečení při soutěži. Družstva mužů a žen prověřila své síly na postupové okrskové soutěži v Květné,
ženy pak následně ještě na okresní soutěži v Sádku
u Poličky. Sbor v červnu uspořádal tradiční dětskou
pohárovou soutěž na hasičské zahradě v Poličce.
Této soutěže se zúčastnil rekordní počet soutěžících
družstev. Během letních prázdnin jsme absolvovali turistický výlet s hasičským zaměřením. V závěru roku,
kdy již nelze využívat hasičskou zahradu, trénujeme
v tělocvičně na Masarykově základní škole.
Výjezdová jednotka
Výjezdová jednotka je složena ze 14 členů. Jednotka byla v roce 2009 povolána k 34 zásahům. Je
to o 15 zásahů více, než v roce 2008 (v roce 2008
celkem 19 zásahů). Přehled událostí znázorňuje následující tabulka:
typ události
požáry
dopravní nehody
technické zásahy
záchrana osob
taktická cvičení

počet zásahů
7
5
17
1
4

Jednotka kromě výjezdů k mimořádným událostem prováděla předem domluvené práce pro

město Poličku, jako například přípravu koupaliště
Polička se v loňském roce zapojila do akce
před Rockoupáním, úklid koupaliště po Rockoupá- „Zatočte s elektroodpadem“, kterou pro 80 měst
ní, úklid náměstí při festivalech, čištění komunikací
České republiky připravila společnost ELEKa jiné. Členové jednotky celoročně absolvovali od- TROWIN Praha, zajišťující zpětný odběr vysloubornou přípravu a výcvik a také pravidelně pečovali
žilých elektrospotřebičů (např. ledničky, pračky,
o techniku a věcné prostředky ve vybavení jednotky. žehličky, mixéry, vrtačky, el. sekačky apod.).
Hasiči odpracovali mnoho hodin na údržbě hasičské
Přes nepřízeň počasí se podařilo na náměstí
zahrady. A to vše bylo provedeno dobrovolně bez
v Poličce během jednoho dne shromáždit 0,78 t
nároku na odměnu.
nepotřebných spotřebičů.
V přepočtu na jednoho obyvatele se Polička
Ostatní akce sboru
(0,087 kg) umístila na druhém místě v ParduSbor uspořádal dvě taneční zábavy s hudební
bickém kraji za Moravskou Třebovou (0,099 kg),
skupinou Kyvadlo a jednu diskotéku. Výdělek z akcí
následována třetí Litomyšlí (0,080 kg). Pořadí dle
byl prospěšný zejména při činnosti s mládeží.
absolutního množství vybraných elektrospotřebičů bylo Česká Třebová (1,19 t), Moravská Třebová
A co říct závěrem?
(1,12 t) a Litomyšl (0,8 t). Dík patří všem, kteří se
I v letošním roce bychom rádi pokračovali v tom, do akce zapojili.
co je pro vás, občany města Poličky a okolí, proElektrospotřebiče lze jinak bezplatně předat
spěšné. Mít zde kvalitně zajištěnou požární ochranu
k recyklaci na sběrném dvoře v Hegerově ulici.
a vychovávat nové mladé hasiče. Děkujeme všem, Otevírací doba je Po, St, Pá 12.00-18.00 (v zimě
kteří nás v loňském roce finančně, morálně i jinak
do 16.30) a ČT, So 8.00-12.00.
podporovali. Manželům Popelkovým, panu Karlu
Jiří Coufal,
Witzovi a Pivovaru v Poličce, firmě THT Polička,
OÚPR a ŽP
všem sponzorům dětské soutěže, starostovi a místostarostce města Poličky, hudební skupině Kyvadlo
za kulturu, obyvatelům paneláků a domů v okolí hasičské zahrady za trpělivost. Bez nich si nedovedeme
představit úspěšnou činnost.
Alena Cejpová
Od poloviny roku 2003 spravuje a udržuje
veřejné osvětlení na území města a městských
částí Lezník, Střítež a Modřec firma CITELUM,
a.s. Praha.
Upozorňujeme občany na možnost nahlásit
veškeré zjištěné poruchy a požadavky na údržbu
VO telefonicky přímo na dispečink firmy CITELUM a.s. na bezplatné lince 800 101 109 nebo
na e-mail: pavel.dusek@citelum.cz . Pro přesnou
lokalizaci poruchy je nejlépe sdělit číslo světelného bodu uvedené na štítku sloupu VO a stručně
poruchu popsat.
Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPRŽP

OPRAVY VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ

UKIRFA ORP KERÁD NEBOLI DÁREK PRO AFRIKU
S nápadem pomoci postavit školu v Etiopii
jsme všichni měli jasno: Jdeme do toho! Za pomoci pana učitele Vavřína jsme připravili na čtvrtek
17. 12. 2009 svačinky a cukrovinky na velkou přestávku pro každého, kdo chtěl jejich koupí pomoci
dětem v Africe.
Prodávali jsme topinky, cukroví, banány v čokoládě a mnoho dalších dobrot, které jsme sami
připravili a které rychle mizely v bříškách studentů a učitelů. Pravda, první topinky nebyly moc
vydařené, ale nakonec jsme té věci, které se říká
topinkovač, přišli na kloub! Pro dokonalý výtěžek
jsme udělali maximum, obraceli jsme se na studenty a učitele: ,,Kupte si prosím topinky, děti v Africe
budou mít čím psát!!“ Nejlepším obchodníkem se

POLIČKA NA DRUHÉM MÍSTĚ V AKCI
ZATOČTE S ELEKTROODPADEM

stal Petr Škvařil, díky jeho progresivní marketinkové
metodě se výtěžek zvýšil o nějakou tu „kačku“.
Při počítání tržby, nám málem vypadly oči z důlků: celkový finanční obnos činil neuvěřitelných 3 366,Kč! NĚCO TAKOVÉHO JSME NEČEKALI! Za výdělek
budou pořízeny např. školní lavice (1050,- Kč), židle
(550,- Kč) a další potřebné věcí. Touto akcí jsme podpořili nadaci Člověk v tísni a doufáme, že jsme alespoň trochu pomohli ke zlepšení života dětí v Etiopii.
Jen některé děti v Etiopii mají možnost chodit do
školy!
Nikola Jaščevská, Marcela Uhlířová,
Barbora Vacková,
sekunda, Gymnázium Polička

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

SIPO - ZÁLOHA NA VODU
Vážení zákazníci,
z technických důvodů neproběhlo inkaso záloh
za vodné a stočné prostřednictvím Sdruženého
inkasa plateb obyvatelstva (SIPO) za měsíc „leden
2010“.
VHOS, a.s. Moravská Třebová nebude tuto platbu dodatečně formou SIPO inkasovat.
V případě, že požadujete zálohu za leden 2010
uhradit, můžete tak provést převodem na náš účet
č. 1507591/0100 pod variabilním symbolem vašeho
spojovacího čísla (specifický symbol SIPO) nebo
hotově do pokladen v sídle společnosti v Moravské
Třebové nebo v sídle všech našich vodohospodářských provozů.
Další informace k dané problematice vám rádi
sdělíme na naší bezplatné lince 800 101 194 případně na telefonním čísle 461 357 155, útvar fakturace vodného a stočného, paní Berková.
S pozdravem
Eva Šplíchalová,
vedoucí útvaru FVS

Mateřské školy Polička oznamují, že ve smyslu
§ 34 odst. 2 školského zákona, vyhlašují zápis dětí
do mateřské školy pro školní rok 2010/2011.
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přijímají všechny mateřské školy v Poličce
v době od 1. února 2010 do konce května 2010.
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 19. 12. 2009 v 2.00 hod. kontrolovala hlídka MP veřejný pořádek na ul. Zákrejsova. Hlídka
zahlédla dva mladíky, kteří se snažili otočit dopravní značku přechod pro chodce. V tomto jim hlídka
zabránila. Kontrolou totožnosti bylo zjištěno, že se
jedná o devatenáctiletého muže z Poličky a dvacetiletého muže z České Třebové. Jejich přestupek byl
vyřešen v blokovém řízení na místě.
Dne 19. 12. 2009 v 11.50 hod. vyjížděl strážník
na oznámení o opilém muži na ul. 9. května. Na
místo byla zároveň přivolána RZS, neboť muž nekomunikoval. Jednalo se o sedmašedesátiletého muže
z Poličky, který byl následně RZS převezen na
chirurgii do Litomyšle k dalšímu pozorování. Věc
byla strážníky následující den vyřešena v blokovém
řízení za přestupek proti veřejnému pořádku.
Dne 30. 12. 2009 v odpoledních hodinách
vyjela hlídka MP na oznámení o pohybu 2 štěňat
v lesíku poblíž lokality Sídl. Hegerova. Na místě
byla štěňata odchycena a následně převezena do
záchranné stanice Zelené Vendolí, kde si je převzal
správce stanice.
Dne 5. 1. 2010 v dopoledních hodinách přijali
strážníci oznámení o poraněném dravci na ul. Jiráskova. Hlídka vyjela na místo a zde nalezla kalouse
ušatého, který měl poraněné křídlo. Za pomoci
zaměstnanců technických služeb, kteří se na místě
nacházeli, byl kalous odchycen a následně převezen do záchranné stanice Zelené Vendolí, kde byl
správcem stanice převzat.
Dne 11. 1. 2010 v 10.00 hod. přijali strážníci
oznámení o spícím muži na lavičce v městském
parku. Na místě hlídka zjistila, že se jedná
o pětatřicetiletého muže z Poličky. Tento s hlídkou
nekomunikoval a nešlo jej probudit. Na místo byla
přivolána RZS Polička, která muže převezla do nemocnice v Litomyšli. Hlídka MP asistovala převozu,
neboť muž po probuzení reagoval podrážděně
a byl agresivní. Po provedeném rozboru krve byla
zjištěna hladina 3,5 promile alkoholu v krvi, proto
lékař rozhodl o umístění osoby v protialkoholní
záchytné stanici. Hlídka MP následně asistovala
PČR při eskortě muže do protialkoholní záchytné
stanice v Pardubicích, kde byl následně předán do
péče lékaře.
Městská policie

Poličská nemocnice s.r.o.
vás srdečně zve na

NEMOCNIČNÍ PLES,
který se koná 27. 2. 2010 od 20.00 hodin
v sále restaurace Jordán.
Cena vstupného 100 Kč, bohatá tombola,
hraje skupina pana Hegra z Nedvězí. Lístky
jsou již k prodeji v kanceláři stravovacího
provozu v areálu Poličské nemocnice s.r.o.
nebo přímo na místě.
Těšíme se na vás!
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JAK TO BYLO S CHODNÍKY
Bylo to za protektorátu. Ještě před ním, za
první republiky, měli obyvatelé Hegerovy ulice
před svými domy na pravé straně směrem do
města předzahrádky. Ty dnes ještě někde jsou
v pořadí za budovou rozvodny a VHOS, tehdy
ale byly běžné. Pak se od kolejí železniční vlečky
rozšiřovala vozovka a předzahrádky musely zmizet. Zůstaly chodníky.

Červenec 2008 - poslední segment kolejí
Jednoho protektorátního dne vyšlo nařízení,
že chodníky musejí majitelé domu věnovat městu. Avšak ne jenom věnovat – před tím musely
být, pokud už nebyly, vydlážděny chodníkovými
kostkami. A teprve pak je občané mohli darovat.
Nikdo ani necekl, za protektorátu se cekalo jen za
zavřenými dveřmi. Takže můj otec nechal vydláždit chodníky před domem v Hegerově a v Husově
ulici. Kostky tam jsou dodnes a objevují se vždy,
když v rámci nekoordinovaných rekonstrukcí vykynou na povrch při úpravě vodoinstalace, elektrického vedení, plynu, či v budoucnu optických
kabelů, aby pak na chodníku byla rozmnožena
mozaika asfaltů různého zrnění a barev. Pokud se
nějakým blíže neurčeným řízením nedostane na
toužebně očekávanou zámkovou dlažbu…
Nemaje právnického vzdělání, uvažuji jako
v Malém princi: Dovedl jsem na první pohled
rozeznat Čínu od Arizony - laicky: Když je něco
moje, tak je to moje a když je to nemovitost,
musím se o ni starat. Barák, i když je můj, si
nemůžu jen tak zapálit. A když si někdo vymohl
chodník, ať ho má a ať se tedy stará. Taky musím
říci, že rada mého rodného města vzala nový
stav na vědomí a skutečně se o chodníky stará.
Než promnu oči, už slyším, jak frézka jede po
chodníku a odklízí sníh. Má připomínka se týká
těch - podle mne zbytečných - parlamentních
a poparlamentních řečí, na nichž si rádi vydělají
svými komentáři novináři, aniž by přihlédli k tomu, že byl ohledně chodníků konečně napraven
nedůsledný stav, když chodníky patřily městu
a odpovědnost občanovi. Vůbec mi ale nevadilo
chodník uklízet – to jen na okraj, ale vadilo mi,
že za něj nesu odpovědnost. I dnes, když to bude
potřeba, budu chodník odklízet a budu to brát
jako samozřejmou občanskou povinnost.
Ale dosti o tom: od města jsme před časem dostali krásný dárek. Také chodník, nebo
chcete-li, stezku. Vede po bývalém kolejišti až
k modřecké křižovatce. Jako dítě jsem chodíval
od mlýna podél kolejí ke Mlejňáčku. To byl takový milý rybníček, kde jsem se naučil plavat. Od
rákosí k stavidlu pětadvacet temp. Bylo nás tam
vždy plno a čekali jsme na vlak do „muničky“,
což tehdy byly Škodovy závody a dávali jsme na
kolej padesátník nebo korunu, která se po přejetí vlakem proměnila v takovou teplou placičku.
Byla ze zinku, hliníku a cínu a neměla pak už
žádnou cenu – ostatně jako tehdejší protektorátní
koruna. Obyčejná, vodnatá zmrzlina v papírovém
kornoutku stála pět korun. V Mlejňáčku byly také
ryby. Jednoho jarního dne roku pětačtyřicet tam
voják Rudé armády hodil granát. A bylo vyloveno.

Dnes se můžete krásnou, pohodlnou, pružnou a jemně granulovanou cestou vydat pěšky,
s kočárkem, na kole či na lyžích po bývalé trati,
cestou, kterou znali jen zaměstnanci továrny,
dodnes obklopené pro nezasvěcence tajemným
lesem. Projdete se místy, kde na křižovatce cesty
k Troubnému rybníku byla trať v délce sto metrů
vroubena maliním a když byl ten správný rok, tak
vám na maliny nestačily bandasky. Maliní vzalo
s úpravou cesty zasvé. Projdete se stinnou alejí
hlohů a bez námahy vystoupáte kopeček, kde
ale parní lokomotiva přidat páru musela. Když
opustíte cestu, uvidíte pěkně upravený areál dvou
Troubných rybníků, sloužících dnes rybolovu.
Rybník nikdy nebyl vhodný ke koupání, i když
se vždy našli odvážlivci, kterým strmý břeh tolik
nevadil. Nedaleko je Balda a ta byla vyhledávaným a frekventovaným místem procházek do lázniček, které byly v dobách mocnářství známé i ve
Vídni. Za války kousek od rybníků vedla zelená
hranice mezi Protektorátem a Třetí říší a nebylo
radno sem chodit na houby. V případě překročení hranice čekalo české občany velmi nepříjemné
řízení v Šumperku, správním městě této sudetské
oblasti. Kromě toho též nemalá pokuta; byla tím
lepším uzavřením případu. Dnes tudy vede asfaltová silnička zemědělského družstva, kterou
nezřídka využívají automobilisté pro cesty do
Modřece.
Vracím se kolem poldru, který v době klidu
voní lučními květy, a dívám se na nové panoráma
města s lokalitou Mánesova. Od poldru teče potůček a u něj někdo řídí radiem ovládané letadlo
a nad ním třepetá křídly poštolka. Nebo: Od
poldru teče potůček a u něj někdo pouští draka.
Či: Od poldru teče potůček a u něj se puberťáckým řečem hihňá mladá dívka.
A. Klein text a foto

POLIČKA NA VELETRHU
REGIONTOUR 2010
Tradiční veletrh cestovního ruchu GO a veletrh
turistických možností v regionech REGIONTOUR
se uskutečnil ve dnech 14. - 17. ledna na brněnském výstavišti. Město Polička bylo prezentováno
díky svému členství ve sdružení Česká inspirace
v expozici CzechTourismu a díky členství v Českomoravském pomezí v expozici Pardubického kraje.
Tuto expozici zajišťovala Destinační společnost
Východní Čechy. Česká inspirace na veletrhu nabízela společně vydaný nový kalendář akcí roku
2010. Jednotlivá města měla možnost nabídnout i
své vlastní produkty. Město Polička se prezentovalo
novými propagačními materiály Centra Bohuslava
Martinů v Poličce, návštěvníky zaujala i originálně pojatá pozvánka na výstavu o středověku,
která v prostorách CBM v současné době probíhá.
K dispozici byl i program Roku Bohuslava Martinů
v Poličce 2010. V expozici Pardubického kraje byly
připraveny propagační materiály města, promítán
zde byl i film o Centru Bohuslava Martinů v Poličce, který slouží jako lákavá pozvánka do nových
expozic.
Poličku bylo na veletrhu vidět, doufejme, že ji
viděli turisté i odborníci z oblasti cestovního ruchu,
které naše nabídka oslovila a návštěvu našeho města si nenechají ujít.
Další prezentace města proběhne již začátkem
února v Praze, kde se opět účastníme prostřednictvím České inspirace a Českomoravského pomezí
veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2010.
V rámci tohoto veletrhu čeká zástupce města
vyhlášení výsledků 4. ročníku čtenářské ankety
o volbu „Nejatraktivnějšího místa České republiky
2009“. O našem umístění budeme samozřejmě
informovat.
Ing. N. Šauerová

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení přijatá na 29. schůzi Rady města
Poličky konané dne 14. prosince 2009
RM schvaluje přijetí darů příspěvkovou organiRM bere na vědomí cenu vodného na rok 2010
zací Domov důchodců v Poličce ve výši dle důvo- ve výši 26,50 Kč za m3 včetně DPH.
dové zprávy.
RM schvaluje cenu stočného na rok 2010 ve
RM schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo
výši 37,40 Kč včetně DPH a změnu přílohy č. 2 ke
č. 146708 na akci „Přístavba depozitáře a zahrada
Smlouvě o nájmu, provozování kanalizace, sprámuzea“ mezi Městem Polička a stavební firmou PÁ- vě tohoto majetku a jeho rozvoji, uzavřené dne
SEK s. r. o., Polička dle důvodové zprávy.
13. 6. 1996 s VHOS, a. s., Moravská Třebová ve
RM schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo
znění Dodatku č. 15 ze dne 25. 4. 2008.
č. 146708 na akci „Přístavba depozitáře a zahrada
RM schvaluje kalkulaci pro stočné na rok 2010.
muzea“ mezi Městem Polička a stavební firmou PÁRM schvaluje dodavatele akce „Regenerace
SEK s. r. o., Polička, dle důvodové zprávy.
Palackého náměstí v Poličce – I. etapa“ společnost
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlou- Dlažba Vysoké Mýto s. r. o., Vysoké Mýto, dle důvě o vykonávání dotačního managementu na akci
vodové zprávy.
„Regenerace Palackého náměstí v Poličce – 1. etapa“
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se spomezi Městem Polička a Ing. Andrejem Kašickým, lečností Dlažba Vysoké Mýto s. r. o., Vysoké Mýto,
Moravská Třebová dle důvodové zprávy.
na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlou- – I. etapa“ dle důvodové zprávy.
vě o vykonávání dotačního managementu na akci
„Rozšíření Průmyslové zóny v Poličce – 1. etapa“
Usnesení přijatá na 30. schůzi Rady města
mezi městem Polička a Ing. Andrejem Kašickým,
Poličky konané dne 23. prosince 2009
Moravská Třebová dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo a Smlou- o převodu činností ze dne 2. 11. 2009 uzavřené
vy o poskytnutí technické podpory na agendu
mezi Městem Polička, Domovem důchodců v Polič„Spisová služba pro MěÚ Polička“ s firmou GEOVAP
ce a Svazkem obcí AZASS týkající se převodu práv
spol. s r. o., Pardubice dle důvodové zprávy.
a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstRM schvaluje uzavření Dohod o partnerství
nanců od 1. 1. 2010 v plném rozsahu z dosavadnímezi Městským muzeem a galerií Polička a ob- ho zaměstnavatele příspěvkové organizace Domov
čanským sdružením Pontopolis a Matami, centrum
důchodců v Poličce na přejímajícího zaměstnavatepro rodinu, v případě kladného vyjádření Úřadu
le Svazek obcí AZASS dle důvodové zprávy.
regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
k těmto dohodám.
na sekretariátě starosty města.

CHUŤ DOBRÉHO
Možná si málokdo uvědomil, že letos Tři králové své
K+M+B psali na dveře již podesáté. Tolikrát se opakovala
celorepubliková sbírka Charity,
která navázala na starodávný
vánoční zvyk a vždy prodloužila vánoční poezii lásky, úcty
a tiché radosti aspoň o pár
týdnů.
Mám ráda, když se lidé umějí sjednotit, spolupracovat, překonávat nepohodu a překážky
a ještě přitom někomu druhému pomáhat. Tohle
všechno Tříkrálová sbírka zahrnuje. V tom je její
poezie a tím také oslovuje. Letos, k desátému
výročí, jako by obdarovala samu sebe. Devátého
ledna se zasněženou Poličkou, Bystrým a okolními 25 obcemi brouzdalo rekordních 118 skupinek
koledníků – vesměs čtyřčlenných (3 králové
a dospělý doprovod), někde však i sedmičlenných – například v Širokém Dole, kde už nebylo
dost pokladniček, zato přebytek natěšených králů. Počet koledníků se tak blížil k 500 osobám!
Letos měl průběh v Poličce i trochu jiný řád.
Dali mu ho pracovníci poličské pošty, kteří nám
pomohli optimálně rozdělit rajón. Připojil se
i Penzion Polička s půvabným živým betlémem,
u kterého končil královský průvod vedený třemi
králi na koních (manželé Jandlovi a p. Bidmonová). Nechybělo ani žehnání koledníkům páterem
A. Sedlákem u kostela Svatého Jakuba. A pomáhali další: starostové obcí a ředitelé venkovských
škol, Gymnázium Polička (p. uč. Jermanová),
paní „pekařky“ co vždy dodávají pro koledníky
buchty, společnost Naděje, která pro ně připravila čokoládky, zaměstnanci Charity a další a další
– velká síla lidí.
A dary byly veliké. Z pokladniček jsme vysypali 472 337 korun (o 33 258 Kč více než vloni),
v Poličce se vybralo 135 876 Kč, (tj. o 10 441 Kč
více). Mnohokrát děkujeme za vaši štědrost.

Nezbývá než připomenout, co s darem učiníme. 65 % z výtěžku zůstane poličské charitě.
Větší část chceme odložit na koupi nového
devítimístného svozového vozu s úpravou pro
vozíčkáře pro klienty Denního stacionáře. Předpokládáme, že do tří let nám stávající auto doslouží. Další část pošetříme na odklimatizování
podkrovních prostor v Denním stacionáři, kde se

v létě téměř nedá pracovat. Zbytek použijeme na
zahraniční humanitární pomoc a přímou pomoc
lidem v nouzi na Poličsku. Zbývajících 35 % výtěžku poputuje do společné kasy Charity Česká
republika, která z těchto prostředků financuje
větší zahraniční humanitární projekty. I o těch se
budete moci podrobněji dozvědět od koordinátorů, kteří v letošním roce přislíbili v Poličce udělat
o těchto projektech přednášku.
Vážení a milí čtenáři, děkuji vám, že se
k Tříkrálové sbírce stále ve větší míře i v různosti
forem pomoci připojujete. Pomáháte tím Charitě
uskutečňovat její poslání, pomáháte potřebným
a možná pomáháte i sobě – prožívat tichou radost z něčeho, co je dobré.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

PŘIJÍŽDÍ K VÁM
KARNEVALOVÁ POUŤ!
Oblastní charita Polička pro všechny malé i velké
kluky a holky opět pořádá karnevalový rej. Místo
i čas je již tradiční: na Jordáně, v neděli 14. února, od
14 hodin. Každý účastník, který přijde a zaplatí vstupné (50,- bez masky a 35,- s maskou), koupí si lístky do
tomboly či karnevalové občerstvení, podpoří činnost
Denního stacionáře a AC dílen.
Karnevaly v předchozích letech byly i v tomto
ohledu velmi úspěšné. Například díky výtěžku
z Karnevalového cirkusu v roce 2008, který ještě
zdvojnásobila Nadace Divoké husy, mohli klienti jezdit na pravidelnou hipoterapii. Celkem se v období od
dubna 2008 do září 2009 uskutečnilo 63 lekcí, každé
z nich se vždy zúčastnila skupina 4 uživatelů služeb.
Pravidelná hipoterapie má pozitivní účinky jak na pohybový aparát, tak pomáhá také psychické a emoční
stabilitě. Letošní karneval každého návštěvníka přenese na veselou pouť plnou soutěží, her a písniček
a peníze bude sbírat na nový projekt muzikoterapie.
A. Havlová, ved. AC dílny, Denní stacionář

KARDIO KLUB SVITAVY
ČINNOST V ROCE 2009
Již 17 let se svitavský Kardio klub věnuje kondičním vycházkám a pravidelným cvičením, které
zlepšují fyzickou a psychickou kondici nás kardiaků.
Poděkování patří všem členům našeho klubu, kteří
svoji účastí a pomoci přispívají k tomu, že klub může
ve svých aktivitách pokračovat.
V roce 2009 se uskutečnilo celkem 12 kondičních
vycházek do okolí Svitav, Poličky a Litomyšle. Uskutečnila se týdenní společná dovolená v penzionu ve
Vlachovicích. Dále se uskutečnil plánovaný zájezd do
oblasti Orlických hor, navštívili jsme Zemskou bránu
pěší vycházkou údolím divoké Orlice k pašerácké lávce, unikátní prosklená střecha neratoveského kostela
nás překvapila svým technickým provedením, dále
jsme se prošli po hrázy Pastvinské přehrady a navštívili jsme sýpku a muzeum řemesel v Letohradě.
Poslední prosincovou vycházku v tomto roce
zajišťovali naši členové klubu z Poličky. Z vlakového nádraží v Poličce se první zastavení uskutečnilo
v kostele sv. Jakuba. Po prohlídce nás čekalo další
zastavení a prohlídka Tylova domu. Zakončení nenáročné vycházky se konalo v sále restaurace Pivovar,
kde nás čekal kulturní program. Členové klubu, manželé Šustrovi, se svoji skupinou nám předvedli ukázku
country tanců. Dívčí skupina Poupata nám předvedla
a připomněla vyučování ve škole. Kulturní program
obou skupin byl velmi dobře připraven a dobrá nálada a smích nás rozehřál.
Předseda klubu pan Jiří Chovanec předal věcný
dar a poděkoval panu Mojmíru Kynclovi za velmi
dobrou práci ve výboru Kardio klubu. Dík patří
všem poličským členům klubu, kteří se na úspěšném
závěru roku 2009 podíleli. Zvláště manželům Šustrovým ze Sádku, kteří napekli pro víc jak 70 účastníků
výborné koláče, dále členkám výboru Kardio klubu
paní Mlynářové Aničce a Navrátilové Evě, které celé
závěrečné setkání měly na starost.
Při tanci a zpěvu a přáním hodně zdraví, hodně
úspěchu v roce 2010 bylo setkání ukončeno.
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PLATBA NÁJEMNÉHO
ZE ZAHRÁDEK
Žádáme tímto nájemce pozemků (zahrádek)
pronajatých od města Poličky k platbě nájemného
nejpozději do 28. 2. 2010. Nájemné můžete uhradit
na Městském úřadě v Poličce, Palackého náměstí
160 na příjmové pokladně v přízemí budovy v době
pokladních hodin.
Pokladní hodiny:
Po, St: 8.00 – 11.00, 12.30 – 16.30,
Út, Čt: 8.00 – 11.00, 12.30 – 14.00,
Pá: 8.00 – 11.00.
Bližší informace lze získat na majetkoprávním
odboru MěÚ Polička, dveře č. 19, tel. 461 723 812.
Děkujeme za spolupráci.
Ing. Škrabalová Sonja
vedoucí majetkoprávního odboru

KADEŘNÍCI A KOSMETIČKY SOUTĚŽILI
Dne 16. 12. 2009 se v Poličce konala soutěž
mladých kadeřníků a kosmetiček, kterou pořádala SŠ OBCHODNÍ A SLUŽEB SČMSD Polička. Pro
tento rok bylo zvoleno téma „30. léta“.
Do soutěže se mohli přihlásit děvčata a chlapci z druhého a třetího ročníku oboru kadeřník,
druhého, třetího a čtvrtého ročníku oboru kos-

KDY A KAM NA POHOTOVOST?
Podle sdělení Mgr. Ivan Hudečka, vedoucího
oddělení komunikace Kanceláře hejtmana Pardubického kraje funguje, pohotovostní ambulantní
služba pro Poličsko takto:
Dospělí:
Po - Pá 17 - 21 hod., So, Ne, svátky 8 - 17 hod.
v areálu poličské nemocnice.
Pro děti a dorost zabezpečuje pohotovostní
ambulantní službu Litomyšlská nemocnice. V sobotu, v neděli a o svátcích je tu zajištěna pohotovost od 8 do 13 hodin. Pediatrická služba oddělení
nemocnice ošetřuje pacienty i nadále na příjmové
ambulanci dle priority. Akutní stavy jsou ošetřeny
na příjmové chirurgické, interní a dětské ambulanci jako dosud. V naléhavých případech nechť rodiče dětí neváhají zavolat zdravotnickou záchrannou
službu Pardubického kraje.
Za Jitřenku dodáváme, že zachování pohotovosti pro dospělé v Poličce je možné jen díky
tomu, že se na jejím financování od začátku tohoto roku podílejí i obce v regionu. Od poloviny
roku budou pravděpodobně pacienti nuceni cestovat do Litomyšle nebo do Svitav. O tom budeme
čtenáře včas informovat.

metička. Soutěž tradičně probíhala v domově
mládeže v tělocvičně. S průběhem celé soutěže
nás seznamovala žákyně naší školy Karolína
Pavlíková.
Soutěž začínala účesovou tvorbou, kde soutěžilo celkem 10 kadeřníků. Největší počet bodů od
poroty získala žákyně třetího ročníku, Jana Obrová – Nikola Vágnerová (modelka). Druhé místo
obsadila Lucie Andrlíková – Kateřina Kubová
(modelka), ze třetího ročníku. Na místě třetím
se umístila žákyně Karolína Andrlová – Karolína
Cubrová (modelka) z druhého ročníku. Na celkovou účesovou tvorbu měla děvčata 60 minut.
Jako druhé nastoupily k soutěžním stolkům
žákyně oboru kosmetička v kategorii líčení. Soutěže se zúčastnilo 7 žákyň.
Odborná porota zvolila na první místo Kateřinu Sotonovou – Nikolu Vaškovou (modelka),

Dana Gregorová

KLUB ZDRAVÍ ZVE NA ÚNOROVÉ SETKÁNÍ V ROCE 2010
Musím vám na sebe něco prozradit: před čtyřiceti
lety se mi ještě dost vyhýbal a do nedávné doby jsem
ho potkávala maximálně jedenkrát za rok, ačkoli už
první setkání s ním v mých patnácti letech bylo z mé
strany jednoznačně láskou na první pohled. Byla jsem
jím zcela okouzlena, ale cesta k němu byla ještě dlouhá. Teď už ho ovšem mám neustále doma a mohu se
z něj těšit, kdykoli mne napadne. Nakonec se ukázalo,
že nebude tak nedostupný. Když za něčím jdete dostatečně dlouho a vytrvale, dočkáte se výsledku. Možná zjistíte, že máte podobnou zkušenost jako já.
Avšak před staletími si soužití s ním mohli dopřát
jen ti bohatší. Jeho značně exotický původ ho k tomu
přímo předurčoval. Tehdy jejich životům více než
nyní dodával nejen tu správnou chuť a vůni, ale často
se stával i životně důležitým bojovníkem v dobách
cholery a moru.
Dnes se s ním již můžeme potkávat pravidelně
a nejrůznějším způsobem nás může uchvátit. Pokud
byste o takový zážitek stáli i vy, přijďte si vyslechnout dne 10. února 2010 od 17.30 do horní místnosti
Mozaiky, co zajímavého a objevného vám o něm ve
své přednášce „Zázvor“ prozradí Aleš Kocián. Určitě
nebudete litovat, protože zázvor patří k velice účinným bylinám a látky v něm obsažené vám pomohou
přečkat ve zdraví nejen letošní zimu. Nabízíme vám
současně i možnost na vlastní chuťové pohárky prožít
Alešovu kulinářskou invenci, neboť vaří-li muž, je to
nejméně dvojité potěšení. A jako příjemné a podnětné zakončení tohoto setkání je připraveno speciální
okénko s názvem „Koření života“. Máte-li se zázvorem
své vlastní vyzkoušené zážitky, velice oceníme, když
se o ně s námi rozdělíte.
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žákyni z druhého ročníku. Krásné druhé místo
obsadila žákyně ze čtvrtého ročníku, Michaela
Holcová – Adéla Krumlovská (modelka) a na
třetím místě se umístila Klára Jílková – Veronika
Zieglerová (modelka) z druhého ročníku. Na vytvoření líčení měla děvčata také 60 minut.
Poslední disciplínou byl nail-art neboli malování nehtů. V této kategorii se zúčastnily 4
žákyně. První místo obsadila žákyně z druhého
ročníku Barbora Bednářová – Markéta Kopřivová
(modelka). Druhé místo získala Lenka Macháčková – Michaela Komárková (modelka) a krásné třetí místo obsadila žákyně Pavlína Martinů – Nikola
Vašková (modelka). Na celkovou úpravu nehtů
měla děvčata 90 minut.
V letošní soutěži nehodnotila pouze odborná porota, ale hodnocení se zúčastnili i diváci
vhazováním lístků do zapečetěné schránky. Vyhodnocovala se první místa. V kategorii účesové
tvorby vyhrála cenu diváků Zuzana Rybišárová,
kategorii líčení Kateřina Sotonová a kategorii
nail-atr Lenka Macháčková. Soutěžící, které se
neumístily na stupínku vítězů, obdržely od školy
diplom za účast a dárkový balíček.
V průběhu soutěže vystoupil sbor LUBENIKA, který nám zazpíval vánoční písně. Také nás
navštívila Lenka Báčová, zástupkyně hospodářské komory ČR z pracoviště ve Svitavách, která
předala s panem ředitelem Mgr. Vladislavem
Šplíchalem a předsedou poroty hodnotné ceny
všem soutěžícím.
Celý průběh soutěže dokumentoval fotograf
Miloslav Bervid a Sylva Horáková, ze Svitavského
deníku. Z každé soutěžní disciplíny žákyně na
prvním a druhém místě postupují do celorepublikové soutěže Kalibr Cup v Lanškrouně, kde
budou naši školu reprezentovat. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů
v jejich oboru.

„Udělej si čas, abys mohl žasnout nad zázraky života,“ vyzývá nás G. W. Fenchuk. A tak se těším za náš
tým, že i vy si uděláte čas a přijdete s námi žasnout
nad tím střapatým a poněkud palčivým kořínkem,
jímž je zázvor, aby u vás nebyl hostem jen ve vánočních zázvorkách. Neboť i my vyznáváme s W. J. Bennettem, že „jsme tu proto, abychom jeden druhému
pomáhali po dobu jeho životní pouti“ a navzájem se
sdíleli s vámi.
Užívejte si přiměřeně svým možnostem nejrůznější zimní radovánky a buďte zdrávi,
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička

MĚSTSKÝ ROZHLAS
Vážení občané, chtěl bych vás touto cestou požádat, abyste nás upozornili na případné poruchy,
nebo na nefungující reproduktory městského rozhlasu, abychom mohli zjednat nápravu a případné
nedostatky odstranili. Těm, kteří tak již v minulosti
učinili, děkujeme. V letošním roce bychom chtěli
opět rozšířit náš rozhlas do míst, kde je jeho špatná
slyšitelnost, nebo není slyšet vůbec. Samozřejmě,
že jsme závislí na omezených finančních možnostech, proto rozšiřování bude postupné. Přivítáme
všechny vaše připomínky a názory na tel. čísle
461 723 805, nebo e-mailu: bartos@policka.org.
Děkujeme vám.
Ing. Vladimír Bartoš,
odd. krizového řízení MěÚ

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Únor 2010
KINO POLIČKA
úterý
2. 2.

velký sál TD v 18.00 hodin
ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA
Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové
přichází Luc Besson s pokračováním
příběhu o malém Arthurovi. Tentokrát se
Arthur vydá do říše Minimojů zachránit
princeznu Selenii, které hrozí nebezpečí.
Podívaná pro malé i velké s českým dabingem.
Rodinný/animovaný, Francie, 2009,
93 minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 70,-Kč

čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
4. 2.
SAMEC
Touží po něm každá, ale ne každá ho
může mít... Lehká komedie o notorickém
svůdníkovi, který si vybírá zkušenější
partnerky. Nikki (Ashton Kutscher) si je
velmi dobře vědom svých kvalit a dovede jich náležitě využít. S lehkostí sobě
vlastní dokáže okouzlit kteroukoli ženu,
na kterou se podívá.
Komedie, USA, 2008, 97 minut, titulky,
do 15 let nevhodný
Vstupné: 55,- Kč

úterý
9. 2.

velký sál TD v 19.00 hodin
OKO VE ZDI
Thriller podle předlohy spisovatelky Ivy
Hercíkové s mezinárodním obsazením
v čele s Karlem Rodenem a Jürgenem
Prochnowem. Milenecká dvojice vstupuje
jednoho vlahého a deštivého rána do
opuštěného domu, který si ona vybrala
jako místo schůzky. Mohlo to být docela
obyčejné rande. Při prohlídce vstupují do
místnosti, kde je pouze malé okénko a jen
jedny dveře. Z ničeho nic se dveře zavírají... škvírou ve zdi je pozoruje oko...
Thriller, ČR/SR, 2009, 80 minut, přístupný
od 12 let
Vstupné: 65,- Kč

středa
17. 2.

velký sál TD v 19.00 hodin
AVATAR
Film nás zavede do neuvěřitelného světa
za hranicemi naší představivosti, kde
cizinec ze Země bojuje ze všech sil, aby
zachránil svět protivníků, který začal nazývat svým domovem.
Akční/sci-fi, USA, 2009, 161 minut, titulky
i dabing, přístupný
Vstupné: 65,- Kč

ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY 2010 - 11. ROČNÍK NOČNÍ
PROHLÍDKY MĚSTA POLIČKY
Letošní 11. ročník noční prohlídky města
Poličky s názvem Čas pro neobyčejné zážitky
bude věnován významnému poličskému rodákovi
BOHUSLAVU MARTINŮ, neboť si v letošním roce
připomínáme 120 let od jeho narození. Připravované aktivity by proto měly být inspirované jeho
uměleckou tvorbou a životem v Poličce. Večerní
akce je zařazena do programu Roku Bohuslava
Martinů v Poličce 2010.
Městské muzeum a galerie Polička a Centrum
Bohuslava Martinů představí v rámci večera Průvodce po stopách skladatele, který návštěvníky
zavede k místům, která jsou provázána se jménem Bohuslava Martinů. Volně přístupné bude rovněž Centrum Bohuslava Martinů i výstava zaměřená
na umělecké přátelství skladatele s Janem Zrzavým
Zrzavý Martinů. Kromě společných životních osudů
i estetických názorů výstava představí oba umělce
v opačných rolích – Martinů jako výtvarníka a Zrzavého jako milovníka hudby. Návštěvníky s dětmi

jistě zaujme interaktivní část Pojďte si hrát s panem
malířem Janem Zrzavým.
11. ročník Času pro neobyčejné zážitky je naplánován na sobotní večer 5. června (19 – 24 hod.)
Hlavním organizátorem a garantem večerní akce
je Městské muzeum a galerie Polička a Centrum
Bohuslava Martinů, jehož hlavním úkolem je koordinovat připravené aktivity a zajistit kompletní
propagaci akce.
Základní koncepce: Každá instituce, skupina či
jednotlivec si připraví program – hudební, taneční,
divadelní vystoupení, výstavu výtvarných prací či
jinou prezentaci své organizace, které jsou inspirované tvorbou a životem Bohuslava Martinů, a které
představí v průběhu večera ve vlastních nebo vypůjčených prostorách. Pro případ deštivého počasí
je nutné zajistit náhradní místo, na kterém by se
program mohl uskutečnit. Náklady na realizaci programu si hradí každý účastník sám.
Pokud máte zájem účastnit se 11. ročníku Času
pro neobyčejné zážitky, zašlete vyplněný formulář
poštou, prostřednictvím e-mailu nebo doručte
osobně nejpozději do 30. dubna 2010 koordinátorovi akce, kontakt: Městské muzeum a galerie
Polička, Centrum Bohuslava Martinů, Alena Jandlová, Tylova 114, Polička 572 01, tel.: 461 723 855,
733 712 503, muzeum@muzeum.policka.org. Formulář naleznete na www.cbmpolicka. cz v odkazu
Akce a výstavy.
Na spolupráci se těší za Městské muzeum a galerii Polička a Centrum Bohuslava Martinů
Alena Jandlová

LITOMYŠL
4. 2. od 19.30 hod. / Evropské školicí centrum
Ro©kování s Jiřím Černým – Janis Joplin
Setkání s hudebním publicistou a kritikem
J. Černým nad deskami legendární zpěvačky.
Do 28. 2. / Dům U Rytířů – Městská galerie
Litomyšl
Výstava: Juraj Jakubisko
Výstava výtvarných děl světoznámého filmaře J. Jakubiska.
26. 2. od 20.00 hod. / Music Club Kotelna
Koncert skupiny Znouzectnost
SVITAVY
7. 2. od 19.00 hod. / Fabrika
Koncertní sezóna 2009/10: Zjasněná noc
Balet Praha – Pražský komorní balet Pavla
Šmoka
Choreografie: Pavel Šmok
9. 2. od 19.00 hod. / Fabrika
Honza a František Nedvědi s kapelou
Koncert
16. 2. od 20.00 hod. / Fabrika
Hudební kavárna: Jazz Efterrätt
Koncert hudební formace, která ve svém
repertoáru spojuje prvky jazzu, funky, blues i latiny.
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
4. 2. od 8.30 a 10.00 hod. / dvorana muzea
Zimní příhody včelích medvídků
Pohádka pro MŠ a I. st. ZŠ uvádí KRAPET
Praha
23. 2. od 19.00 hod. / dvorana muzea
Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno
Vtipná, svižná komedie, která by se mohla
jmenovat „Jedno velké nedorozumění“
VYSOKÉ MÝTO
7. 2. – 14. 3. / Regionální muzeum
Výstava: Stromy jako domy
Stromy jako domy či obydlí nejen zvířátek,
ale i různých druhů hmyzu, ptáků a savců.
20. 2. od 20.00 hod. / Městský klub
Vlasta Třešňák a Band
Koncert
Mgr. Jan Matouš
VV Českomoravské pomezí

INFORMACE Z KNIHOVNY
Upozorňujeme na rozšíření půjčovní doby dětského oddělení. Od 18. února
bude oddělení pro děti
otevřeno každý čtvrtek po
celý den, tedy od 8.00 do
17.00 hod. Čtvrteční dopoledne tak bude určeno
zejména maminkám na
mateřské dovolené a předškolním dětem, pro něž
bude k dispozici také vedlejší čítárna. Pro více informací kouknětě na www.knihovna.policka.org.
Výstava v knihovně:
„STOLETÍ FRANCOUZSKÝCH KOMIKSŮ“
Výstava nás seznámí s historií francouzského
komiksu 20. století. Více než třicet originálních
tisků bude v únoru zdobit vestibul knihovny díky
Francouzské alianci v Pardubicích a Jiřce.
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TYLŮV DŮM POLIČKA

ABONENTNÍ CYKLUS
Vážení divadelní příznivci,
stejně jako v loňské sezóně si vás dovolujeme
oslovit s nabídkou abonentního divadelního cyklu
Tylova domu v Poličce pro jaro 2010.
Alan Ayckbourn: ABY BYLO JASNO
... březen 2010
Komedie, která by se klidně mohla jmenovat
„Jeden o koze, druhý o voze“.
(Jan Rosák, Dana Homolová, Veronika Nová,
Otto Kallus)
Jaroslav Vostrý: TŘI V TOM
... duben 2010
Ztřeštěná komedie vyniká vtipem, zápletkami,
fantazií, originalitou a množstvím gagů.
(Divadlo Šumperk)
Milan Kopecký:
DVEŘE aneb PANE, VY JSTE NÁHODA!
... květen 2010
Úsměvná „konverzačka“ o naději. O naději pro
kterou není podstatný věk, a kterou nemohou
zastavit ani zamčené dveře od bytu.
(Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková/Tereza
Nekudová)
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
... červen 2010
Jarní sezónu uzavře (snad se nám to letos podaří)
jedno z nejosobitějších českých divadel - Divadlo
Járy Cimrmana. Bohužel do uzávěrky tohoto čísla
Jitřenky nám ještě nemohli sdělit s jakou hrou do
Poličky přijedou.
John Graham: HEXENŠÚS
... únor 2010 (bonusové představení)
Klasický manželský trojúhelník, opepřený anglickým humorem. Co všechno se může stát, když
milence ve vaně znehybní pořádný „hexenšús“.
(Divadelní ochotnický soubor Boskovice)
Doufáme, že nová nabídka pozvaných divadel
upoutá vaši pozornost a přejeme mnoho nevšedních
divadelních zážitků v roce 2010.
Ceny abonentních vstupenek:
I. cenové pásmo
... 640,- Kč (1.-6. řada)
II. cenové pásmo
... 560,- Kč (7.-11. řada)
III. cenové pásmo ... 480,- Kč
(12., 13. řada + čelní balkón)
INFORMACE O PŘEDPLATNÉM:
Abonentní průkaz si můžete zakoupit, vyměnit,
popřípadě zamluvit v kanceláři Tylova domu v Poličce od 1. února do 11. února 2010 (pondělí a středa
8.00-17.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.00-15.30 hodin
– polední přestávka 11.30-12.00 hodin).
Stálým abonentům rezervujeme jejich místa do
8. února 2010.
Po tomto termínu budou nevyzvednuté průkazky
postoupeny pro další zájemce.

pátek
5. 2.

malý sál TD
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE
Pronájem.

pondělí malý sál TD od 9.00 hodin
8. 2.
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE
Pronájem firma EUROBAG.
čtvrtek velký sál TD v 18.00 hodin
11. 2. NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU
2009 REGIONU SVITAVSKA
Vyhlášení a ocenění nejúspěšnějších
sportovců a sportovních kolektivů za rok
2009. Slavnostním večerem vás provede
sportovní redaktor televize Prima Radek
ŠILHAN. V programu vystoupí HELENA
ZEŤOVÁ, DAVID DEYL, artistická show
Marta a mažoretky při Tylově domě.
úterý
16. 2.

malý sál TD od 8.00 hodin
RECITACE
Pořádá Středisko volného času Mozaika ve
spolupráci s Tylovým domem.

čtvrtek malý sál TD od 16.30 hodin
18. 2. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
úterý
23. 2.

velký sál TD v 19.00 hodin
TRIO NÉTÉ
Vlastimil Flajšingr, Anna Slezáková, Ďusi
Burmeč - kytarové trio bylo založeno

v roce 2003. Jeho členové se poprvé sešli
v souboru „Moravia Guitar Consort“, zaměřujícím se na interpretaci renesanční
a barokní hudby. Jako trio nyní ovšem
hrají především hudbu soudobou.
Koncert v rámci Koncertní sezóny KPH
2009/2010
Vstupné: v předprodeji: 120,- Kč (pro studenty a seniory 90,- Kč)
v den koncertu 150,- Kč (pro studenty a seniory 120,- Kč)
čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
John Graham
25. 2. HEXENŠÚS
Bonusové divadelní představení v podání
divadelního ochotnického souboru Boskovice. Klasický manželský trojúhelník, opepřený anglickým humorem. Co všechno se
může stát, když milence ve vaně znehybní
pořádný „hexenšús“.
Uvedeno v rámci jarní sezóny divadelního
abonentního cyklu 2010
Cena zbylých vstupenek: 70,- Kč
sobota velký sál TD od 14.00 do 18.00 hodin
27. 2. ODPOLEDNE S DECHOVKOU
I v letošním roce pokračujeme se sérií
pravidelných sobotních setkání milovníků
dechové hudby. V únoru se můžete těšit na
dechovou hudbu POLIČANKA.
Vstupné: 50,- Kč

Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů
pro vás ve spolupráci s Dětským muzeem v Brně
připravily výstavu

BRANOU MUZEA
DO STŘEDOVĚKU
aneb výstava Doba měst a hradů,
jak ji ještě neznáte…
ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů
od 16. ledna do 28. března 2010
Vydejte se s námi do středověku. Dozvíte se řadu zajímavostí a na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak
se žilo na hradě, v podhradí i na bitevním poli. Poznáte tíhu brnění i půvab historického šatstva,
neboť pro malé i velké návštěvníky jsou zde připraveny repliky dobových oděvů, klobouků, šperků, nářadí a náčiní, pomůcek útrpného práva a mnohé další. Na zájemce o válečnou tematiku čeká
kolekce zbroje a zbraní, ale také maketa koně k vyzkoušení role válečného jezdce či fragment husitské vozové hradby. K dispozici jsou seříznuté husí brky, horizontální tkalcovský stav, gotická vitráž
ze skleněných čtverců, výroba pečeti, ražba mincí, stolní hry, hudebních nástrojů a řada dalších
zajímavých předmětů, které byly lidem v minulosti k užitku či potěšení.
Výstava je vhodná pro výuku i volný čas a samozřejmě pro návštěvníky všeho věku.
Doporučujeme vzít si s sebou fotoaparát!
Otevírací doba:
leden – březen:
úterý - neděle 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
Vstupné:
děti, studenti, důchodci 20,- Kč, dospělí 40,- Kč,
rodinné vstupné 80,- Kč
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
HLOUBKA A SÍLA ŽENSKÉ DUŠE
- (základní charakteristika mužské
a ženské energie. Potřeby, možnosti,
využití a směřování ženské energie.
- jak může být pro muže a jeho rodinu
prospěšné pochopení ženské energie)
Termín: pátek 5. 2.
Čas:
od 17.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
70,- Kč
Přihlášky: do 1. 2.
Lektor:
Šárka Zvolská
Info:
Šárka Zvolská, tel: 604 253 955, sarka.zvolska@seznam.cz
možnost přihlášení na akci
na www.mozaika-policka.cz
KURZ PRO ŽENY
- SVČ Mozaika ve spolupráci se Šárkou
Zvolskou pořádají kurz pro ženy, které
se chtějí více cítit dobře, než být dobré
Termín: sudé pátky 12. 2., 26. 2., 12. 3., 26. 3.,
9. 4.
Čas:
od 17.00 do 20.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1.600,- Kč
Přihlášky: do 10. 2. s platbou v SVČ Mozaika
Polička
Lektorka: Šárka Zvolská
Info:
Šárka Zvolská, tel: 604 253 955, sarka.zvolska@seznam.cz
možnost přihlášení na akci
na www.mozaika-policka.cz
DÁMY, A CO VALENTÝN ???
(…nespoléhejme na mužský)
- dílna aranžování pro studenty a dospělé
- vytvoření květinového aranžmá se
živými květy s možností zapracování
valentýnské dekorace a použití volně
dostupných přírodních materiálů.
Termín: čtvrtek 11. 2.
Čas:
od 17.30 do 20.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
180,- Kč, s členskou kartou 160,- Kč
S sebou: zahradnické nůžky
Lektorka: Jitka Vápeníková
možnost přihlášení na akci
na www.mozaika-policka.cz
TVOŘENÍ Z FIMO HMOTY
- výtvarná dílna pro děti od 3. třídy
i studenty
- přívěsek na krk
Termín: středa 10. 2.
Čas:
od 15.00 do 17.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
60,- Kč, s členskou kartou 55,- Kč
Přihlášky: do 8. 2. s platbou - počet účastníků je
omezen
Lektorka: MUDr. Hana Vltavská
Info:
Radka Sobolová
možnost přihlášení na akci
na www.mozaika-policka.cz
ENKAUSTIKA – MALOVÁNÍ VOSKEM
- výtvarná dílna pro děti, mládež i dospělé
- barevné voskové obrázky malované
žehličkou
- zajímavá výtvarná technika
Termín: sobota 13. 2.

Čas:
Místo:
Cena:
Přihlášky:

od 9.00 do 13.00 hod
SVČ Mozaika Polička
150,- Kč, s členskou kartou 140,- Kč
do 10. 2. – počet účastníků je omezen
S sebou: pracovní oblečení, svačinku, pitný
režim zajištěn
Lektor:
Radka Sobolová
Info:
Radka Sobolová
možnost přihlášení na akci
na www.mozaika-policka.cz

Karnevalové veselí – tvořivé odpoledne
- zábava a tvoření pro rodiče s dětmi
- různé výtvarné dílny (masky, výzdoba, …)
- zhotovíme si i karnevalové pohoštění
Termín: sobota 13. 2.
Čas:
od 15.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
bude upřesněna v další propagaci
Přihlášky: do 10. 2.
S sebou: pracovní oblečení
Info:
Radka Sobolová
možnost přihlášení na akci
na www.mozaika-policka.cz
SKOTAČENÍ NA LEDĚ
- tentokrát na téma pohádky Tři oříšky pro Popelku
- bruslení s hudbou pro děti i rodiče
- hry a soutěže
Termín: čtvrtek 18. 2.
Čas:
od 15.00 do 16.00 hod
Místo:
zimní stadion
Cena:
vstupné zdarma
Info:
Radka Sobolová
PRÁCE NA PC – DOSPĚLÍ
Základy i pokračování práce v operačním systému Microsoft Vista,
práce s internetem a kancelářským
balíkem Microsoft Office (MS Word,
MS Excel), grafický program Corel,
práce s fotografií a videem. Účastníci
se budou věnovat tématům, která je
budou zajímat, sami si mohou zvolit
nové téma. Samozřejmostí bude rada
v oblasti PC, volba konfigurace, software, atd.
Termín: úterý od 2. 3. do 4. 5. - 10 lekcí
Čas:
od 18.00 do 19.30 hod
Místo:
ZŠ Na Lukách - PC učebna
Cena:
bude upřesněna podle počtu účastníků
Přihlášky: 26. 2.
Lektor:
Pavla Šenková
Info:
SVČ Mozaika Polička
možnost přihlášení na akci
na www.mozaika-policka.cz

SVČ MOZAIKA HLEDÁ LEKTORY
PRO NOVÉ VÝUKOVÉ
PROGRAMY PRO ŠKOLY.
Skvělá brigáda pro všechny, kteří rádi pracují
s dětmi či dospělými. Uvítáme nové nápady
a trendy.
Hledáme lektory pro tyto oblasti:
včelařství, osobnosti města Poličky, památky
v Poličce, sexuální výchova.
Informace: Richard Brabec,
tel: 461 723 703, 723 160 786
e-mail: brabec@mozaika-policka.cz

PŘEMYSL OTAKAR II. PŘIJEL
DO POLIČKY
Druhou hodinu po poledni, šestnáctého dne
měsíce ledna, léta Páně 2010 se na dvůr Centra
Bohuslava Martinů v Poličce dostavil král Přemysl Otakar II., z Boží milosti král český, s chotí
Kunhutou na koních, aby slavnostně zahájili vý-

Průvod Otakara II.
stavu Branou muzea do středověku aneb výstava
Doba měst a hradů, jak ji ještě neznáte…
Návštěvníkům se tak otevřela brána do dávných časů. Poté, co se rozloučili s královskou
družinou, přesunuli se do budovy Centra Bohuslava Martinů, kde byla pro zahřátí připravena
medovina a teplý čaj. Dále již všichni zamířili
do výstavních sálů, kde si mohli na vlastní kůži
vyzkoušet, jaký byl život našich předků ve středověku.
Na své si přišli jak malí, tak i velcí návštěvníci.
Vedle zbroje, zbraní a šatů, snad nejvíce upoutala
maketa koně, velký zájem vzbudil i fragment husitské vozové hradby, ražba mincí i výroba pečetí.
Ti odvážnější si pak zkusili i některou z pomůcek
útrpného práva.
Celkovou atmosféru výstavy umocnil nejen
muzejní personál oděný do středověkých kostýmů, ale zajisté i stylové občerstvení. Vernisáž
výstavy proběhla v příjemné atmosféře a dle
hojné účasti 160 návštěvníků lze říci, že byla
velmi úspěšná.

STĚNA PRO JEDNO DÍLO
Centrum Bohuslava Martinů představuje dlouhodobý výstavní projekt. Stěna pro jedno dílo je
umístěna ve vstupní chodbě Centra Bohuslava
Martinů mezi významnými poličskými rodáky
a nabízí prostor k prezentaci tvorby současných
umělců Poličska. V průběhu roku 2010 tak bude
postupně představeno jedenáct regionálních fotografů – dokumentaristů atmosféry a dění kolem
nás. Jako první prezentuje svou tvorbu fotograf
Jiří Hájek, jehož fotografie můžete zhlédnout při
návštěvě Centra Bohuslava Martinů od 18. ledna
do 28. února 2010.

ÚNOROVÁ KARDIO
VYCHÁZKA
Kardio klub Svitavy a Polička zve na zimní
nenáročnou vycházku do podhůří Vysočiny vlakem ze Svitav v 8.21 hod., z Poličky v 9.16 hod.
do obce BOROVÁ. Pěší do Cerkytly – Hatě zpět
do Borové. Délka vycházky nepřesáhne 5 km.
Vycházka se koná za každého počasí v sobotu
20. února 2010.
Kardio klub zve všechny věkové skupiny. Krásná zimní příroda v okolí Borové na nás čeká.
Za výbor kardio klubu
Jan Pokorný
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vzpomínáme
Dne 12. 2. 2010 to bude 40
let, co dotlouklo obětavé srdce
MUDr. Otakara Formánka. Vzpomeňte, prosím, s námi, kdo jste ho
znali a měli ho rádi.
Děkuje manželka a jeho
sestra Dagmara.
24. února vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana Františka Pachovského. Všem, kteří vzpomenou
s námi, upřímně děkujeme.
Manželka a syn s rodinou.

CENTRUM BOHUSLAVA
MARTINŮ
MaTami o. s. a Městské muzeum
a galerie Polička pro vás v Centru
Bohuslava Martinů společně připravily program na měsíc únor:
úterý 16. 2. přednáška Novinky v očkování dětí pro rok,
přednáší MUDr. Martin Plšek, v přednáškovém
sále Centra Bohuslava Martinů od 17.00 hod.
16. 1. – 4. 4. výstava BRANOU MUZEA DO STŘEDOVĚKU aneb výstava Doba měst a hradů, jak
ji ještě neznáte…
ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů.
Vydejte se s námi do středověku. Dozvíte se
řadu zajímavostí a na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se žilo na hradě, v podhradí i na
bitevním poli. Poznáte tíhu brnění i půvab
historického šatstva, neboť pro malé i velké
návštěvníky jsou zde připraveny repliky
dobových oděvů, klobouků, šperků, nářadí
a náčiní, pomůcek útrpného práva a mnohé
další. Na zájemce o válečnou tematiku čeká
kolekce zbroje a zbraní, ale také maketa koně
k vyzkoušení role válečného jezdce či fragment husitské vozové hradby. K dispozici jsou
seříznuté husí brky, horizontální tkalcovský
stav, gotická vitráž ze skleněných čtverců, výroba pečeti, ražba mincí, stolní hry, hudebních
nástrojů a řada dalších zajímavých předmětů,
které byly lidem v minulosti k užitku či potěšení. Výstava je vhodná pro výuku i volný čas
a samozřejmě pro návštěvníky všeho věku.

LETNÍ PRÁZDNINOVÉ TÁBORY SVČ MOZAIKA POLIČKA
BÍLÉ A MALÉ KARPATY – PRO DOSPĚLÉ
- pořádá SVČ Mozaika a ZO ČMOS při ZŠ
Na Lukách
Termín: 7. 7. - 11. 7.
Místo:
Bílé a Malé Karpaty
Ubytování: v turistickém areálu eurocampingu Bojkovice a turistickém areálu campingu v okolí
Piešťan
Cena:
3.600,- Kč
Přihlášky: odevzdejte na adresu: e-mail: matousmilan@seznam.cz, svecova@mozaika-policka.cz
Vedoucí: Milan Matouš
Info:
Milan Matouš,
e-mail: matousmilan@seznam.cz
www.mozaika-policka.cz
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Věk:
1. - 4. třída
Termín: 12. 7. - 16. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1.000,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Jitka Vápeníková
Info:
Jitka Vápeníková, tel: 736 761 281
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Věk:
1. – 3. třída
Termín: 19. 7. - 23. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1.000,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 736 752 624

DÁMY V SEDLE
LETNÍ TÁBOR U KONÍ S JK VRANÍK
Věk:
1. - 9. třída
Termín: 19. 7. - 28. 7.
Místo:
JK Stašov
Ubytování: zděná budova
Cena:
4.000,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Irena Chroustovská
Info:
Irena Chroustovská, tel: 605 43 10 34
www.mozaika-policka.cz
LETNÍ TÁBOR „Maděra“
OSTROV POKLADŮ
Věk:
1. - 6. třída
Termín: 17. 7. - 26. 7.
Místo:
Maděra
Ubytování: ve stanech s podsadou
Cena:
2.600,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Milan Matouš
Info:
Milan Matouš,
www.mozaika-policka.cz
DUNAJEC - TRADIČNÍ LETNÍ VODÁCKÝ POBYT
- tentokrát opět po řece Dunajec v Polsku
i na Slovensku
Věk:
11 – 99 let
Termín: 24. 7. - 31. 7.
Místo:
Dunajec
Ubytování: kempy podél řeky
Cena:
4.350,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Mgr. Vítězslav Fila
Info:
Mgr. Vítězslav Fila, tel: 731 508 282,
e-mail: vita.fila@seznam.cz
www.mozaika-policka.cz
TAJEMNÝ HRAD SVOJANOV
LETNÍ TÁBOR NA HRADĚ
S Františkem Povídálkem a jeho kamarády
společně vysvobodíme hradní strašidla.
Věk:
2. - 6. třída
Termín: 6. 8. – 13. 8.
Místo:
Hrad Svojanov
Ubytování: hradní ubytovna
Cena:
4.100,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Radka Sobolová
Info:
Radka Sobolová, tel: 736 761 281
www.mozaika-policka.cz
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
- pořádá Středisko volného času MOZAIKA
Polička ve spolupráci s JOOKIES - softballovým oddílem TJ Athleta Polička
Věk:
2. - 9. třída
Termín: 8. 8. - 15. 8.
Místo:
RZ Mladočov
Ubytování: 5 lůžkové chatky a zděná budova
Cena:
2.500,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Petr Cihlář
Info:
Petr Cihlář, tel: 602 423 259,
petr.cihlar@email.cz
www.mozaika-policka.cz
LETNÍ TÁBOR „ Naděje “
TRADIČNÍ LETNÍ REKREAČNÍ TÁBOR
S BOHATÝM PROGRAMEM
Věk:
1. - 6. třída
Termín: 14. 8. - 21. 8.
Místo:
RS Naděje Svratouch – CHKO Žďárské
vrchy
Ubytování: Chatky
Cena:
2.900,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Richard Brabec
Info:
Richard Brabec, tel: 723 160 786
www.mozaika-policka.cz
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DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod TD
www.divadelniklub.cz
Výstava fotografií - Jaroslav Mareš:
„Mezi lidmi“
Tváře, příběhy a setkání s „obyčejnými“ lidmi.
Černobílé fotografie, jejichž společným tématem je člověk.
PÁTEK 5. 2. – od 20.00 DIVADELNÍ VEČER
členové divadelního souboru DSEK působící
při O.S. DSEK, Rosice uvádí komorní představení 2 herců.
Podivný případ pana Olivera
„Věci, které děláme, neb je pokládáme za
užitečné, nejsou leckdy dost šílené? A naopak,
co když dělat věci šílené může být dost užitečné?“
Lehce absurdní hříčka, v níž zní hudba Toma
Waitse, objevují se bizarní úkazy jako: muž,
který je jen hlava, muž se dvěma obličeji nebo
chodící kufr… a ve které se řeší, ale nevyřeší,
odvěký spor mezi snílky a pragmatiky, totiž:
Co je normální a co je bláznivé.
Délka představení: 50 minut
Vstupné: 50,-Kč
SOBOTA 6. 2. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
SUNSHINE - thrash-indie / Praha,
http://bandzone.cz/sunshine
LUS3 - electronica-punk / Praha,
http://bandzone.cz/lus3
After party - Beatrain DJs (Deep J, Teapack,
Tomashek) + hosté
Vstupné: předprodej 140,-Kč na místě 170,- Kč
Předprodej bude probíhat v IC Polička a DK
Polička
STŘEDA 10. 2. – od 20.00
Ozvěny Ekofilmu 2009 - v rámci cyklu
Na zelenou
EKOFILM je Mezinárodní filmový festival
o životním prostředí, přírodním a kulturním
dědictví. Širokému okruhu diváků přináší
významný zdroj nejnovějších informací o stavu přírody a životního prostředí v různých
zemích světa a v mnoha případech i fakta
o řešení závažných kauz.
POŽEHNANÝ HNŮJ – NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH
HOVÍNKA - 52’ - české titulky
KOMU PATŘÍ MOŘE? ZÁPAS O POSLEDNÍ
ZDROJE 50’ české titulky
DOMOVINA 7’ - bez dialogu
MIMESIS - 5’- bez dialogu
ROOPAANTAR - 5’ - české titulky
ČISTÁ HLAVA 14’ - ruská, anglické titulky
Více o filmech na str. 15.
Promítání zdarma, příspěvek na pronájem
techniky 30 Kč.
PÁTEK 12. 2. – od 20.00 JAZZOVÉ SETKÁNÍ
Emperor Penguin - emperorpenguin.ic.cz
Jan Mazura - piano/klávesy, Karel Eriksson
- trombón, Jan Kyncl - tenor saxofon, Karel
Hubáček - kontrabas, Michael Nosek - bicí
Pětice muzikantů se dala dohromady na půdě
Konzervatoře Jaroslava Ježka na začátku roku
2008. Repertoár kapely tvoří výhradně skladby
pianisty a bandleadera Jana Mazury. Ač se Emperor Penguin nikterak stylově nevymezují, lze
jejich tvorbu označit jako moderní a melodický
jazz.
Vstupné: 120,- Kč/80,-KčS
NEDĚLE 14. 2. – od 15.00
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Přípravný ročník a první ročník literárně dramatické tvorby ZUŠ BM uvádí:
„Pohádky do kapsy“, „O princeznách Zívalkách“, „O Popelce“.

STŘEDA 17. 2. – od 20.00 HUDEBNÍ SKLEPY
VLADIMÍR MERTA
Narozen 20. 1. 1946 v Praze., Absolvent FAMU
- filmová a tv scénáristika a režie. Hudebník,
publicista, esejista a spisovatel. Nestraník.
V mládí se zabýval malířskými a básnickými
pokusy. Během studia architektury (člen studentského parlamentu v roce 1968, diplom
ČVUT 1971) a během pobytu ve Francii začal
skládat vlastní písně.
Brzy vydal první LP desku u francouzské společnosti Vogue. Další publikační možnosti byly
silně omezeny represivní politikou režimu.
Na sklonku osmdesátých let u Pantonu vydal
dvojdesku s živým koncertem. S přestávkami
vystupoval, publikoval a pokoušel se o vlastní
filmařské projekty (scénář celovečerního filmu
Opera ve vinici, FS Barrandov, režie J. Jireš,
režie pořadu Tak ti ď… věnovaného památce
J. Ježka a Semaforu v Lucerně, Čas her, Krajiny
duše, krajiny těl, Saužení lásky v Ateliéru, režie
T. Rózewiče - Kartotéka v Ypsilonce)….
Vstupné: 90,-Kč/70,-KčS
PÁTEK 19. 2. – od 20.00 WESTERNOVÁ NOC
Na celý večer se klub promění ve špinavé město divokého západu. Mimo jiné bude probíhat
projekce klasických westernů.
SOBOTA 20. 2. – od 21.00
TIMUDEJ – ska-funky-rock n´roll / Praha,
www.timudej.cz
DVA - non-exist nations folklore, folklor neexistujících národů. Něco mezi severem a jihem.
Tam, kde 2 znamená dva. Lidské hlasy a akustické nástroje ve smyčkách. Cirkus, kabaret,
beatbox, popsong, akustické elektro a elektrické akusto ve dvouvrstevnatém obalu. Texty
v universálních jazycích. http://www.2dva.cz/
+ host www.divadelniklub.cz
Vstupné: 120,- Kč/90,- KčS
NEDĚLE 21. 2. – od 18.00
CESTOVATELSKÁ BESEDA
ÍRÁN 2009 - Hory - Města – Lidé
Povídání a promítání o cestě po Íránu. Srdečně zvou Michal Radiměřský, Jiří Zelenda, Adéla
Kupcová, a Libor Blažek.
Vstupné: 20,-Kč
ČTVRTEK 25. 2. – od 20.00 EXPEDIČNÍ KAMERA
- festival outdoorových filmů
viz program kina
PÁTEK 26. 2. – od 20.00
nejen PUNKOVÝ VEČÍREK
Peach U.S. (Blansko), Domobrana (Česká Třebová), Beztarost (Kladno), Rachot Strojů (Polička), Sněžná slepota (Svitavy), Las Mantequillas
(Praha)
Vstupné: 100,- Kč
SOBOTA 27. 2. – od 21.00
REd-RUM jungle NIGhT: MATrIX RENEgADE
DJ´s: Holder, Panzer, Dreadnot, Rippa
Vstupné: 50,-Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 4. 2. – od 20.00
Himaláj - Karavana
Dobrodružný / Drama
Francie / Velká Británie / Švýcarsko / Nepál,
1999, 108 min
Režie: Eric Valli

Hrají: Thilen Lhondup, Gurgon Kyap, Lhakpa
Tsamchoe, Karma Wangel
Režisér při tvorbě svého celovečerního debutu
využil zkušenosti, které získal jako fotograf
pro National Geografic v odlehlých končinách
Nepálu. Příběh filmu se soustředí na život
obyvatel nepálských hor žijících pode starých
tradic v kmenovém zřízení. Vyniká nesmírnou fotografickou krásou značnou pozornost
věnuje vykreslení rituálů a zvyklostí obyvatel
osady.
ČTVRTEK 11. 2. – od 20.00
Ozvěny Ekofilmu 2009 v Poličce
EKOFILM je Mezinárodní filmový festival
o životním prostředí, přírodním a kulturním
dědictví. Širokému okruhu diváků přináší
významný zdroj nejnovějších informací o stavu přírody a životního prostředí v různých
zemích světa a v mnoha případech i fakta
o řešení závažných kauz.
ARCHITEKT ODPADU - 85’ anglicky, české
titulky
BHÚTÁN – HLEDÁNÍ ŠTĚSTÍ 33’ – slovensky
BAMBUTI ČR 40´
TŘIĎTE ODPAD 1’- česky, anglické titulky
VELKÁ OTÁZKA - 4’ - anglicky, české titulky
Více o filmech na str. 15
Promítání zdarma, příspěvek na pronájem
techniky 30 Kč.
ČTVRTEK 18. 2. – od 20.00
Amores perros - Láska je kurva
Thriller / Drama
Mexiko, 2000, 153 min
Režie: Alejandro González Inárritu
Hrají: Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Goya Toledo, Álvaro Guerrero, Vanessa
Bauche, Humberto Busto, Rosa María Bianchi,
Adriana Barraza, Gustavo Sánchez Parra
Obsah: Octavio miluje ženu svého bratra a je
pevně rozhodnut s ní uprchnout. Zoufale potřebuje peníze, a když se ukáže, že jeho milovaný pes Cofi je výborný zabiják, bez váhání
ho přihlásí na krvavé psí zápasy, které dobře
vynášejí. Daniel opouští svou ženu, aby mohl
žít s mladou dlouhonohou modelkou Valerií.
Jejich nový exkluzivní byt se ale zakrátko
změní v nesnesitelné vězení a stane se smrtící pastí pro Valeriina malého chundelatého
pejska Richiho. Bývalý komunista a partyzán
El Chivo se po letech strávených ve vězení živí
jako nájemný vrah. Jeho jedinými společníky
jsou toulaví psi, které sbírá na ulici a léčí jim
jejich rány…
Tarantinovsky spletitá story uchvátila svou
energií a výsostnou filmařinou i členy Akademie, kteří film nominovali na Oscara.
ČTVRTEK 25. 2. – od 20.00
EXPEDIČNÍ KAMERA
- festival outdoorových filmů
Celovečerní promítání filmů o dobrodružství,
divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Díky spolupráci s velkými mezinárodními festivaly vybírá Expediční kamera ty
nejzdařilejší snímky předchozího roku. Přijďte
zhlédnout filmy o lidech v situacích, do kterých se sami možná ani netoužíte dostat...!
Tuto akci pro vás připravilo: Pontopolis o.s. ve
spolupráci s Divadelním klubem.
Vstupné: 70,- Kč/50,- KčS
CENA ZA KAŽDÉ PŘEDSTAVENÍ 40,- Kč
kromě 11. 2. a 25. 2.
BŘEZEN 2010: Xindl X, Poličský skřivan, Insania,
První hoře, besedy, kina
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím staré
Tel. 608 420 808.

pohlednice

do

r.

JARNÍ PRÁZDNINY S MOZAIKOU
1945.

•
Z pozůstalosti po vojácích, letcích, partyzánech, četnících apod. koupím medaile, odznaky, průkazy, dekrety, foto, uniformy apod.
Tel. 608 420 808
•
Pro básníky, spisovatele a jiné zájemce
nabízím fotografické přírodní scenérie, které
lze použít i jako foto dekorace do bytu, apod.
Kontakt: Petr Kleveta, tel.: 733 185 876
•
Účetní práce, vedení podvojného účetnictví, daňové evidence (jednoduché účetnictví).
V případě zájmu kontaktujte: 605 040 754.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan
Fajmon, 603 782 573.

MÓDA V POLIČCE
Řada těch, kteří hledali inspiraci na originální vánoční dárek, zavítala mezi třiadvacátým
a osmadvacátým listopadem do prodejny nábytku
„Dřevotvar Bystré“ v Poličce. A co je tam čekalo?
Každoroční výstava oděvů módního salonu Atol
paní Jany Štursové a modely jak pro společenskou
sezónu, ale i sportovně-elegantní oděvy k dennímu
nošení.
V dnešní době jsme obklopeni spoustou obchodů s oblečením. Zeptali jsme se návrhářky Jany
Štursové, co je na tvorbě z její dílny jiné. „Předpokládám, že zákaznice preferují model, který vydrží
nejen jednu sezónu, jak tomu u některých výrobců
bývá. Kromě kreativního řešení střihu je tedy důležitá hlavně kvalita materiálu i vypracování. Navíc
je důležité, aby byl model něčím zajímavý, věnuji
tedy velkou pozornost detailům, které podtrhnou
jedinečnost každé ženy.“
K dokonalému outfitu patří i doplňky, které na
této výstavě také nechyběly – výtvarnice paní Dagmar Kocůrková vytvořila ručně malované skleněné
šperky, které byly zajímavou tečkou originálních
modelů.
Pokud jste nestihli tuto předvánoční výstavu
navštívit, modely můžete zhlédnout i v prodejně
salonu Atol v Tyršově ulici v Poličce.
-KŠ-

AKCE NA JARNÍ PRÁZDNINY 22. 2. – 26. 2.
– máte hlídání pro své děti?
DÁMY V SEDLE - s koňmi za zimními radovánkami
- JK Vraník zve dámy od 1. do 9. třídy na
cestování za koňmi a přírodou
- třídenní akce BEZ NOCLEHU !!!
Termín: pondělí 22. 2. – středa 24. 2.
Čas:
každý den odjezd z Poličky v 7.15 hod
– návrat do Poličky 16.05 hod
Místo:
jezdecký klub Vraník Stašov
Cena:
480,- Kč, v ceně je zahrnuta strava (svačina,
oběd, svačina), pronájem jízdárny, doprava,
instruktor ježdění
Přihlášky: do 15. 2. s platbou v SVČ Mozaika Polička
S sebou: vhodné teplé oblečení do přírody, lahvičku
na čaj
Info:
Irena Chroustovská, tel. 605 43 10 34
možnost přihlášení na akci
na www.mozaika-policka.cz
PANENKA DOTEE - tvořivá dílna
- pro všechny, kdo rádi tvoří - věk nerozhoduje - ráda se setkám i se studenty a dospěláky
Dotee jsou panenky šité ručně a nedají se
koupit. Šijí je lidé po celém světě. Člověk,
který šije a daruje panenku Dotee, vlastně
daruje talisman přátelství.
Termín: pondělí 22. 2.
Čas:
začátek 9.00 hod – konec podle vaší zručnosti
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30,- Kč, s členskou kartou 25,- Kč
Přihlášky: do 17. 2.
S sebou: dobrou náladu
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová
možnost přihlášení na akci
na www.mozaika-policka.cz
FLORBALOVÝ TURNAJ
Termín: pondělí 22. 2.
Čas:
od 8.00 do 13.00 hod
Kde:
tělocvična ZŠ Na Lukách
Kategorie: 4. – 9. třída ZŠ
Startovné: 50,- Kč na tým
Přihlášky: do 17. 2. v SVČ Mozaika
Organizační: hraje se 4 + 1, herní systém dle počtu
přihlášených
Info:
Richard Brabec
možnost přihlášení na akci
na www.mozaika-policka.cz
KERAMICKÉ DOPOLEDNE
- keramická dílna pro školní děti, mládež
i dospělé
- větrný mlýn
Termín: úterý 23. 2.
Čas:
od 9.00 hod - konec podle vaší zručnosti
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
děti 80,- Kč, s členskou kartou 70,- Kč
dospělí 130,- Kč,
s členskou kartou 120,- Kč
Přihlášky: do 17. 2. – počet účastníků omezen
Lektor:
Radka Sobolová
Info:
Radka Sobolová
možnost přihlášení na akci
na www.mozaika-policka.cz
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI - tvoření i zábava
- dopoledne výroba „zbroje a střeliva“
- odpoledne „bitva“ – dle počasí, buď sněhová venku, nebo rytířská klání v Mozaice
- pro holky a kluky od 2. třídy
Termín: středa 24. 2.
Čas:
od 9.00 do 15.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50,- Kč, s členskou kartou 45,- Kč
Přihlášky: do 17. 2.
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S sebou: pracovní oblečení, popř. vhodné oblečení
do sněhu
4 krabice od mléka se stříbrným vnitřkem
Strava:
v poledne polévka a chléb, celodenní pitný režim
Lektorka: Radka Sobolová
Info:
Radka Sobolová
možnost přihlášení na akci
na www.mozaika-policka.cz
CESTA KOLEM SVĚTA
- zájezd pro děti od 1. do 6. třídy a případně i pro rodiče do jedinečného zábavního
parku Bongo v Brně
Termín: čtvrtek 25. 2.
Odjezd: 9.00 hod z parkoviště u TD
Příjezd: předpokládaný v 16.00 hod
Cena:
250,- Kč (v ceně je zahrnuto vstupné a cestovné)
Přihlášky: co nejdříve v SVČ Mozaika Polička, kde
obdržíte bližší informace
Info:
Richard Brabec, možnost přihlášení na
akci
na www.mozaika-policka.cz
PRÁZDNINY V POMEZÍ
ENKAUSTICKÉ ČAROVÁNÍ
- pro děti od 3. třídy
- vytvoříme si barevné voskové obrázky
malované žehličkou a k obědu si upečeme
bramborové placky na plotně podle babiččina receptu
Termín: pondělí 22. 2.
Čas:
od 9.00 hod do 14.00 hod (podle dokončení)
Místo:
Pomezí – chalupa u Vápeníkových (vedle
chovatel. areálu)
Cena:
60,- Kč (v ceně je zahrnutý oběd, čaj po
celý den)
Přihlášky: do 17. 2. v SVČ Mozaika Polička (počet
účastníků je omezen)
S sebou: teplé pracovní oblečení
Info:
Jitka Vápeníková
PANÁČEK KOFOLÁČEK
- pro děti od 3. třídy
- vyrobíme si postavičky ze známé reklamy
na Kofolu a k obědu uvaříme chalupářský
bramborový guláš
Termín: úterý 23. 2.
Čas:
od 9. 00 hod do 14.00 hod (dle dokončení)
Místo:
Pomezí – chalupa u Vápeníkových (vedle
chovatel. areálu)
Cena:
50,- Kč (v ceně je zahrnutý oběd, čaj po
celý den)
Přihlášky: do 17. 2. v SVČ Mozaika Polička (počet
účastníků je omezen)
S sebou: teplé pracovní oblečení
Info:
Jitka Vápeníková
Na obě akce je možnost přihlášení
na www.mozaika-policka.cz

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

6. - 7. 2.

MUDr. Teplý Michal,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
13. - 14. 2. MUDr. Hebltová Vladimíra,
Sloupnice 188, 465 549 236
20. - 21. 2. MUDr. Joukl Jan Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 615 402
27. - 28. 2. MUDr. Kašparová Leona, Polička,
Janáčkova 523, 775 724 524
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.

PROGRAM ROKU BOHUSLAVA MARTINŮ V POLIČCE 2010
120. VÝROČÍ NAROZENÍ BOHUSLAVA MARTINŮ
LEDEN
19. 1. - Bohuslav Martinů a my
- komponovaný pořad ZUŠ B. M. Polička věnovaný skladbám B. Martinů a textům M. Bureše
a B. Hrabala
Tylův dům – malý sál od 17.00h
BŘEZEN
10. 3. - Bohuslav Martinů všemi smysly
- ochutnávka gastronomických specialit, které měl
Bohuslav Martinů rád. Příjemné posezení s hudbou, slovem a dobrým jídlem.
Tylův dům – velký sál od 19.00 hod.
30. 3. - Diplomové práce a odborné články o B. Martinů – beseda pro veřejnost
sál Centra Bohuslava Martinů od 17.00 hod.
DUBEN
12. – 14. 4. - Mládí a Bohuslav Martinů
- celorepubliková přehlídka mladých umělců
z hudebního, tanečního, výtvarného a literárně
– dramatického oboru
KVĚTEN
14. – 23. 5. - 13. ročník MARTINŮ FEST 2010
14. 5. - pietní akt u hrobu Bohuslava Martinů
v 16.45 hod.
- vernisáž výstavy 200 let výročí založení Pražské
konzervatoře
Tylův dům od 17.20 hod.
Klavírní duo Ardašev
Tylův dům – velký sál od 18.00 hod.
18. 5. - Q VOX – mužské vokální kvarteto
Tylův dům – velký sál od 19.00 hod.
21. 5. - Pavel Černý – varhany
kostel sv. Jakuba od 18.00 hod.
23. 5. - Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
- účinkují B. Matoušek – housle, St. Vavřínek – dirigent
kostel sv. Jakuba od 18.00 hod.
15. 5. – 25. 7. - Zrzavý Martinů
- výstava je zaměřena na umělecké přátelství skladatele B. Martinů s malířem J. Zrzavým a představí oba umělce v opačných rolích – Martinů jako
výtvarníka a Zrzavého jako milovníka hudby.
Vernisáž se koná v sobotu dne 15. 5. od 14.00 hod.
v Centru Bohuslava Martinů..
ČERVEN
5. 6. - Čas pro neobyčejné zážitky - 11. ročník tradiční noční prohlídky Poličky s představením tištěného průvodce Po stopách Bohuslava Martinů
8. 6. - Slavnostní koncert ZUŠ Bohuslava Martinů
Polička
Tylův dům – velký sál od 17.00 hod.

SRPEN
1. 8. - Promenádní koncert
- účinkují účastníci XVII. Mezinárodního festivalu
a kurzů komorní hudby Ameropa 2010
městský park od 15.00 hod.
28. 8. - Vzpomínkový koncert k výročí úmrtí Bohuslava Martinů
- pěvecké sdružení CAMPANULA Jihlava
kostel sv. Jakuba od 19.00 hod.
LISTOPAD
5. 11. - Koncert vítězů Písňové soutěže Bohuslava
Martinů
Tylův dům – velký sál od 16.00 hod.
23. 11. - Píseň o domově
- životní příběh skladatele Bohuslava Martinů
v podání Alfréda Strejčka
Tylův dům – velký sál od 1900 hod.
PROSINEC
4. 12. - Slavnostní závěrečný koncert dvouletí Bohuslava Martinů
- účinkuje chlapecký sbor Boni pueri
Po celý rok Vás zveme na prohlídku nových expozic – historie města Poličky a okolí, Barevný svět
Bohuslava Martinů, historická třída Bohuslava Martinů, Sklářství na Horácku v Centru Bohuslava Martinů
v Poličce – tel. 461 723 855, cbm@muzeum.policka.org, www.cbmpolicka.cz.
Na programu spolupracují město Polička, ZUŠ
Bohuslava Martinů Polička, Tylův dům, SOŠ a SOU
Polička, Městské muzeum a galerie Polička a Centrum
Bohuslava Martinů v Poličce.
Změny programu vyhrazeny.

MATAMI ZVE
MaTami, centrum pro rodinu o.s. pro vás na
únor připravilo přednášku:
Novinky v očkování dětí pro rok 2010
16. 2. 2010 v 17.00 v přednáškovém sálku Centra Bohuslava Martinů (poličské muzeum)
Od ledna 2010 nastaly změny v očkování proti
pneumokokům. Pokud se chcete o tomto očkování dozvědět více, přijďte si poslechnout přednášku, kde budou probírány i ostatní možnosti
nepovinného očkování.
Přednášející: MUDr. Martin Plšek

SETKÁNÍ S BOHUSLAVEM
MARTINŮ TROCHU JINAK
V rámci oslav 120. výročí narození poličského
rodáka je součástí programu Roku Bohuslava Martinů v Poličce 2010 připravena i speciální gastronomická akce – „Bohuslav Martinů všemi smysly.“
Přijďte ochutnat speciality, které měl Bohuslav
Martinů rád, prožijte večer s krásnou hudbou, zajímavým slovem a dobrým jídlem. Konkrétní menu je
zatím tajemstvím, prozradíme pouze, že večer nás
čeká procházka 4 etapami života Bohuslava Martinů – Polička, Paříž, Amerika a Evropa. A malá
ochutnávka pro tento večer – dáte si žabí stehýnka
či bramborové placky se škvarkama? Jídlo připravují kuchaři SOŠ a SOU Polička. Akce se koná ve
velkém sále Tylova domu ve středu 10. března 2010
od 19.00 hodin. Na závěr stačí již pouze popřát
dobrou náladu a dobrou chuť!
Ing. N. Šauerová

VÝUKA PRO SENIORY
V DPS-PENZION
Počítače pro seniory v DPS-Penzion
Od února začínáme další kurz výuky základních prací na počítačích pro seniory v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.
Chceme ukázat seniorům různé možnosti využití počítačů v každodenní praxi. Jde nám o to, aby
se senioři seznámili s počítačem a jeho základním
ovládáním, osvojili si jeho využití v každodenní
praxi a naučili se jak najít různé informace přes internet. Jedná se např. o zjištění informací v jízdních
řádech, kultuře, zdravotnictví, nahlédnutí do stránek městského úřadu, zpracování fotografií, apod.
Naučí se, jak si založit svou e-mailovou schránku
a spoustu dalších užitečných informací, které se
hodí pro jejich běžný život. Rozhodně není třeba
mít z toho strach, mohou přijít i ti, co ještě na počítačích nic nedělali a mají zájem se s nimi seznámit.
Zájemci o výuku na počítačích se mohou
informovat, případně přihlásit, ihned po vyjití „Jitřenky“. Výuka bude probíhat každý čtvrtek
od 18. 2. do 6. 5. vždy po 1 hodině v rozmezí od
8.00 do 15.00 hod. Na přednášce jsou vždy dva
zájemci, z nichž každý má k dispozici náš počítač.
Kurz obsahuje 12 výukových hodin a stojí celkem
550,-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 Vladimíra Pevná nebo
Pavel Brandejs osobně nebo po telefonu číslo
461 753 111.
Anglický jazyk pro seniory
Probíhá opět v dalším pololetí v DPS „Penzion“
Polička od 4. 2. každé úterý dopoledne od 9.00 do
10.30 hod. převážně volnou formou dle požadavků
účastníků. Kurzovné na 4 měsíce bude činit dle počtu účastníků (5 – 10 osob), 500,-Kč/os.
Kdo má ještě zájem, může se přihlásit (informovat) na DPS-Penzion u paní Vladimíry Pevné nebo
u ředitele Pavla Brandejse osobně nebo po telefonu
číslo 461 753 111.
Pavel Brandejs,
ředitel DPS-Penzion Polička

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za péči, kterou na sklonku loňského
roku poskytl kolektiv poličské nemocnice vedený
p. primářem Provazníkem mé matce, paní Květě
Hromádkové.

Květa Brixiová
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POLIČSKÁ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Dne 2. 2. otevíráme nový studijní program
VI. ročníku Poličské univerzity třetího věku nazvaný
„Historie, pamětihodnosti, kultura zemí, měst a příroda očima Ing. Adolfa Kleina“. Od února do června
procestujeme Řecko, Skotsko, Francii, Itálii, Skandinávii, Rusko, Turecko, Benelux, Střední Asii a Španělsko.
Přednášky budou prezentovány za pomocí videopro-

jekce, fotoprojekce, doprovodné literatury a Ing. Klein
doplní výklad o vlastní poznatky a zážitky z putování
po těchto zemích.
Máme radost ze zájmu, který je o účast na univerzitě třetího věku. Univerzitu navštěvovalo v zimním
semestru 54 posluchačů, účastnili se přednášek na
téma „Historie divadla a 190 let divadelní ochotnické
činnosti v Poličce“. Přednáškami provázeli lektoři
Ing. Jan Matouš a Ing. Adolf Klein. Oběma patří velké
poděkování za precizně připravené přednášky, za
písemné materiály připravované pro posluchače a za
čas, který U3V věnovali.
Univerzitu nenavštěvují jen obyvatelé Poličky,
ale na přednášky dojíždí i posluchači z Trpína, Pusté Kamenice, Rohozné, Pomezí, Bystrého, Borové,
Svojanova, Širokého Dolu, Sádku a Proseče. Vysoká
účast posluchačů z Poličky i z takto širokého okolí,
vypovídá o dobrém jménu, kterému se poličská U3V
těší. Posluchači si pochvalují, že se mohou setkávat se
svými vrstevníky, které spojuje zájem o dané téma, že
účelně využívají volný čas a vytvářejí si nové společenské vazby, což je hlavním záměrem projektu U3V
a jsme potěšeni, že se daří daný cíl naplňovat.
Na univerzitu třetího věku je možné se přihlásit
v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“, Družstevní 970, Polička nebo po telefonické dohodě na
čísle 461 753 122 u paní Ireny Smolkové. Stanovená
kapacita pro letní semestr je 55 posluchačů.
Irena Smolková, koordinátor U3V
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PŮJČUJTE SI S ROZUMEM A ČTĚTE S LUPOU!
Orientovat se v problematice spotřebitelských půjček a úvěrů není jednoduché. Na samém počátku by
však měl člověk velmi dobře zvažovat své možnosti
budoucího splácení a zda si půjčku vůbec brát.
Využívání půjček a úvěrů sice patří k moderní
společnosti, ale přecenění vlastních možností splátek
může vést dlužníka do nepříjemných životních situací.
Lidé, podle našich zkušeností, často bezmyšlenkovitě
podléhají lákavým formám reklamy těch, kteří nabízejí půjčky a úvěry. Dennodenně vidíme kolem sebe
inzertní nabídky na rychlé půjčky bez ručitele. Proč
asi nepotřebují tyto subjekty ručitele?! Jedná se totiž
o lichvářské pasti, z nichž není úniku. Pokud jim
sednete na lep – nakonec přijdete i o střechu nad
hlavou a zůstanou vám oči pro pláč. Věřitelům nejde
o splátky – záměrně si vybírají a oslovují sociálně
slabé vrstvy obyvatelstva nebo ty, kteří půjčkou řeší
problémy s předcházejícími půjčkami (tzv. „vytloukání klínu klínem“).
Půjčovat si u splátkových společností se nevyplatí,
zboží mnohonásobně přeplatíte a pokud se dostanete
do potíží – dojde i na sjednané obchodní podmínky
psané velmi drobounkým písmem. Potom s překvapením zjistíte, že ve sporech rozhoduje předem
určený rozhodce, ne nezávislý soudce, že opoždění
se splátkou pro vás znamená tisícikorunové pokuty
a navyšování dosavadního dluhu!
A vše je regulérní - podle práva – „jenom“ jste si
nepřečetli to, co jste si jako právně způsobilí občané
svobodně podepsali. Než se nadějete, máte za dveřmi
exekutora!
Z naší praxe v posledních měsících vysvítá, že se
v našem regionu počínají množit případy, kdy poskytnutý úvěr je zajištěn převodem práva dlužníka ve prospěch věřitele. Znamená to, že půjčka má podmínku
zastavení nemovitosti dlužníka. Dlužník nezaplatí
a ze svého vlastního domu později odchází. Už mu
nepatří. Smlouvy jsou velmi rafinovaně koncipované.
I to vše jsou lidé schopni „svobodně“ podepsat – s vidinou okamžitého půjčení hotovosti. Jestliže s nimi
později v poradně čteme obsahy dotyčných smluv,
ani nevědí, co přesně ve smlouvě stojí a co pro ně
určité formulace znamenají.
Ve světle těchto zkušeností si dovolujeme veřejnosti nabídnout tzv. „Dluhové desatero“ z webových
stránek Asociace občanských poraden. Tedy pár zásad, které mohou pomoci:
1) Kupujte si to, co skutečně potřebujete. Půjčujte si
např. na ochranu a péči o zdraví, nebo na zboží
a služby, které budete užívat i po zaplacení poslední splátky.

2) Kupujte zboží, které odpovídá vašim skutečným
potřebám. Nezapomeňte, že značka a vzhled často tvoří polovinu ceny.
3) Za určitých podmínek může být výhodnější si
půjčit od banky i přesto, že vyřízení žádosti zpravidla trvá déle.
4) Pokud je v reklamě, že úrok je např. od 9 %,
zpravidla vy budete splácet větší úrok. Ptejte se
na všechny poplatky, povinná pojištění a cenu
úvěrového účtu a porovnejte konečnou cenu
v případě, že se rozhodujete mezi více spotřebními úvěry.
5) Zjistěte si smluvní pokuty, které mohou být nepřiměřeně vysoké – jste si jistá/ý, že nebudete mít
skutečně problémy se splácením?
6) Po odečtení všech nákladů (nájem, telefon, měsíční jízdenky jídlo, aj.) a všech splátek by vám
mělo zbýt ještě 20 % - nikdy nevíte, co se může
stát.
7) Smlouvu čtěte i se smluvními podmínkami a nepodepisujte, pokud je psána drobným písmem
nebo jsou v ní slova, kterým nerozumíte.
8) Nepodepisujte smlouvu, pokud je podmínkou
povolení inkasa na vašem účtu obsahuje nevyplněnou směnku, kterou může později věřitel
vyplnit.
9) Neberte si žádnou půjčku ani nákup na splátky,
pokud ručíte za půjčku známému, jehož finanční
situaci neznáte dobře. Taktéž rozvažte nákup na
splátky nebo půjčku v případě, když v době splátek nejsou ve vašem rozpočtu žádné výdaje, který
je možné uhradit až po skončení nových splátek.
10) Život s dluhy nepodceňujte, mějte dluhy pod
kontrolou, v případě problémů se splácením
jste v ohrožení nejen vy, ale také vaše rodina.
Před podpisem smlouvy o půjčce nebo nákupu
na splátky se jděte poradit třeba do občanské
poradny – tu nejbližší najdete na www.obcanskeporadny.cz
A ještě doplňuji – pokud nemůžete z vážného
důvodu splácet již sjednanou půjčku, vždy se společností, která vám půjčila, komunikujte. Nejlépe
písemně. Dohodněte si nový splátkový kalendář. Než
uzavřete půjčku a podepíšete smlouvu – důkladně si
dokumentaci prostudujte a neváhejte si vzít na pomoc
lupu!
Přejeme vám krásný začátek nového roku, hodně
zdraví a rozumného nakupování.
Za občanskou poradnu Oblastní charity
Polička Bc. Jana Flídrová

AKTUALITY SOŠ A SOU
POLIČKA

MŠ „ČTYŘLÍSTEK“
V době, kdy vyjde toto zamyšlení v Jitřence,
budou již Vánoce i celý rok 2009 pouze hezkou
vzpomínkou.
Zjistili jsme spolu s kolegyněmi, že činností na MŠ
nebylo nikterak málo a že dětem v MŠ bylo nabídnuto
nepřeberné množství aktivit.

Již v září jsme s dětmi navštívili dopravní hřiště,
kde se děti seznamují, jak se mají správně chovat na
silnici v provozu. Letos nám počasí přálo a tak děti
prožily hezké dopoledne na čerstvém vzduchu a ještě
si osvojily správnou jízdu na silnici.
Do pozdního podzimu jsme využívali školní
zahradu pro pobyt dětí na čerstvém vzduchu. Však
vycházek do okolí si děti užijí až až.
Navštívila nás loutková divadla, která si přivezla
krásné pohádky pro děti. S programem pěkných
a poučných povídání a písniček přijel hudebník
pan Bílý z Litomyšle a s opravdu krásným a velmi
zajímavým hudebním programem přijeli manželé
Kocůrkovi z Moravy, kteří dětem představili mnoho
zajímavých hudebních nástrojů (některé neznaly ani
paní učitelky) a na tyto nástroje dětem i zahráli zajímavé skladbičky.
Také jsme s dětmi navštívili představení dramatického kroužku ZUŠ. Musíme pochválit za mimořádně
silný zážitek z představení. Bylo to tak zajímavé, že
i ty nejmenší tříleté děti seděly jako pěny v sedadlech
s očima upřenýma na děj na jevišti.
Paní učitelka Jílková vyzdobila prostory knihovny
drobnými dílky a výtvarnými pracemi dětí naší MŠ.
Každý, kdo si půjde vypůjčit nějakou knihu, může si
tyto dětské práce prohlédnout.
Již 2x se děti z oddělení ,,Včelek“ mohly seznámit
s prací studentů na učňovské škole, kteří pro ně připravili gastronomické výchovné programy.
Starší děti také navštívily poličský mlýn, kde se
v rámci výuky na MŠ seznámily, jak a z čeho se vyrábí mouka. Chvílemi se při vyprávění cítily jako ve

filmu ,,Na samotě u lesa“, kdy místní mlynář vypráví
povídku, kterou si každý přeje opakovat. Takový je
totiž i v Poličce při výrobě mouky rámus.
Paní učitelka Poulová začala v říjnu s logopedickou nápravou řeči starších dětí, aby byly připraveny
na zářijový vstup do prvního ročníku ZŠ.
V listopadu začala také výuka angličtiny ve spolupráci s Tylovým domem pro nejstarší děti, kterou vede
paní učitelka Radka Kosprdová.
Již v říjnu jsme ve všech třídách uspořádali podzimní dílničky, kde nejdříve děti rodičům předvedly,
co se od začátku školního roku ve třídách naučily
a potom si ve třídách spolu s rodiči hrály a pracovaly
s přírodninami. Vznikla krásná dílka, která zdobila
prostory naší MŠ až do času adventu.
A advent přinesl opět mnoho pro děti zajímavých
činností. Ať už to bylo netrpělivé čekání na Mikuláše
s čerty - děti byly v nejistotě - byly hodné a nebo
trochu zlobily, přinese jim Mikuláš dárečky a nebo
si přinese čert pytel na zlobivé děti? A dopadlo to
výborně. Mikuláš donesl balíčky s dobrotami a čert
musel odejít s prázdným pytlem. Asi máme samé
hodné děti.
V tomto čase jsme (opět ve všech třídách) uspořádali mikulášské besídky pro rodiče. Děti v čertovských
oblečcích přednesly, zazpívaly a zatančily. Dětem se
vystoupení povedla - však mnohé oko maminek a babiček nezůstalo suché. Poté si rodiče s dětmi v každé
třídě vyrobili nějaké zajímavé čertovské dílko.
Nejstarší děti svým programem potěšily i seniory
na Penzionu. Však některé babičky a dědečkové
nemají nikoho, než ošetřující sestřičky, kdo by jim
svátky Vánoc zpříjemnil. A děti jsou největší potěšení
na světě.
Všechny třídy navštívily vánoční inspiraci na Charitě, kde se děti v letošním roce dozvěděly, jak se slaví
Vánoce i v jiných zemích a na jiných kontinentech.
Závěr roku byl v duchu Vánoc. Ve třídách jsme
si nazdobili vánoční stromečky. Paní učitelky dětem
přiblížily tradice vánočního času - jako je například
pouštění ořechových lodiček, krájení jablíček s hledáním hvězdiček, pečení perníčků, zapalování svíček
na adventním věnci). Děti se dozvěděly, proč jsou na
věnci 4 svíčky a kdy a proč se zapalují), lití vosku
a mnoho dalších a dalších tradic. No a poslední týden
před Vánoci, než se zavřely dveře MŠ, přišel do našich
tříd Ježíšek s nadílkou dárků (poděkování patří všem
rodičům dětí).
Úplně na závěr bychom chtěli, jménem zaměstnanců a dětí naší školičky, popřát všem lidem dobré
vůle v Poličce hodně zdraví (to je pro život nejdůležitější) a také šťastný veselý rok 2010.
Zaměstnanci a děti MŠ ,,Čtyřlístek“

Do nového roku vstoupili mnozí z vás s novým
elánem i motivací k dalším pracovním úspěchům. Jinak tomu nebylo ani u našich žáků, kteří se s nemalou
chutí pustili do pokořování hranic gastronomických
soutěžních klání. Kuchař roku je název soutěže, jejímž
účastníkem je i žák 3. ročníku oboru Kuchař – číšník,
Jakub Havran. Pod odbornou přípravou L. Ditrichové
a V. Šmerdy se mu podařilo postoupit do samotného
finále, tudíž se mu poštěstilo umístit se mezi vybranými osmi žáky z ostatních škol. Celé soutěže se zúčastnilo celkem sedm pražských škol a pět škol z jiného
než pražského regionu. V každé ze dvou soutěžních
kategorií (JUNIOR, SENIOR) svůj um prokázalo dvanáct soutěžících. První kolo – korespondenční, obsahovalo mimo jiné ukázku nafoceného pokrmu a také
hlavního chodu. Kuchař roku je tříkolová soutěžní
přehlídka a probíhá každé dva roky. Letošní finále
se uskuteční v hotelu Clarion Kongres Hotel Prague.
O dalším průběhu akce budete informováni v příštích
číslech Jitřenky, případně můžete sledovat novinky
i na stránkách www. kucharroku. cz.
Za SOŠ a SOU Polička, Mgr. J. Boháčová

POZVÁNKA DPS PENZION – ÚNOR
3. 2. Cestovatelské odpoledne
- Evropské vulkány od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
10. 2. Papučový bál – 14.00 hod. jídelna.
S heslem „Hurá do bačkor“ se budeme veselit, zpívat a tancovat. S kulturním programem
vystoupí pěvecký soubor Poupata k poslechu
i tanci zahraje pan Hladík, pan Otepka a zazpívá paní Andrlíková. Neváhejte a přijďte mezi
nás v bačkorách. Vstupné 40,-Kč. Občerstvení
zajištěno.
17. 2. Keramika – 13.30 - pracovní místnost.
24. 2. Tancem k radosti
– volné pokračování taneční party, která se
uskutečnila v lednu. Oblečte se tak, jak se cítíte nejvíc pohodlně a bude jenom na vás, zda
budete tančit vestoje, vsedě nebo vleže, rychle
nebo pomalu. Pokud máte oblíbenou písničku
na CD nebo kazetě, můžete si ji přinést. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně Penzionu.
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DiC POLIČKA INFORMUJE
Herna pro děti:
Po – Čt od 8.00 do 15.00 hod. (vstup 20 Kč pro
dítě s rodičem)
Hlídání dětí:
Po - Čt od 8.00 do 15.00 hod. (40 Kč/hodina)
Pá od 8.00 do 12.00 hod. Máte možnost zakoupit si permanentku se slevou: 10 hodin za 360,-Kč
V případě, že jste držitelé rodinného pasu, zaplatíte pouhých 320,-Kč. Členové sdružení a sourozenci mají slevu. Maminky nezapomeňte dát dítěti
svačinu. Hlídání mimo vyhrazenou dobu je nutno
domluvit předem
Pravidelné aktivity:
• Kluby maminek - Út, St, Čt – 15.00-15.30
(vstup 20 Kč)
• Klub seniorů - Pá 15.00 (vstup 20 Kč)
• Klub seniorů - počítače - Pá 14.00
(80 Kč/lekce)
• Tanečky a zpívánky - Po 9.00 – 11.00
(30 Kč/lekce)
• Kalanetika - Út, Čt 18.30 (info před lekcí)
• Poradenství, konzultace pro klienty
- Po 13.30 - 15.30 (zdarma)
• Počítač a internet* - Denně 8.00 – 14.00
(20 Kč/hodina)
• Pastelky - Čt 13.00-15.00 (zdarma)
• Šikulové - So dle domluvy (zdarma)
• Zdravotní cvičení - prac. dny dle domluv
(vstup 20 Kč)
*pro účastníky počítačového kurzu a členy klubů
internet zdarma
Permanentku je možné zakoupit i na další aktivity v Domečku.
Kroužky pro děti (Tanečky a zpívánky...): permanentka 10 lekcí za 240,-Kč
Vstup do domečku (Kluby maminek, seniorů,
atd.): permanentka 10 vstupů za 160,-Kč
Domeček využívají dospělí, maminky s dětmi
na mateřské dovolené, předškoláci, ale i školáci.
Ve spolupráci se Střední školou obchodní a služeb v Poličce jsme připravili pro maminky pravidelná měsíční setkání s mladými kosmetičkami. Jejich
služeb můžete opět využít dne 2. 2. v době od 9 do
12 hodin v prostorách Domečku. Další setkání se
uskuteční 2. 3.
Domeček Polička vás zve na:
Zimní pohádku – divadlo se bude konat
1. 2. v 15 hod. v prostorách Domečku.
6. 2. od 15 hod. – do 17 hod. bude Dětské filmové
odpoledne s pohádkou. Děti si mohou vybrat z pestré nabídky pohádek. Filmové odpoledne se bude
pravidelně opakovat.
20. 2. od 15 hod. pro vás připravujeme v prostorách Domečku SOBOTNÍ SETKÁNÍ s pestrým programem nejenom pro maminky s dětmi a seniory,
ale pro všechny, co chtějí strávit příjemné odpoledne. Na věku nezáleží.
Od 22. 2. – do 25. 2. se uskuteční Dětská burza
hraček, která je určena pro děti. Mohou přinést
hračky, se kterými si už nehrají, a mají možnost si
zde zakoupit jinou hračku, která se jim zalíbí.
Příjem: 22. 2. od 9.00 hod. – do17.00 hod.
Prodej: 23. 2. – 25.2.
od 9.00 hod. – do 15.00 hod.
Výdej: 26. 2. od 9.00 hod. – do 17.00 hod.
23. 2. od 9.00 se bude konat v Domečku den
otevřených dveří, který bude zakončen karnevalem.
Děti mohou přijít v maskách, kdo masku nebude,
mít může si ji za pomoci asistentek vyrobit přímo
v Domečku.
Domeček najdete v ZŠ Na Lukách, vchod od
dopravního hřiště.
Tel.: 605 177 027,
asistentka Jitka Sejkorová
www.dicpolicka.com
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OZVĚNY EKOFILMU 2009 V POLIČCE
Kdy? Pro veřejnost ve středu 10. 2. a ve
Naučí se vidět přírodu novýma očima a ona
čtvrtek 11. 2. 2010 oboje ve 20.00 hod., pro
mu na oplátku ukáže nový svět. Tento příškoly taktéž ve středu a ve čtvrtek v dopoběh vychází z představy kruhu života – kde
ledních hodinách (více informací obdrží
vše na Zemi spolu souvisí a je Jedním. Abykaždá škola).
chom mohli něco chránit, musíme to nejprCo je Ekofilm? EKOFILM – to je nejstarve milovat. Abychom mohli něco milovat,
ší Mezinárodní filmový festival o životním
musíme tomu nejprve rozumět.
prostředí, přírodním a kulturním dědictví v Evropě.
Vznikl v roce 1974 v Ostravě a od roku 2000 je čleČtvrtek 11. 2. 2010 ve 20.00 hod.:
nem mezinárodního sdružení festivalů o životním
ARCHITEKT ODPADU – 85’ anglicky, české titulprostředí ECOmove International se sídlem v Berlíně. ky Velká cena EKOFILMU 2009, Cena diváků
Na mezinárodní úrovni získává EKOFILM stále vyšší
Američana Michaela Reynoldse lze bez nadsázky
ohodnocení.
a také bez urážky nazvat nejvýznamnějším světovým
Širokému okruhu diváků přináší významný zdroj
architektem odpadu. Přes tři desítky let s úspěchem
nejnovějších informací o stavu přírody a životního
staví velmi levné domy, které disponují vlastním
prostředí v různých zemích světa a v mnoha přípa- zdrojem energie, vody i tepla. K jejich stavbě použídech i fakta o řešení závažných kauz.
vá pneumatiky, plechovky od piva a skleněné láhve.
Každoročně bývá přihlášeno kolem 140 snímků
Tato překvapivě skvěle fungující alternativa bydlení
z více jak 30 zemí světa.
z dílny vystudovaného architekta a zastánce trvale
Je určen všem, kterým není jedno, kde a jak žijí. udržitelného rozvoje z Nového Mexika přesto, anebo
Na festivalu se soustřeďují filmy poukazující na vliv
spíš právě proto, v USA neustále naráží na různé
životního prostředí na život na Zemi a obráceně. Jiné
byrokratické překážky. Celé tři roky zaznamenával
se zaměřují na krásu a zajímavosti naší přírody a kul- režisér jeho boj s americkými úředníky. Vypravil se
turního dědictví. K vidění jsou i snímky připomínající
s ním a s jeho partou podobně nadšených spolupranáhled do etnologických, či sociologických problémů. covníků i na tsunami zcela zničené Andamanské
Některé filmy jsou několikaminutové, jiné celovečer- ostrovy, kde se jejich levné a účelné domky setkaly
ní. Některé vyznívají až idylicky, jiné jsou velmi drsné, s velkým nadšením.
alarmující.
BHÚTÁN – HLEDÁNÍ ŠTĚSTÍ 33’ – slovensky
Hlavním vyhlašovatelem festivalu je Ministerstvo – Cena vyhlašovatele – Jihočeského kraje
životního prostředí.
Říká se, že na Bhútán zapomněli lidé, ale nikdy
V minulém roce se v Poličce promítali filmy s pře- ne bohové. Starodávné horské království, vtěsnané
kvapivě silným obsahem sociálním a lidským, nejen
mezi indickým Assámem a čínským Tibetem, doo přírodě.
morodci nazývají po svém – Zem hřmícího draka.
Co nás čeká letos?
Putování zapomenutou krajinou, ve které lidi uctívají
vše živé, je vyprávěním o štěstí. Vnitřní pokoj je tady
Středa 10. 2. 2010 ve 20.00 hod.:
cennější než hon za materiálnem světa a harmonie
POŽEHNANÝ HNŮJ – NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH
s přírodou je všemu nadřazený princip. Dobrý král se
HOVÍNKA – 52’, české titulky -Zvláštní cena mezi- stará o blaho poddaných. Místo hrubého domácího
národní poroty
produktu upřednostňuje „hrubé domácí štěstí“. Malé
Jediná kráva dokáže za rok vyprodukovat až
himalájské království si totiž v křehkém vnímání štěstí
65 000 litrů hnoje. To dokazuje, jak důležité je vy- zvolilo zvláštní cestu.
měšování v životě krávy. Hnůj, hovno, mrva, bobky,
Možná, že správnou.
lejna, koláče… Přestože pro ně máme barvitý slovník,
BAMBUTI ČR 40´
zvířecí výkaly jsou celkem fuj a nehodí se jako téma
Pověstmi opředený způsob života a trpasličí výškonverzace. Takže kdykoliv to bude možné, použi- ka Pygmejů Bambuti přitahovala pozornost mnoha
jeme voňavé krycí jméno: Růže. Ve světě zvířat není
badatelů. Jedním z nejvýznamnějších byl antropolog
růže jen voňavý hold včerejšímu obědu. Může přilákat
českého původu Pavel Šebesta. Alena Žáková a Milan
potravu nebo informovat o nově příchozích. Ale lidé
Daněk se vydali v jeho stopách. Pátrání po osudech
mají také dobrý nos na používání této cenné hmoty. Bambutů se ukázalo obtížnější než v dobách ŠebesLidé objevili mnoho různých užitečných způsobů, jak
tových výzkumů. Východ Konga v posledních létech
nakládat s našimi vonícími přáteli. Hnojivo, stavební
sužovala děsivá válka a její krutost se nevyhnula ani
materiál, mýdlo, zkrášlující přípravky, káva… zdá se, obyvatelům pralesa. Přes oficiálně vyhlášené příměří
že jejich použití nezná mezí. Tak se s námi vydejte na
zůstává tato oblast zkorumpovanou zemí bez zákonů.
objevitelskou cestu za kyticí růží.
Bambutům však zákony vládců nechybí. Žijí v soulaKOMU PATŘÍ MOŘE? ZÁPAS O POSLEDNÍ
du s přírodou a přirozeným řádem světa.
ZDROJE – 50’, české titulky TŘIĎTE ODPAD 1’- česká, anglické titulky
Cena v kategorii publicistika, zpravodajství
VELKÁ OTÁZKA – 4’ – anglická, české titulky
Hlubinné pláně byly doposud považovány za
Kombinovaný hraný a animovaný spot apelující
mrtvou pustinu. Dnes ale výzkumníci objevují tisíce
na dospělé, kteří na rozdíl od malé holčičky na pláži
metrů pod hladinou obrovské zásobárny surovin
nevidí zhoršující se situaci globálního oteplování. Jak
– zlata, mědi, ropy a plynu. Tento dokument poprvé
je možné, že ona vidí skutečné nebezpečí globálního
ukazuje projekty, jejichž cílem je využít bohatství
oteplování a politik, který stojí u vody, netuší vůbec
hlubin. V hlubinách neexistují pevné hranice. Hrozba
nic? Tak se rozhodne všechno vysvětlit. Nakonec jí
politického konfliktu, změn v mezinárodní rovnováze
pomůže víc jak 6000 lidí.
a environmentálních škod je skutečná a blízká.
Přijďte se pobavit, zamyslet a načerpat nové
ČISTÁ HLAVA 14’ ruská, anglické titulky
nápady.
Tihle lidé žijí ve Vladivostoku a říkají si Čisté hlavy.
Za Ekocentrum Skřítek
Snaží se žít jen ze slunce a jeho světla. Chtějí mít čisIng. Eva Janečková
tou mysl. Ale zároveň hrají drsnou muziku a propagují
tak své ideály.
DOMOVINA 7’ – bez dialogu
Kde se chce, tam to jde. Krátký animovaný snímek
studenta FAMU.
Děkujeme Ministerstvu
MIMESIS – 5’- bez dialogu
životního prostředí za
Vítr je skutečný. Mimesis je zdokonalením skutečzapůjčení filmů.
nosti. Zdokonalená skutečnost je budoucnost.
ROOPAANTAR – 5’ – české titulky
Tato akce je vytvořena
Práce ho každý den přivádí do lesa. Jednoho dešza finanční podpory
tivého dne, když se rozhodne ukrýt se pod kvetoucí
SFŽP a MŽP.
třešní, se stane zázrak, který navždy změní jeho život.

POLIČSKÉ GYMNÁZIUM OSLAVILO JIŽ 90 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ
Ve dnech 20. a 21. listopadu 2009 poličské
gymnázium oslavovalo 90. výročí založení. Tomu
svou obsahovou náplní odpovídaly dva dny plné
pestrého programu, který byl určen jednak široké
veřejnosti, ale také bývalým absolventům školy,
žákům právě zde studujícím i budoucím zájemcům
o studium, kteří by se rozhodli pro naši školu.
Během těchto dnů jste měli možnost poslechnout si písně a zhlédnout divadlo pořádané žáky
třídy tercie, zúčastnit se besedy se spolupracovnicí
organizace Člověk v tísni Markétou Kutilovou či
americkým diplomatem Darianem Arkym, ale také
se porozhlédnout po třídách a jejich moderním
vybavení. Dalšími body na programu byla různá
sportovní utkání našich studentů a závěr dne jste
si mohli zpříjemnit klavírním představením mistra
Radoslava Kvapila.
První přednáška, která se konala s bývalou studentkou poličského gymnázia Markétou Kutilovou,
se zabývala problémovou situací v Kongu. Markéta
Kutilová, nezávislá novinářka přispívající do seriózních novin a časopisů, je známa zejména pro svou
spolupráci se společností Člověk v tísni a jinými
organizacemi. Demokratická republika Kongo se
už téměř deset let potýká se spoustou problémů
a válečnými konflikty, které stále neberou konce.
V této válce zahynuly již 4 milióny lidí a dalšími
oběťmi znásilňování se stávají převážně ženy a děti,
které bývají odvrženy jednak celou tamní vesnicí,
ale dokonce i svými manželi. Příčinou všech výbojů
a sexuálního násilí se stávají boje o nerostné suroviny, zejména coltanu, jenž je součástí spotřební
elektroniky, jako jsou notebooky, mobilní telefony,
DVD přehrávače a jiné. A právě na pomoc těmto
lidem zakládala poslední dva roky programy, které
by jim měly pomoci se opět vzchopit a pokusit se
začít nový život. Markéta Kutilová také organizuje
přednášky, v nichž máte možnost zhlédnout filmy
a jiné záběry spolu s různými fotografiemi z Konga,
jenž by vám alespoň z části mohly nastínit situaci
a panující náladu v této zemi.
Dalším příjemným zážitkem během oslav výročí
gymnázia se pro mnohé z nás stal klavírní koncert
v provedení mistra Radoslava Kvapila, který se
konal v aule gymnázia. Díky ochotě pana Kvapila
jsme s ním mohli udělat krátký nenáročný rozhovor
o radostech, dalších plánech či zkušenostech, jimiž
oplývá.
Radoslav Kvapil se narodil v Brně, kde také
vystudoval gymnázium a poté i JAMU. Již v raném
dětství začal na přání maminky hrát na piáno,
čemuž se nadále věnuje celý život. Po prvních
zkušenostech s klavírem se stal studentem Dr. Ludvíka Kundery, jenž byl pro změnu žákem Leoše
Janáčka.
Pan Kvapil je považován za největšího umělce
v dnešní klavírní tvorbě. Věnuje se především
skladbám Martinů, Smetany a Janáčka. Slavnostní
koncert, který se odehrál v aule gymnázia, byl
věnován dílům Vítězslava Nováka a Bohuslava
Martinů.
Klavírního mistra jsme se zeptali, na které místo
konání koncertu nejraději vzpomíná, na což zmínil
například koncertní sál Royal Albert Hall v Londýně. Také se nám svěřil, že vystupoval na stanici
japonského nádraží. Uvedl však, že nejraději hraje
ve skromné komorní atmosféře v tzv. hudebních
salonech.
Radoslav Kvapil je jedním z hlavních organizátorů festivalu Americké jaro, a proto mu byla položena
otázka, jak takový cyklus vzniká. Dozvěděli jsme
se, že tento festival byl jeho nápad. Tuto myšlenku stačilo zrealizovat a spolupráce mezi českými
a americkými umělci mohla začít. Pan Kvapil zastává názor, že český národ by měl znát mnohem více
americkou hudbu a toto byl jeden z důvodů, proč
festival vůbec zakládal. Dalším podnětem k uskutečnění Amerického jara bylo seznámení českého
lidu s americkou demokracií. Slavný umělec uvedl,
cituji: „Demokracii jsme nezískali v roce 1989, ale

pouze jsme získali svobodu. Je potřeba demokracii
budovat, a to nám schází.“
Poté následovalo Kvapilovo krátké rozcvičení na
piáno a na závěr přišel na řadu samotný koncert, ve
kterém zazněly skladby Vítězslava Nováka a Bohuslava Martinů. Celý rozhovor bych přirovnala k příjemnému popovídání s neobyčejným člověkem,
který v životě mnohé zažil a má co předat mladší
generaci. Vzdělaných, hudebně nadaných a zároveň
příjemných lidí se v dnešní době mnoho nepotká,
proto jsem vděčná za příležitost osobně se setkat
s mistrem s velkým M.
Klára Kašparová,
oktáva - Gymnázium Polička
V rámci slavnostních dnů měli studenti gymnázia jedinečnou možnost setkat se s diplomatem,
druhým zástupcem velvyslance, panem Darianem
Arkym, který působí v České republice ve službách
ministerstva zahraničních věcí USA. Pan Darian
Arky přijel do Poličky dopoledním vlakem a strávil
zde celý den, přičemž mu skupinka lidí z řad gymnaziální mládeže dělala erudované průvodce Poličkou. Dopoledne absolvoval náš host besedu se studenty, na níž se debatovalo především o otázkách
politicko-ekonomických. Padaly dotazy z publika,
na které pan Arky ochotně a obsáhle odpovídal.
Témata byla aktuální a ve spojitosti s USA více než
patřičná. Irák, Irán, Afghanistán, „český radar“ a tzv.
prasečí chřipka rozpoutaly bohatou diskusi, kterou
jsme museli z časových důvodů násilně ukončit,
abychom stihli další program, mimo jiné krátké
interview.
První otázka se týkala obrazu České republiky
a jejích nejviditelnějších chyb v očích amerického
diplomata pana D. Arky: „Samozřejmě, že si uvědomujete, že tady jsou problémy a je dobře, že si to
uvědomujete.(…) Podle mě je nejhorší a velice špatný fakt, že si občané v podstatě platí státní úředníky
za to, aby co nejlépe spravovali stát, a to se neděje!
Když však tuto situaci srovnám s Irákem a Haiti, kde
jsem též působil, je to pohádka. Tam je opravdová
nespravedlnost a korupce! (…)“.
Na otázku, zda je odpůrcem, či zastáncem
bezvízového styku ČR a USA, odpověděl D. Arky
jednoznačně: „Jsem rád, že to tak je, že mají tyto
dvě země k sobě blíže, protože jsem také dělal
konzulárního pracovníka a vím, jak moc je těžké
rozhodnout - udělit, či neudělit. Často mohlo být
moje rozhodnutí částečně nespravedlivé. Podporuji
tento režim!“
Zajímal mě názor pana Dariana Arkyho na minulý režim a dnešní KSČM. Vyjádřil se v tom smyslu,
že události, které proběhly, nejde vzít zpět, ale rozhodně by kvůli tomu nezakazoval existenci KSČM,
protože zákaz činnosti politické strany je potlačení
názoru a to samo o sobě je základem na problém.
V závěru jsme se shodli v názoru na tzv. prasečí
chřipku, jež je dle nás až moc medializována a v porovnání s ostatními nemocemi a chorobami není
zdaleka tak ničivá. Pan Arky řekl, že je to možná
postoj nás, „západních lidí“: co je v Africe, není tak
zlé a je to vinou nerozvinutosti země, ale jakmile se
začne virus rozrůstat do Ameriky a Evropy, vyhlašujeme světovou pandemii…
Po našem krátkém, leč snad plodném interview
jsme se odebrali k prohlídce gymnázia a následně
do Herešovy krčmy, kde nás čekal pan starosta
Jaroslav Martinů s paní Naděždou Šauerovou. Opět
vzplála žhavá diskuse, která byla spíše trojúhelníkem společných a často shodných názorů mezi
mnou, panem starostou a panem Darianem Arkym
na věci veřejné, politické, ekonomické, vnitrostátní
i mezinárodní.
Závěrem nám oba pánové - pan starosta a pan
Arky - děkovali za zajímavé a vyspělé názory, což je
pro nás čest a uznání. V konečné etapě poličského
maratonu mířily kroky amerického diplomata do
Centra Bohuslava Martinů a poté na koncert klavírního mistra Radoslava Musila.

Pan Darian Arky si chválil celodenní příjemný
program a prostředí našeho města. Taková poklona
jistě nejen nás velmi těší!
Po celý pátek a částečně také v sobotu probíhaly v budově gymnázia mnohé doprovodné aktivity
a prezentace gymnazistů. Při vchodu do gymnázia
byli připraveni studenti z různých ročníků, aby návštěvníkům z řad veřejnosti a minulých študáků poskytli erudovaný výklad a provedli je po svatostánku „vědění“, který už nevypadá stejně jako za jejich
studentských let. Chodby byly precizně vyzdobeny
ať už současnými nebo se založením ústavu se pojícími fotografiemi, jenž nám poskytly autentický
obraz poličského nábřeží před necelým stoletím. Ve
sportovní hale probíhala již zmíněná, tělo i ducha
posilující, klání a celou budovou postavenou v klasicistním stylu se šířila atmosféra netradičně sváteční. Večer pak mohla široká veřejnost zhlédnout v Divadelním klubu módní přehlídku šatů, které byly
zhotoveny z nejrůznějších materiálů a poukazovaly
tak na jejich netradiční využití. Vrcholem pátečního
dne se stalo představení Gilgameš, hrané studenty
gymnázia, při němž nezůstalo jediné divácké oko
suché, ne kvůli tragičnosti – naopak, přehršel vtipů
a dvojsmyslných scén byla faktem, jenž pobavil
snad všechny v sále.
Co říci závěrem? Dle našeho vnímání byly oslavy
90. výročí založení poličského gymnázia vydařené
na nejvyšší možnou míru. Nejen jedni z prvních studentů, dnes často již lidé úctyhodného věku, měli
možnost se alespoň na okamžik vrátit do školních
škamen a připomenout si, jaké bylo navštěvovat tato
místa den co den. Po několika letech nebo desítkách
let se všichni rádi vracejí s hezkými vzpomínkami.
A to je krásné a jedinečné. Přesně takový byl účel
těchto dní.
Tadeáš Vraspír,
oktáva – Gymnázium Polička

Z ČINNOSTI DPS PENZION
POLIČKA – PROSINEC
Poslední měsíc v roce začínal a končil taneční
zábavou. Vše začalo Mikulášskou, kde nechybělo
vystoupení dětí z mateřské školy Čtyřlístek a samozřejmě ani Mikuláš s andělem a čerty, nadělovaly se
balíčky, mazalo se šmourem a někdo dokonce skončil v pytli. K poslechu i tanci hrál pan Hladík, pan
Otepka a zpívala paní Andrlíková.
Pro vánoční náladu jeli senioři na výstavu do
Kamence, kde si po zhlédnutí nádherných prací dali
horkou medovinu. Zdobení stromečku v Penzionu
se stalo již tradicí a i letos se s pěveckým souborem
Poupata zpívaly koledy. Vyvrcholením odpoledne
bylo rozsvícení stromečku a plavba zapálených svíček na vodní hladině. V adventním čase zavítal do
Křesla pro hosta pater Adrian Sedlák.
Na programu byl také Adventní koncert, který
si pro Penzion připravil Chrámový pěvecký sbor
Polička. V čase, kdy slunečního světla neustále ještě
ubývalo, účinkující i návštěvníci koncertu vytvořili
atmosféru, která snad pomohla k zažehnutí malého
světýlka v každém z nás. Protože světlo je teplo,
světlo je život a světlo je i naděje. Sváteční chvíle zažili senioři také v kavárničce při poslechu České mše
vánoční a na koncertě, kde paní Lujková přednášela
své básně a pan Hakl hrál na kytaru. Na závěr si
všichni společně zazpívali koledy.
Ani tento měsíc se nezapomnělo na oslavence
při narozeninovém zpívání. A vše končilo Silvestrovskou zábavou a opravdu zvesela. Pěvecký soubor
s panem Hladíkem svým programem všechny účastníky zavedl do školy, kde se zpívalo, říkaly básničky,
došlo na hádky a dokonce i na závist. Paní učitelka
ale vše měla pod kontrolou a vždy ve správnou
chvíli zasáhla. Penzionem zněl smích a dobrá nálada nebrala konce. K poslechu i tanci hrálo Babtrio
z České Třebové.
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OBRÁZKY Z AMERICKA IV: ČEŠI V AMERICE
Část první: „A kde máš ty svůj kroj?“
Jižně od Dallasu asi půl dne jízdy od Ponca City
najdete na mapě West – ospalé ani ne třítisícové městečko, ztracené v prachu texaských plání, pár čtvercových bloků dohromady. Každoročně se tu o prvním
zářijovém víkendu na americký svátek práce pořádá
festival a karetní turnaj v tarocích. Proč že nás to
zajímá? Protože čtyři z deseti obyvatel města uvádí

v dotaznících český/československý původ a svoje
město označují jako hlavní město kolaches v celém
Texasu. Tak vysokým podílem se mohou vykázat už
jen některé okresy v hlavním státě Čechoameričanů
- v Nebrasce. Tedy, vítejte na českém Westfest Polka
festivalu.
Když se Američané v roce 2000 sčítali, český
nebo československý původ přiznalo 1 700 000 osob.
Není to závratné číslo a Češi nikdy nezaujímali vysoký podíl v emigračních vlnách do Nového světa, který začali ve větších počtech objevovat od druhé poloviny 19. století. Nebyli mezi nimi bohatí podnikatelé,
ani ve své většině nehledali svobodu vyznání jako
američtí otcové poutníci. Pocházeli z venkovských
zemědělských oblastí jižních a jihozápadních Čech,
Českomoravské vrchoviny, Valašska nebo Zlínska,
které minul průmyslový rozvoj a které přestávaly být
schopné uživit narůstající populaci. A tak se třetí syn
drobného rolníka, domkář nebo obyčejný nádeník
rozhodli vylepšit svou ekonomickou situaci, nalézt
větší osobní svobodu. Nasedli na loď v Brémách
nebo Hamburku a po pár týdnech plavby dorazili
do New Yorku.
Podobným způsobem opouštěly i dřívější poličský okres desítky rodin zejména z Borové, Telecího,
Kamence nebo Pusté Rybné, jak přehledně zpracoval
ve své studii Karel Kysilka.
Samostatnou kapitolou na delší vyprávění jsou
pozdější vlny politických emigrantů, opouštějící Československo kvůli komunistickému režimu.
Zem na východ od Mississippi byla na sklonku
19. století už obsazena, kroky emigrantů proto směřovaly na jih do Texasu nebo k Velkým jezerům a pak
dál na středozápad, kde byla k dispozici farmářská
půda za relativně nízké ceny. Zakládali drobné osady
a venkovská městečka v širokých pláních dnešní
Minnesoty, Nebrasky, Iowy nebo Texasu, jak je
dobře patrné na mapě dnešního čechoamerického
osídlení.
Lidé z různých koutů českých zemí přijali novou
identitu, kulturu, jazyk a nejpozději v druhé nebo
třetí generaci už se považovali za Američany. Amerikanizace života byla nevyhnutelná. Na zemi svého
původu ale nezapomněli a v menších sídelních lokalitách si dokázali udržet své české dědictví a kulturní
tradice i po sto letech – West je jednou z nich.
Byl to rodinný výlet, doprovázely mě známé tváře
z poličského tábora – Bill a Kerry si jeli předně zahrát
karty, ochutnat opravdové koláče a napít se piva. Kati
se chtěla po roce přesvědčit, jak moc zapomněla češtinu, a taky se těšila na koláče a pořádné pivo. Jacque
jsme naučili pár českých frází a její vztah k pivu a koláčům byl také pozitivní. A já jsem se těšil, že budu
mezi svými »krajany«. Moc mě zajímalo, jak těžké je
udržovat si národní dědictví v Americe.
Festival začínal parádním průvodem. Každá
známka české identity, jména na domech a drob-

ných restauracích nebo české vlaječky, alegorické
vozy s lidmi v krojích a harmonikáři hrajícími polku
ve mně vyvolávala zvláštní emoční stavy. Bylo to
fascinující vědomí, že veřejný prostor amerického
města ovládají atributy mojí národnosti. Věděl jsem
jedno. Dnes se budu doslova vnucovat kolemjdoucím
a doufat, že budou mít české kořeny a poví mi svůj
životní příběh.

tu pod Radhoštěm. V Aničce jsem našel svou první
babičku. Byla schopná plynně mluvit česky, a zároveň v krásném východomoravském nářečí s příměsí
anglické výslovnosti. Když jsem z angličtiny přešel do
češtiny, pochválil její kroj a přiznal svůj pravý původ,
byla mile překvapená – aby ne, »pravý Čech« jsem
byl ten den ve Westu patrně jediný. Anička zachovala
nadhled a zeptala se mě: „A kde máš ty svůj kroj?“

Měl jsem docela úspěch. Bill vystihl moje aktivity
přesně, když telefonoval Ann, která musela zůstat
v Oklahomě. Řekl doslova „Jarda picked a lot of
chicks, queens and grandmas,“ tedy volně přeloženo
ze slangu „Jarda sesbíral hodně mladejch koček, královen a babiček“.
Babičky – ty jsem si vybíral záměrně. Po zkušenosti s několika mladými lidmi, kteří dokázali česky
nanejvýš říci „jak se maš“, jsem změnil strategii. Hledat objekty co nejstarší, a úplně nelépe, když budou
mít kroj. Takhle jsem našel Nancy Polansky, jejíž
rodina se přistěhovala za první republiky z Frenštá-

A já odpověděl: „Víte, my už je u nás přes padesát let
nenosíme.“
Nancy měla na starost kulturní pavilon v areálu
festivalu, kde se vystavovaly české knihy, fotografie,
mapy, nebo perník a láhev becherovky. Nancy si mě
nedobírala, že nemám kroj. Ona se upřímně podivovala a přirozeně očekávala, že si ho na slavnost
vezmu. Protože pro Čechoameričana je kroj rodinné
dědictví, které se předává z generace na generaci. Je
to národní symbol, který zůstává jedním z mála vnějších znaků i poté, co vymizí schopnost komunikace
v jazyku země původu. Každý, kdo měl na sobě ten
den kroj, na něj byl hrdý a nesundal ho, i když bylo
třicet stupňů ve stínu. Podle kroje jste totiž mohli navenek jasně deklarovat, že máte české kořeny.
Víte, kroj je příkladem tradice udržující se i navzdory tomu, že v rodné zemi už na mnoha místech vymizela. Což je zajímavé, ale zároveň logické
u skupin emigrantů, kteří byli po několik generací
odříznuti od původního národního společenství. Oni
se vlastně zastavili v čase. Když Češi odcházeli před
sedmdesáti a více lety do Ameriky, vzali si s sebou
tehdejší hodnoty a kulturní tradice. Mezi sebou je nadále udržovali a předávali svým dětem, aniž by došlo
k jejich proměně v návaznosti na to, jak se měnily
podmínky v rodné zemi. A že se česká společnost ve
dvacátém století hodně změnila! Češi v Americe měli
samozřejmě informace o tom, že se jejich rodná země
mění. Ale proměnu už sami neprožívali. V americkém
prostředí byli izolováni a nemohlo dojít k transferu
nových hodnot.
Názorným příkladem takové »konzervace« je jazyk.
Český emigrant nemluví nespisovně, dalo by se říci.
Čeština v každodenní komunikaci během posledních
padesáti let výrazně změnila svou podobu. Ztrácí se
nářečí i spisovná forma jazyka a obě formy nahrazuje
obecná čeština s nespisovnými koncovkami. Můžete
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si být jistí, že Nancy nepoužila jediné nespisovné
slovo. Pokud kdy komunikovala v češtině, bylo to
s krajany, kteří používali stejně čistý jazyk, kterým
se u nás mluvilo před sto lety. Vlivy, pronikající do
češtiny, neměly Nancy jak ovlivnit.
Důsledkem setrvačnosti hodnot je i fakt, že se
nadále 440 tisíc Američanů cítí být Čechoslováky, ačkoliv Československo formálně zaniklo před dvaceti

lety. Zkusil jsem Nancy opravit, že Československo už
není a je pouze Česká a Slovenská republika. Dostal
jsem jednoduchou odpověď: „Já vím, ale moje rodina
pochází z Československa.“
O tom, že s identitou těch lidí v krojích a jejich
dětí a vnoučat to není tak jednoduché, si povíme příště. Zatancujeme si polku a dojde i na kolaches.
Jarda Najbert

TENIS
26. 12., tuto poslední sobotu roku 2009, se konal
závěrečný turnaj, kterým byl 5. ročník silvestrovského
tie-breaku ve dvouhře. Tento turnaj má každý rok
větší počet účastníků a získává si oblibu hráčů. Je
to totiž turnaj, který se nikde jinde nehraje a svým
průběhem vždy s postupem času získává na dramatičnosti, protože se hraje způsobem každý s každým
a s blížícím se koncem se stále více počítá, kdo na
tom jak je. Letošní ročník se zapsal do historie jako
zatím nejdelší, co do času, po který se bojovalo a také
se ho zúčastnilo nejvíce hráčů, a to 18 z toho 3 ženy,
které statečně bojovaly.
Každý z hráčů tedy sehrál 17 zápasů a tím 34
tiebreaků, protože se hrálo na dva tie-breaky. Celkem
bylo sehráno 153 zápasů a tedy 306 tie-breaků a turnaj trval 10 hodin.
Celkovým vítězem a obhájcem prvenství z minulého roku se stal domácí Zdeněk Jílek.
2. místo obsadil Štěpán Bonaventura z Hlinska,
3. místo získal Martin Kubát z Chotěboře, kam putuje také 4. místo zásluhou Františka Čermáka. Na
5. místě skončil Karel Křen z Luhačovic a na 6. místě
další domácí hráč Petr Hegr. Další umístění domácích:
8. Michal Kadidlo, 9. Leoš Bulva st., 10. Milan Veselý,
12. Lukáš Kadidlo, 13. Erik Vápeník, 14. Petr Jelínek,
15. Lída Teplá, 16. Luboš Boháč, 17. Alena Pazlarová
ml., 18. Petra Hamanová.
Už teď se všichni těší na konec roku 2010 a na
6. ročník tohoto turnaje.
2. 1. turnaj staršího žactva v Poličce. Za účasti 17
chlapců a 13 dívek se poměrně dařilo našim hráčům.
Nejvíce Lucce Jílkové, která vyhrála jeden zápas ve
dvouhře a ve čtyřhře skončila se spoluhráčkou Markétou Fuksovou z Jihlavy na 2. místě. Jednu výhru ve
dvouhře zaznamenali Dan Vyskočil a Štěpán Švanda.
Bez pocitu vítězství skončil turnaj pro Filipa Slaného,
Terezu Plškovou, Elišku Hrubou a také pro naše
mladší žáky Adama Jelínka, Luboše Bártu a Zdendu
Jílka, kteří měli tento turnaj jenom jako kvalitní trénink a přípravu na turnaje ve své kategorii.
9. 1. turnaj dorostu v Poličce. Účast 17 chlapců
a 14 dívek. Nejvíce z domácích se dařilo Honzovi
Křivému, který skončil na 3. místě ve dvouhře i ve
čtyřhře. 3. místo ve čtyřhře získali také Michal Kadidlo s Erikem Vápeníkem. Jeden zápas vyhrál také
Radek Vytlačil ve dvouhře. Dan Vyskočil, Martin Cecha, Pavel Bidmon, Alča Pazlarová a Terka Musilová
na výhru nedosáhli.
16. 1. Turnaj staršího žactva v Hradci Králové.
Z našich hrála pouze Lucka Jílková a radovala se
z jedné výhry a ve druhém kole sahala po překvapení, když hrála vyrovnaný zápas s první nasazenou
hráčkou a prohrála 2:1 na sety.
16. 1. se hrál finálový turnaj Masters okruhu malý
Open v Brně. Tento turnaj je určen pro deset nejlepších dvojic, které nasbíraly nejvíce bodů v uplynulé
sezoně. V kategorii Medium obsazují naši hráči pravidelně dobrých výsledků a tak účast v na závěrečném
turnaji máme vždy početně obsazenou.
Největší naděje měla dvojice L. Scheib - Z. Hrubý,
která ale nakonec zklamala a skončila na 9. místě.
Lépe se vedlo dvojici P. Hegr - L. Bulva, která
obsadila 5. – 8. místo. Nejlépe skončil V. Vltavský na
3. místě, který měl spoluhráče z Uničova M. Rábka.
Pro zranění nemohli startovat M. Krištof a D. Vápeník.

POZVÁNKA DO KLUBU
DESKOVÝCH A JINÝCH HER
Hrajeme v čítárně městské knihovny (v 1. patře) ve
čtvrtek 4. 2., 18. 2. a každý další čtvrtek od 16.00 hod
do 19.00 hod. Zahrát si může přijít každý od 7 do 90
let a hrát se budou nejen deskové, ale i karetní a jiné
hry. Klubový příšpěvek je 10,-Kč/den. Hraní deskových her je možné si domluvit i na školách apod.: tel:
737 480 400.
Jana Mayerová, ved. Klubu deskových her
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BIJEC IGOR – 20 LET NOVODOBÉHO GLADIÁTORA
Igor Poliačik (35) prožil dětství v Pomezí, a tak
jako každý vesnický chlapec, hrál s kamarády v létě
fotbal a v zimě hokej. Cítil ale, že to pro něj není ta
pravá aktivita, stále více ho přitahovaly svaly a síla.
Proto v 15 letech zavítal do Poličky mezi kulturisty.
Brzy bylo také zřejmé, že kulturistika není pro Igora
úplně ideálním sportem, ve kterém by mohl pomýšlet na velké úspěchy. Po několika měsících tréninku
v adolescentním věku bylo rozhodnuto; Igor disponoval už tehdy značně nadprůměrnou silou. Z toho
celkem logicky vyplynulo, že vhodným sportem pro
dospívajícího chlapce s křestním jménem statného
ruského bohatýra, bude silový trojboj.
Prvním základům tohoto sportu se učil od výborného závodníka, mistra České republiky Vlastimila Říhy. Tehdy Igor trénoval s dalším úspěšným
závodníkem, pozdějším vicemistrem České republiky
v silovém trojboji a velkým kamarádem Marcelem
Štěpánkem. Oba vytvořili na řadu let známou dvojici
poličských siláků. Svoji nadprůměrnou sílu společně
předvedli i poličské veřejnosti v rámci vystoupení
na úspěšné kulturistické exhibici v Tylově domě
17. 4. 1991, kde Igor jako 17letý dorostenec dokázal 7x
za sebou opakovaně zvednout v benchpressu 100kg
a zvládl 23 dřepů se 100kg činkou.
A tak, jak Milón Krotónský ve starém Řecku v letech 540-516 před Kristem, rozvíjel sílu metodou, při
které zvedal a nosil na ramenou tele a postupem času,
jak zvíře rostlo, zvětšovala se i Milónova síla, tak i Igor
v srdci Evropy 2000 let po Kristu pracoval na rozvoji
své síly způsobem obdobným, pouze zvíře za činku
zaměnil a postupem času na ni kotouče stále nové
a nové přikládal, aby i jeho síla byla větší a větší.
Během dosavadních 20 let tréninkového úsilí dosáhl Igor Poliačik mnoha sportovních úspěchů. Je trojnásobným mistrem České republiky v silovém trojboji
juniorů, dvojnásobným medailistou mistrovství České
republiky v kategorii mužů, vítězem a medailistou několika českých pohárových soutěží. V devadesátých
letech byl účastníkem mistrovství Evropy v silovém
trojboji juniorů v Rusku. Jeho nejhodnotnějším silovým výkonem je obdivuhodných 310 kg v mrtvém
tahu! Mrtvý tah je Igorova parádní disciplína, ve které
vybojoval v ČR řadu medailových umístění.
Jeho největším životním sportovním úspěchem
mimo území ČR je 6. místo na mistrovství Evropy
v benchpressu výkonem 200kg v kategorii mužů do
110kg v Německu v roce 2007. Na tomto mistrovství
Evropy skončil Igor původně devátý, ale později
byli v jeho kategorii diskvalifikováni tři soupeři za
pozitivní dopingový nález a to pro poličského borce
znamenalo posun z devátého na šesté místo.
Igor nezůstal jen u trojboje, stále více ho přitahoval boj muže proti muži v různých jeho podobách. Ke
zvedání činek přidal i trénink boxerský a zápasnický,
v těchto sportech se zúčastnil několika zápasů. Dvakrát stál v ringu v Olomouci a jednou v Karviné na
oblastních přeborech supertěžké kategorie v boxu. Ve
všech třech duelech zvítězil. Jednou se také utkal a to
vítězně na pohárové soutěži kickboxu v Rakousku.
Čtyřikrát se postavil do klece k ultimátním zápasům
v Hradci Králové. V ultimátních zápasech se bojuje
převážně kombinacemi boxerských úderů a zápasnických chvatů. Při těchto zápasech 2x zvítězil a 2x
byl poražen.
Úspěšný sportovec, kterého znají mladí lidé především z prostředí diskotéky v Sádku, kde působí
v roli šéfa pořádkové služby, má v posledních letech
i ambice na poli trenérském. Svými radami vycházejícími z mnohaleté sportovní praxe pomohl několika
cvičencům, kteří se specializovali na silový trénink.
Nechyběl ani u přechodu z tréninku kondičního, všeobecného na speciální trojbojařský u dvou pozdějších
úspěšných reprezentantů ČR Rostislava Doležala
a Konstantina Ožinského.
Působí i v roli trenéra boxu, minulý rok absolvoval v Brně trenérský kurz a získal kvalifikaci trenéra
pro výuku tohoto sportu. A právě v Sádku (v budově
diskotéky Dance Hall) se mohou zájemci z řad mužů,
žen a dětí starších 12 let hlásit každý čtvrtek od

16-19 hod. k pravidelné výuce a tréninku boxu. V případě úspěšného absolvování základního tříměsíčního
kurzu je možná účast na amatérských závodech. Bližší informace získáte na čísle mobilu 603 500 490.
Igor Poliačik je známý především jako představitel
výše zmíněných sportů, má ovšem i jiné záliby, ve
volném čase rád řídí svůj výkonný automobil, ale

i motokrosový motocykl a čtyřkolku. A kdyby se
zdálo, že nazvedaných kilogramů a rozdaných úderů
je až příliš a vše postrádá alespoň malý náznak ideálu
kalokagathie, pak vězte, že tak jako Milón Krotónský
pod vedením svého trenéra a učitele, matematika a filozofa Pythagora se snažil i o jiná poznání, tak i náš
poličský hrdina zavítal a rád se vrací do jiného oboru
lidské činnosti.
Silový trojbojař, boxer, zápasník a trenér boxu
Igor Poliačik se učil 12 let hře na klavír a kytaru
v Základní umělecké škole Bohuslava Martinů a vždy,
když mu to čas dovolí, se rád k těmto hudebním
nástrojům s velkou láskou navrací, protože jeho
srdce bije i pro tuto ušlechtilou činnost, při níž může
alespoň na chvilku zapomenout na tvrdou realitu
mužných sportů.

ÚSPĚCHY PLAVECKÉHO
ODDÍLU V ROCE 2009
Plavci z oddílu Orka Polička se v roce 2009
zúčastnili Poháru Třebovské lokomotivy a tří
krajských plaveckých soutěží v jarním i podzimních termínu.
Za Poličku v Poháru Třebovské lokomotivy
v dubnu 2009 plaval již v kategorii dorostu Václav Werner. Ve velké konkurenci se však neprobojoval do finále přihlášených startů 100m znak,
100m prsa a 100 volný způsob.
Na Krajském přeboru 12 letého žactva a starších v Trutnově bojovali za oddíl Václav Werner,
Eliška Flídrová a Zdena Schauerová. Václav Werner se ve své kategorii dorostu umístil na čtvrtém
místě v disciplíně 200m znak, páté místo za 100m
znak, dvě osmá místa za 100m polohový závod
a 100m volný způsob, desáté místo 200m volný
způsob a jedenácté 50m volný způsob. Tyto závody byly poslední účastí Václava Wernera za poličský oddíl a od září 2009 přestoupil do oddílu
Střediska plaveckých sportů Pardubice. Za oddíl
mu přejeme další sportovní úspěchy a navázání
na vynikající výsledky dosažené v našem oddíle.
Děvčata na těchto závodech změřila síly v pěti disciplínách. Eliška Flídrová dosáhla na třetí
místo 100m prsa, páté místo 200m prsa a další
disciplíny 100m polohový závod, 50m a 100m
volný způsob ve druhé desítce.
Zdena Schauerová doplavala pro čtvrté místo
200m prsa, sedmé místo 100m prsa, osmé místo
100m polohový závod, 50m a 100m volný způsob
ve druhé desítce.
Na podzimních Krajských přeborech 12 letého
žactva a starších v České Třebové děvčata znovu
zabodovala. Zdena Schauerová uspěla na 200m
prsa a obsadila druhé místo, na 100m prsa obsadila třetí místo a v disciplínách 100m polohový
závod, 50m a 100m volný způsob se umístila
ve druhé desítce. Eliška Flídrová doplavala pro
čtvrté místo na 200m prsa, šesté místo 100m prsa
a 50m a 100m volný způsob ve druhé desítce.
Svoji premiéru na závodech měla Helena
Severová na Krajské soutěži žactva 9 letých
a mladších v listopadu v Náchodě. Doplavala si
pro druhé místo na 50m prsa a třetí místo na
100m prsa. V disciplíně 100m volný způsob se
umístila na sedmém místě a 50m volný způsob
ve druhé desítce.
Sportu zdar!
Plavci a trenér
plavecké oddílu
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NOVOROČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE
Oddíl stolního tenisu TJ Spartak Polička uspořádal 2. 1., již tradiční Novoroční turnaj. Tento
prestižní turnaj slouží zároveň k určení okresního
přeborníka v sezóně 2009/2010.
Turnaje se zúčastnilo 38 hráčů z oddílů svitavského regionu. Turnaj je výjimečný tím, že se zde
mohou utkávat hráči amatérští s hráči, kteří hrají
ligové soutěže. Celý turnaj provázela velmi dobrá
povánoční nálada, čemuž odpovídaly i skvělé výkony podstatné většiny hráčů. Kromě soutěže jednotlivců se v rámci tohoto turnaje hraje také soutěž
dvoučlenných družstev.
Turnaj se neobejde bez věcného ocenění nejlepších hráčů. Letos nám s cenami pomohly, a tímto
jim také za pomoc děkujeme, tyto firmy:
Elektro Kelvin – pan Pavel Krištof, Prima Sport
– paní Švandová, Ravensburger, Orfast, Enter, Benzina ČSAD -pan Pospíšil, Trafika u Grubhofferů,
Tabák pana Kubáta, Lékárna na poliklinice, Truhlářství J+J, DAS – pan Demel a autodoplňky – pan
Rosecký.
Poděkování též zaslouží všichni činovníci oddílu, kteří pomohli zajistit zdárný průběh turnaje. Pan
J. Andrlík – ceny, p. ing. J. Baláš PhD. občerstvení,
p. L. Čípa pokladna.
A kdo byli ti úspěšní?
V soutěži jednotlivců:
1. Špinar Jaroslav (Li) okresní přeborník
2. Maděra Jaroslav (MT)
3. Křepelka Tomáš (Li)
4. Dostál Jiří (Li)
5-8. Skácelík (Mt), Fendrych, Češka, Kossler
(všichni Polička)
V soutěži dvoučlenných družstev:
1. Špinar – Křepelka (Li)
2. Dostál – Bálský (Li)
3. Mrva – Ertl (MT)
4. Maděra – Zítka (MT)
5. Kyncl – Švancara (SY)
6. Čípa – Fendrych (Po)
7. Baláš – Kossler (Po)
8. Skácelík – Riemer (MT)

PLAVECKÝ BAZÉN - CENÍK SLUŽEB OD 1. 1. 2010
BAZÉN
plavání
(v Kč/hod.)
SAUNA
(v Kč)

do 3 let
od 3 do 15 let

20,-

ostatní

40,-.

do 15 let

35,-

ostatní

75,-

Permanentky

5 vstupů 10 vstupů 15 vstupů
do 15 let

plavání
(v Kč/hod.) ostatní
sauna
(v Kč)

Veřejnost pro děti od 1,5 do 3 let Vodníčci
velký bazén - dospělí
40,- Kč
Zapůjčené plav. pomůcky pro děti ve středu
od 16.00 - 16.45 hod.
20,- Kč jednorázově

zdarma

85,-

160,-

210,-

185,-

350,-

500,-

do 15 let

175,-

330,-

450,-

ostatní

350,-

700,-

900,-

UPOZORNĚNÍ:
• vstup na bazén je započítán od převzetí do
předání klíčku - čipu od kabinky.
• za překročení zaplacené doby uhradí návštěvník 10,- Kč za započatou každou 1 hodinu.
• držiteli ZTP a ZTP/P a jejich průvodci se poskytne sleva poloviny vstupného
KURZY
Aquagravidibic
80,- Kč/ hod.
Aquaerobic
60,- Kč/ hod.
Batolata - malý bazének
100,- Kč./30 min.
Rodiče s dětmi - velký bazén 80,- Kč /45 min..
Plavání hrou
40,- Kč
Zdokonalovací plavání
40,- Kč
Triatlon MIP
40,- Kč
Delfínek
40,- Kč/45 min.

PŘEDNÁŠKY
Úvodní přednášky, předn. pro těhotné
20,- Kč za osobu
Uvedené kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku.
Půjčovné:
vysoušeče vlasů
rukávky/pár
plavecký pás
plavecká deska
vstup na balkon

5,5,5,10,-

10,- Kč
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/hod.

Půjčovné sauna:
prostěradlo
ručník

15,- Kč
10,- Kč

UPOZORNĚNÍ – potvrzení pro zaměstnavatele a pojišťovny za vstupenky nebo permanentky
hlaste v pokladně před zaplacením nebo využijte
služeb v pracovní době v kanceláři PB.
Ceny jsou včetně 10% DPH, půjčovné včetně
20% DPH.
Jitka Kmošková,
vedoucí plaveckého bazénu Polička

6. WORLD KARATE CHAMPIONSHIP FOR CLUBS 2009,
LIGNANO SABBIADORO – ITALY

Na sklonku minulého roku – 12. a 13. 12. 2009 se
ty). Naši závodníci v bojích podali spoustu krásných
oddíl poličských karatistů, kteří jsou součástí TÝMU
výkonů a v mnoha případech boje končily vítězstvím
MSKA – CZ (Tým moderního sportovního karate
českých závodníků. Proto výsledkem týmu MSKA
– Česká republika) zúčastnil 6. ročníku světového – CZ bylo celkové úžasné 2. místo. Výsledky jednotlišampionátu v karate v soutěži klubů (bez rozdílů
vých kategorií vidíte níže.
Za oddíl stolního tenisu Eduard Střílek
stylů karate), který se konal v italském přímořském
městě Lignano Sabbiadoro. Na tento závod se sjelo na
KOUČ TÝMU MSKA – CZ: Radovan Andrle (Po1500 závodníků ze 155 klubů a 20 států světa.
lička)
V sobotu se konaly soutěže v KATA (sestava cviZÁVODNÍCI: Šárka Kučerová (Polička) 2. místo
ků, která představuje boj s imaginárním soupeřem). WKF -55kg kadetky, Pavel Halama (Chotěboř) 3. mísTéto části závodů se naši závodníci nezúčastnili kvůli
to – Wuko senioři +75kg nad 21 let, Lubomír Macek
technické odlišnosti stylů karate. Zato si užili volný
(Brno) 3. místo – Wuko senioři -75kg nad 21let, Da9. 1. 2010 v 16.00 hodin se Divadelní klub pro- den v předvánočních Benátkách, kde si příjemně
vid Hons (Chotěboř) 3. místo – Wuko kadeti +68kg,
měnil ve sportovní areál, a to z důvodu konání VI. odpočinuli.
Pavla Šimková (Praha) 3. místo WKF seniorky -65kg,
ročníku mezinárodního turnaje v mariáši. Třicet
V neděli se již závodníci zúčastnili soutěží v KU- Lucia Motlová (Praha) 3. místo Wuko seniorky +58kg,
dva borců se utkalo celkem ve čtyřech kolech po
MITE (boj), které probíhaly ve velké sportovní hale
3. místo WKF seniorky -60kg, Eva Fürstová (Havlíčpadesáti minutách ve hře známé jako volený mariáš
od rána až do pozdního odpoledne na osmi tatami
kův Brod) 2. místo Wuko juniorky +58kg, 3. místo
pro čtyři hráče.
(tatami – speciální povrch vytvořený pro bojové spor- WKF juniorky -65kg
Nezávislého pozorovatele by udivil na první
pohled hladký průběh soutěže, avšak nenechme
se mýlit. Sportovní výkony podané některými
borci hraničily s výkony sportovců nominovaných
na OH. Celé odpoledne proběhlo bez nejmenších
problémů a po zaslouženém gulášovém závěru,
mohlo proběhnout slavnostní vyhlášení výsledků.
Zde uvádím první tři příčky: 1. Němec Oldřich, Korouhev 2. Jirmásek Josef, Polička, 3. Hegr Jaromír,
Korouhev. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem
účastníkům za skvělou atmosfétu.
Bohatá tombola by se neobešla bez přispění
těchto: Jakub Kleinbauer, COMA – UNET, ENTER
Polička, STAVEX Jiří Andrlík, Elektro Kelvin, HESO,
HANA TABÁK, ELEKTRO KALINOVSKÝ, JIP
POLIČKA, SETRONIC - T-MOBILE , Pavel Pražan,
Milhaus, Marta, BABY obchod s dětským oblečení
Jiří a Hanka.
Team MSKA CZ a ředitel turnaje Mistr Giacomo Spartaco Bertoletti IX. Dan (vpravo);
Velké díky patři také panu Briolovi z Oldříše
zleva - Radovan Andrle, David Hons, Štěpán Příhoda, Jan Michálek, Pavel Marko, Milan Lorenc,
u Poličky. 8. 1. 2011 se těšíme na další, zajisté vyPavel Halama, Luboš Macek, David Mikeš, Giacomo Spartaco Bertoletti; horní řada zleva - Jaroslav
dařený, ročník.
Roušar, Šárka Kučerová, Lucia Motlová, Pavla Šimková, Nikola Tobiášová, Eva Fürstová
lulu

MEZINÁRODNÍ TURNAJ
V MARIÁŠI
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ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
V neděli 13. 12. 2009 odjížděl Spartak k dalšímu
nelehkému utkání a to do České Třebové. Číslo 13,
horoskop a možná i hvězdy byly nakloněny v tomto
zápase Poličce kladně, krom hlavního rozhodčího
Kejře z Chotěboře. Posily Třebové, tedy hráči, kteří se
do dějství utkání dopravili vlakem, ještě ani nestačili
zjistit, v kolik jim to jede zpátky a už prohrávali 0:1.
Ve 49 vteřině úvodní třetiny nebyl nikdo schopen zastavit L. Boháčka, který nás poslal do vedení.
V 11. minutě v naší přesilové hře doklepává O. Havlíček puk do sítě Třebové a je to 0:2. Naši kluci hráli
velice dobře kombinačně až do 15 minuty než začal
poprvé úřadovat hlavní rozhodčí. Zhruba v tomto
čase došlo k šarvátce mezi domácím hráčem a Boháčkem. Trest pro oba 5 minut + do konce utkání. Dle
našeho mínění došlo ze strany soupeře k úmyslnému
vyvolání fyzického napadení právě u Boháčka, protože Libor dělal až do této doby svými rychlými výpady
třebovským bekům velké problémy. Necitlivá rozhodnutí následovala dále. V 18. minutě v našem oslabení
5 na 3 Třebová snižuje na 1:2.
Druhá třetina ze strany soupeře začala tvrdě až
hrubě, ale vylučováni byli hráči Poličky.
6. minuta opět oslabení 5 na 3 a je vyrovnáno
2:2. Dle trenéra M. Grubhoffera jsme byli někdy
přísně vylučováni včetně O. Havlíčka, který musel
též předčasně pod sprchy. Další, kdo musel v druhé
třetině opustit ledovou plochu byl Česka, který pro
změnu cestoval do nemocnice na šití. 9 vteřin před
koncem druhé třetiny s velkou dávkou štěstí dává
exparubický hráč Mečiar branku, když puk trefil ve
vzduchu. Sečteno, podtrženo, po druhé třetině prohráváme 3:2, když jsme asi 15 minut hráli v oslabení.
6 dvouminutových trestů a jeden pětiminutový.
Po vzájemném vyburcování kluků v kabině startuje třetí třetina. A začíná dobře. O. Veselý od modré
dělovkou propálil vše, co mu stálo v cestě a vyrovnal
tlak na 3:3. V 15. minutě pak krásně mezi obránci
projel F. Švejda a nechytatelnou ranou pod víko
nás posílá do vedení 4:3. Znovu se štěstím, které je
u sportu zapotřebí, Třebová vyrovnává v 17. minutě
na 4:4. Remízou končí základní hrací doba a jde se
na prodlužování. Prodloužení se hraje při 4 hráčích
po dobu 5 minut. A znovu zapracoval hlavní rozhodčí
Kejř. Nejdříve vyloučil jednoho našeho hráče a v zápětí druhého. V tento moment ale následuje na led
dle pravidel pátý hráč Třebové a Spartak hraje 1,40
minut oslabení 5 na 3. Soupeř z této početné výhody
k naší radosti nedokázal vytěžit. Kuriozita hlavního
rozhodčího přišla v moment, kdy náš hráč J. Drobný
byl evidentně podseknut skoro s rozmachem hokejky,
ale hlavní sudí k našemu údivu vylučuje Drobase za
nafingovaný faul. 5 minut nervů se nerozvlnila ani
na jedné straně síť a šlo se tedy na trestná střílení. Po
sérii prvních pěti byl stav 2:2, když naše dva úspěchy
zaznamenal Vašátko a Boháč. Nyní už se muselo
rozhodnout v sérii jeden na jednoho. První jel hráč
Č. Třebové a nedal. Hokejový bůh a Jarda Boháč už
se na ten nervydrásající konec nemohli dívat a posledně jmenovaný rozhodl o našem zaslouženém vítězství
4:5 SN. Hlavní rozhodčí, asi ač nerad, musel jen v zápise o utkání naše vítězství potvrdit svým podpisem.
Krásná mrazivá neděle 20. 12. 2009 byla po
měsíční pauze dnem, kdy jsme přivítali na domácím hřišti mužstvo Chocně. Hned v úvodu musíme
podotknout, že toto utkání se řadilo do kolonky těch
nepovedených. V končící 2. minutě, přesněji v čase
1.55 prohráváme 0:1. Za 35 vteřin Vašátko za asistence
Drobného vyrovnává. Ve 4. minutě je za hrubý faul
na O. Havlíčka hráč Chocně vyloučen na 5 minut
+ do konce utkání. Náš tlak na soupeřovu branku
v početní výhodě je sice značný, ale střelecky bezúspěšný. V čase 8.40 již po přesilové hře znovu v akci
Vašátko za asistence Drobného a vedeme 2:1. Za 46
vteřin nám rozhodčí dává opět početní výhodu, ale je
to soupeř, který v oslabení vyrovnává 2:2. Ve 12. minutě pro změnu hrajeme v oslabení my, ale díky
R. Schauerovi v naší brance soupeř z této přesilové
hry nic nevytěžil. V 15. minutě po střele Veselého
a následném doklepnutí Švejdou znovu vedeme, stav

3:2. O 2 minuty později jsme asi 50 vteřin oslabeni
o dva hráče, ale naši branku jsme zdárně uhájili. Nepochopitelná chyba našeho brankáře přišla 24 vteřin
před koncem první třetiny. Zbytečným a hlavně špatným vyjetím umožnil těsně před přestávkou Chocni
vyrovnání 3:3.
Ve druhé třetině v čase 8.22 znovu vedeme. Čtvrtou branku vstřelil Havlíček za asistence D. Vápeníka.
V tomto utkání to vypadalo, jako když hráči Spartaku
Polička mají velice citlivý vztah k soupeři, protože
znovu nechtěli připustit, aby Choceň dlouho prohrávala. Za pouhou jednu minutu a 22 vteřin je opět
vyrovnáno 4:4.
V této třetině prožíváme ještě dvojnásobné oslabení a stav do závěrečné dvacetiminutovky zůstává
nezměněn. Zhruba v 11. minutě došlo ke zranění
O. Veselého, když hlavou narazil do kraje mantinelu.
Asi čtyřcentimetrovou tržnou ránu nad pravým obočím mu ihned na ledové ploše ošetřila paní M. Dobiášová. Následně potom v kabině ušetřila Otovi cestu
do nemocnice a zdrav. personálu čas a nitě. Ránu mu
odborně stáhla čtyřmi mašličkami a bylo sešito. Ota
natřen zelenou desinfekcí sice vypadal jako indián na
válečné stezce, ale byl v pořádku a to je hlavní.
Třetí třetina, čas 6.02, gól střílí Havlíček za asistence Vašátka, vedeme 5:4. A znovu se projevuje
naše soucítění se soupeřem a necháváme ho za 25
vteřin vyrovnat 5:5. Potom ale za necelou minutu
znovu vedeme po nádherné akci D. Vápeníka, Havlíčka a Vašátka. Posledně jmenovaný tedy zvyšuje na
6:5. Z velké přemíry snahy zvýšit ještě o jeden gól
přichází ve 12. minutě vyrovnání. Stav 6:6 vydržel
až do konce základní hrací doby. V pětiminutovém prodloužení chytil R. Schauer sólový nájezd
Chocně, ale jinak se nic zásadního nestalo. Na řadu
přišla trestná střílení. Boháček a Boháč neproměňují,
soupeř také ne. Třetí v pořadí Poličky, Vašátko, se
nemýlí a nádherným vinglem překonává brankaře
Chocně. Úspěšný ve třetí sérii je i soupeř. Čtvrté
nájezdy. Havlíček neproměňuje, soupeř ano. Poslední exekutor S. Husák musel dát, aby nás udržel ve
hře. Bohužel neproměnil a soupeř se mohl radovat
z vítězství 6:7 SN. Pokud můžeme někoho v tomto
utkání vyzdvihnout, tak určitě juniora Vašátka. Byl
nejlepším hráčem Spartaku, statistiky hovoří jasně,
čtyři branky a 1 asistence.
Poslední prosincovou neděli byl dalším naším
soupeřem na domácím ledě oddíl Sokola Semechnice. I když doposud v této sezoně naše dvě vzájemná
utkání skončila vítězstvím Poličky, přistupoval Spartak s respektem k soupeři, ale s odhodláním zvítězit
i potřetí. První třetina nebyla v celku ničím zajímavá.
Jen brankaři na obou stranách asi 3x zasahovali v nebezpečných situacích. Svá mužstva podrželi a díky
jejich neprůstřelnosti se po prvních dvaceti minutách
odcházelo do kabin za nerozhodného stavu 0:0.
Na začátku druhého dějství to vypadalo, že nepotřebujeme inkasovat branku, abychom se dostali z takové trošičku skřípnuté hry. Rozhodčí i soupeř nás
vyslyšel. Od 5. minuty hrajeme 31 vteřin oslabení 3 na
5, které zdárně přežíváme. 4 vteřiny po návratu čtvrtého hráče jdeme znovu do třech na dlouhých 1,08
minut. Semechnice po 8 vteřinách početní výhodu
využívá a ujímá se vedení 0:1. Hra dále pokračuje naším oslabením 4 na 5. V tento moment se perfektním
zákrokem projevil náš golman R. Schauer, když zlikvidoval šanci zcela volného útočníka před naší brankou.
Ještě v našem oslabení po velice pěkné akci v čase
7,51 přihrává D. Vápeník Vašátkovi, který vyrovnává
na 1:1. Je vidět, že po vyrovnávací brance ožíváme
a začínáme soupeře tlačit. Od 17. minuty hrajeme
přesilovku. Veterán Spartaku, 38letý D. Vápeník, bere
odpovědnost na sebe. Ve středu kluziště získává puk,
objíždí dva hráče soupeře a zakončuje střelou, kterou
nás posílá do vedení 2:1. A to ještě z jeho strany není
vše. 8 vteřin před koncem druhé třetiny dostáváme
výhodu přesilové hry. Po vhazování a krátké výměně
puku přihrává Češka D. Vápeníkovi, který se sirénou
zvyšuje na 3:1. Gól je uznán, soupeř neprotestuje
a Spartak tedy vede již o dvě branky.

Ze třetí třetiny uběhlo pouhých 37 vteřin a čistý hattrick dovršil D. Vápeník, když po přihrávce
Radiměřského zvýšil na 4:1. O 1 minutu později se
opět blýskl R. Schauer v naší brance při likvidaci
sólového nájezdu útočníka Semechnic. V čase 10.42,
kdy hrajeme oslabení, soupeř snižuje na 4:2. Před
závěrečnou sirénou byl nepříjemně do žeber a břicha zasažen L. Boháček. Utkání sice nedohrál, ale
zranění snad nebude vážné a Libor bude v pořádku.
Skóre z 11. minuty závěrečného dějství se nezměnilo
a Spartak se připsal další, v pořadí třetí, výhru nad
Sokolem Semechnice. Na závěr skoro každého utkání
hodnotíme někdy celek , někdy jednotlivce ať kladně
nebo záporně. Dnes si připomínku a pochvalu zaslouží D. Vápeník, střelec tří gólů. Ač nejstarší hráč
mužstva, může co do rychlosti a techniky konkurovat
hráčům o generaci mladším.
Již v novém kalendářním roce 2010 hostil Spartak
Polička 3. 1. 2010 silného soupeře z Lanškrouna.
Lanškroun nastoupil k utkání se 17 hráči, z toho 9
bylo hostujících ze Šumperka. Ať Lanškrouňáci či
Šumperáci nestačili řádně nasát vzduch poličské
hokejové arény a už v 36. sekundě zápasu prohrávali
1:0. Branku vstřelil Švejda za asistence Drobného.
Naši kluci se pustili do zápasu s takovou chutí, že
soupeř poprvé přejel červenou čáru až v čase 1.56
min. Do té doby Spartak dovolil jen 2x vyhození na
zakázané uvolnění. Ve velké snaze a v naší přesilové
hře špatně rozehráváme. Toho soupeř náležitě využil
a vyrovnal na 1:1 (čas 3.40). Od vyrovnávacího gólu
se hraje velice rychlý hokej a Polička zdárně překonává i dlouhé 1.06 minut trvající oslabení 3 na 5. V čase
12.17 dostáváme možnost výhody, kterou po 14 vteřinách využíváme. Boháček doklepává střelu Drobného a stav 2:1 vydržel až do konce třetiny.
Druhá třetina přinesla kvalitní hokej, ale až do
17. minut se skóre neměnilo. Až v čase 16.21 minut
hrajeme přesilovku, kterou po 5 vteřinách využíváme,
když po přihrávce Havlíčka vypálil od modré Ota
Veselý a zvýšil na 3:1. Ještě před koncem poslední
části hrajeme znovu oslabení o dva hráče. Oslabení,
nedostaneme-li gól, vydrží až do třetí třetiny. Početní
výhodu soupeř nevyužil ani na začátku třetí třetiny.
A tak naše hra pokračovala již v plném počtu.
Časomíra ukazuje 5.03 minut, když Boháček
zachytí vyhozený puk v útočné třetině a trošku se
štěstím zvyšuje na 4:1. Jsme v tento moment lepším
týmem a máme tlak, který je zúročen Češkou, když
dorazil puk do prázdné branky po střele Havlíčka.
Vedeme již 5:1. Ve 13. minutě závěrečné třetiny hrajeme přesilovku. 39 vteřin před návratem vyloučeného
hráče přihrává Češka D. Vápeníkovi, který nejdříve
ze dvou beků udělal stojící figury a golmanovi Lanškrouna nedal sebemenší šanci. Tato velice pěkná
akce, na jejímž konci byla naše šestá branka, neměla
již pokračování. Utkání se dohrálo sice rychle, ale bez
větších šancí na obou stranách s konečným výsledkem 6:1. Pochvalu za předvedený výkon zasloužilo
celé mužstvo Spartaku. Náš soupeř, ač hodně posílen,
odjížděl z Poličky velice, velice zklamán.
Poslední čtvrté kolo zápasů základní části bylo
zahájeno 10. 1. 2010 v Třebechovicích s Česticemi.
V první třetině hrál Spartak zodpovědně, hlavně
v defenzivě. Ve 13. minutě při našem oslabení vybojoval J. Boháč puk a backhandovou střelou překvapil
brankáře Čestic, který kapituloval, stav 0:1. O minutu
později musel odstoupit z utkání D. Vápeník pro
nepříjemné zranění, kterým byla naražená žebra.
Těsně před koncem první dvacetiminutovky přišla
velice pěkná akce Boháčka, V. Vápeníka a Švejdy,
který přihrál O. Veselému a ten dělovkou od modré
zvýšil na 0:2.
Po úvodu druhé třetiny přišlo ve 4. minutě zaváhání naší obrany a soupeř snížil na 1:2. V zápětí
přišlo další zranění našeho hráče, a to Vašátka. I ten
musel ze zápasu odstoupit a putoval do nemocnice
v Litomyšli, kde mu 6 stehy byl sešíván ret. Ve 13. minutě po střele Šedého odskakujeme znovu o dvě
branky, stav 1:3. Místo, aby se naše hra zklidnila
a Spartak kontroloval zápas, je tomu právě naopak.
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ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
Soupeři v 16. minutě znovu umožňujeme skórovat
a snížit stav na 2:3. Do konce druhé třetiny zbývají
dvě minuty, když Boháček krásnou přihrávkou našel
Husáka, který obešel dva hráče a přízemní střelou
zvýšil na 2:4.
Třetí třetina přinesla již jen samé přerušování
a vylučování. Domácí hráči přitvrdili hru. Reakce
z naší strany byla stejná, ovšem vylučováni byli jen
hráči Spartaku. Ti se cítili poškozeni a hokej přestal
být hokejem a přibývalo osobních soubojů. Ve 4. minutě při našem dvojnásobném oslabení Čestice snižují
na 3:4. Ač vylučováni a trochu s problémy, zápas kluci dotáhli do vítězného konce. Teď je třeba se dobře
připravit na důležitý zápas doma s Č. Třebovou.
Ve středu 13. 1. 2010 bylo sehráno utkání mezi
doposud dvěma prvními celky. Spartak na domácím
hřišti přivítal oddíl HC Č. Třebová. Těsně před úvodním vhazováním zimní stadion ztichl. Minutou ticha
byla uctěna památka bývalého výborného hráče a našeho kamaráda Bódi Erbese, který zemřel 5. 1. 2010.
První třetina pro naše barvy nezačala dobře. V čase 0.46 nás rozhodčí trestá dvouminutovým vyloučením. Po 11 vteřinách soupeř početní výhodu využívá
a ujímá se vedení. Za dalších 33 vteřin hraje přesilovku Spartak, který měl velké šance na vyrovnání,
ale nestalo se. V 9. minutě při vystupňování našeho
tlaku, kdy se už síly na ledě vyrovnaly, naši hráči už
zvedají ruce v domnění vstřelení branky, ale ani tentokrát nic. Naopak v protiútoku Č. Třebová zvyšuje
na 2:0. Záhy však odpovídáme a hned 3x. Čas 9.11 po
samostatné akci střílí gól Musil 1:2, v 10.49 vyrovnává
Novotný za asistence Husáka na 2:2 a obrat v utkání
ve 14. minutě zařídilo duo V. Vápeník s Boháčkem,
když po velice pěkné kombinaci z vlastní třetiny
při našem oslabení projíždí celé kluziště a posledně
jmenovaný zvyšuje na 3:2. To však z první třetiny
není všechno. Znovu v našem oslabení se V. Vápeník
dostává k puku a jedeme 3 na 1. V momentě Vráťovy
přihrávky si hráč soupeře sráží puk do vlastní brány,
vedeme tedy 4:2.
Ve druhé dvacetiminutovce se toho mnoho nestalo. Za zmínku stojí jen sólo J. Boháče. Jinak celkově
hra ve druhé třetině moc pohledná nebyla.
Závěrečné dějství začalo špatně pro našeho O. Veselého. Roztržený ret si žádal alespoň jeden steh. Šití
se nakonec nekonalo, protože strážný anděl našeho
mužstva v podobě zdravotní sestry p. M. Dobiášové
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rozhodl jinak. Ota sám chtěl zápas dohrát a tak mu
p. Dobiášová ránu stáhla jednou velikou mašlí a Ota
mohl pokračovat dál ve hře. V 6. minutě se ocitli
naši dva útočníci sami před brankou, ale neproměňují. V zápětí projíždí útočník Č. Třebové přes půl
hřiště a zakončuje, ale ani on neproměnil. Náš tlak
začíná narůstat a branka v síti soupeře je na spadnutí.
V 10. minutě roztáčí Spartak v útočné třetině kolotoč
střel, ale stav se nemění. O minutu později přichází
nádherná akce Boháčka, Švejdy a V. Vápeníka, ale
i tentokrát zůstává skóre stejné. Až konečně v čase
12.11 střílí pátou branku Švejda za asistence Boháčka
a V. Vápeníka. O 4 minuty později předvedl sólovou
akci z vlastní třetiny Radiměřský a zvýšil na 6:2. Ve
zbývajícím čase musel 3x zasahovat po nebezpečných
akcích R. Schauer v naší brance a až na dvě malé
šarvátky se nic podstatného do konce utkání nestalo. Spartak zaslouženě zvítězil a upevnil si tak první
pozici s náskokem 4 bodů právě před Č. Třebovou.
Pochvalu si v tomto zápase zaslouží útok Švejda, Boháček, V. Vápeník.
Nyní ještě zmínka o turnajích žáků. 29. 12. 2009
turnaj st. žáků v Poličce jako 13. ročník memoriálu
Slávka Báči. Konečné pořadí: 1. Chotěboř, 2. Žďár
nad Sázavou, 3. Nový Bydžov, 4. Spartak Polička.
29. 12. 2009 turnaj ml. žáků v Novém Městě.
Účastníci – N. Město, Dvůr Králové-Náchod, Choceň,
Polička. Naši kluci obsadili 1. místo.
V závěru tohoto článku chceme touto cestou poděkovat dobrovolným hasičům z Poličky, Modřece,
Stříteže a Lezníka, kteří v pondělí 11. 1. 2010 od 14.00
hod. do pozdních večerních hodin z bezpečnostních
důvodů odstraňovali sníh ze střechy zimního stadiónu.
Ještě jednou děkujeme.
3. třída: Skuteč – Lišáci Polička
3:7,
Skuteč – Tygříci Polička
2:4,
Lišáci Polička – Draci Pardubice
10:2,
Tygříci Polička – Rejnoci Pardubice 7:8
4. třída: Skuteč – Polička
3:10,
Polička – Pardubice 2
9:5
Ml. žáci: Polička – Hlinsko
6:2,
Chotěboř – Polička
1:10
St. žáci: Polička – Hlinsko
5:1,
Chotěbor – Polička
2:7
Junioři: Skuteč – Polička
7:6,
Polička – Světlá
5:3
Výbor oddílu LH

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH AKCÍ
Datum a čas
4. 2., 20.00

Místo konání
Sokolovna

Sportovní klub

Soupeř

kategorie

Typ akce

TJ Spartak ASPV

ASPV-Paj.,K6-Paj.

amatéři AVL Polička

5. 2., 19.30 Zimní stadion

HC Spartak

HC Choceň

dorost

6. 2., 9.00

HC Spartak

Moravská Třebová

Zimní stadion

7. 2., 17.00

Zimní stadion

HC Spartak

soupeř bude znám po
základní části

7. 2., 9.00

Zimní stadion

HC Spartak

Litomyšl

7. 2., 10.00

SVČ Mozaika

TJ Štefanydes

Vysoké Mýto

krajská liga dorostu

4.-3. třída krajská liga 4.-3. tříd
muži sekrajská soutěž mužů
mifinále
ST, ML
krajská liga ST, ML žáků
žáci
„C“

TJ Spartak ASPV

US-ČS, Paj.-ČS, K6-US

amatéři AVL Polička

12. 2., 19.30 Zimní stadion

HC Spartak

Skuteč

junioři

12. 2., 12.00 Sokolovna

TJ Spartak Stol. tenis TJ Morašice

dospělí oblastní soutěž

14. 2., 9.00

SVČ Mozaika

TJ Štefanydes

„C“, „B“

14. 2., 9.00

Sokolovna

krajská soutěž juniorů

krajský přebor

TJ Spartak Stol. tenis TJ Němčice B

dospělí oblastní soutěž

18. 2., 20.00 Sokolovna

TJ Spartak ASPV

THT-ČS, THT-US, K6-ČS

amatéři AVL Polička

20. 2., 9.00 Zimní stadion

HC Spartak

Chotěboř

ST, ML
žáci

21. 2., 9.00 Zimní stadion

HC Spartak

Chrudim

21. 2., 9.00

SVČ Mozaika

TJ Štefanydes

Litomyšl, Svitavy

„C“, „B“

krajský přebor

28. 2., 9.00 SVČ Mozaika

TJ Štefanydes

Mor. Třebová, Choceň

„C“, „B“

krajský přebor
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Rozpis zápasů na tento měsíc naleznete v kalendáři sportovních akcí. Více informací a kompletní
rozpis naleznete na www.policka.cz/avl.
J. K. Dvořák, TJ Spartak - ASPV

VÁNOČNÍ BASKETBALOVÝ
TURNAJ 2009
Basketbalová tradice v Poličce pokračovala
i letošní vánoční svátky. Posedmé poměřili sportovci i sportovkyně své basketbalové výšky v hale
gymnázia.

Kdo dal během svátečního pondělí přednost košům před pohádkami, viděl vyrovnaná utkání čtyř
týmů a povedené basketbalové akce včetně úspěšné
trojky z půlky hřiště, smeče nebo vítězného koše
v posledních vteřinách utkání. Turnaj se v posledních letech vyznačuje podivnými zákony vzestupů
a pádů. Podruhé zvítězil loni beznadějně poslední
ale letos neporažený tým Zplozenci pekel, složený
převážně ze současných studentů a absolventů gymnázia. Ostatní týmy zaznamenaly po jedné výhře
a s nejhorším skóre zbylo poslední místo právě na
loňského vítěze K5. Stejně jako loni skončili druzí
Kládovi hoši a bronz vybojovali poličští Atleti.
Rádi bychom poděkovali Gymnáziu Polička za
halu, tradičním partnerům Pekárně Borová a Aqua
Radiměř a hlavně nadšeným organizátorům Lence
a Láďovi Královým. Díky nim vánoční turnaj přispívá k pestré skladbě poličských sportovních zápolení
a i basketbal nachází v našem městě své místo.
naj

TURISTÉ V ÚNORU

krajský přebor

11. 2., 20.00 Sokolovna

Žamberk, Pardubice

V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
7.1.
Bystré - Uzený sardinky
1:1
14.1.
Bystré - Česká soda
1:1
ASPV - Česká soda
2:0

krajská liga ST, ML žáci

4.-3. třída krajská liga 4.-3. tříd

Sobota 6. února 2010 – Přes střechu Evropy – memoriál Jar. Hamerníka
39. ročník lyžařského přejezdu přes evropské
rozvodí
Trasy 10 – 25 km.
Sraz na nádraží ČD v Poličce v 9.00 hod, odjezd vlakem do Borové v 9.15.
V případě nepříznivých sněhových podmínek
se koná jako pěší.
Vedoucí akce: Josef Brokl
Neděle 21. února – Přejezd Orlických hor.
Lyžařský přejezd Orlických hor s možností
sjezdového lyžování v Deštném.
Trasa na běžky 30 km nebo možnost kratšího
okruhu v okolí Deštného.
Vedoucí akce: Josef Brokl

ÚSPĚŠNÁ SPORTOVKYNĚ
Mezi velmi úspěšné žáky Masarykovy základní
školy na poli sportu patří s určitostí i sympatická
patnáctiletá Veronika Fricová. Tato, dnes již slečna,
se od svých sedmi let věnuje moderní sportovní
disciplíně - sportovnímu aerobicu. Základy započala
získávat v Aerobic kroužku při Masarykově základní
škole, který vedla Ilona Navrátilová. Tento moderní
fenomén i přes své nedlouhé trvání si získal mnoho
vyznavačů mezi všemi věkovými kategoriemi a dnes
se mu vrcholově věnují i muži. Značný zájem mezi
žákyněmi školy vedl k zařazení tohoto sportu v rámci
volitelných předmětů do učebních plánů školy.
Veronika se ale nespokojila s běžným přístupem,
a tak stále více svého volného času věnovala aerobicu,
postupně za nemalé pomoci rodiny a sponzorů se
začala zúčastňovat i sportovních soutěží, na kterých
úspěšně reprezentuje naši školu i město Poličku. Po
vystoupeních v různých oblastních a krajských soutěžích se Veronika probojovala letos květnu mezi 120
účastnic Mistrovství ČR v Praze.
Přehled umístění v soutěžích: tři vítězství v Maratón aerobicu v Novém Městě na Moravě; 1. místo
Master Class Žďár nad Sázavou; 3. místo Master Class
2007 Brno; 1. místo Master Class Ústí nad Orlicí;
9. místo MČR 2009.
Posledním úspěšným vystoupením Veroniky byl
Master Class v Bystřici nad Pernštejnem 21. listopadu
2009, kde pokračovala v úspěšné reprezentaci, neboť
ve své kategorii zvítězila. Veronika má nemalé cíle,
rády by se stala například Miss aerobic či ráda zví-

tězila v MČR. Mladý člověk se nemá bát velkých cílů,
pokud za jejich splněním půjde s takovou pílí jako
Veronika, tak se nemusí jednat jen o „sny“.
Fandíme a držíme pěsti pro štěstí.
- JarKa -

VOLEJBALOVÉ TURNAJE
Volejbalový vánoční turnaj
20. 12. již tradičně uspořádal TJ Spartak v hale
Masarykovy základní školy v Poličce turnaj nejmladších volejbalových nadějí v přehazované. Tentokrát
hrála i děvčata ročník 2003. Sjelo se sedm týmů, z toho Polička postavila 3 družstva.
Bojovaly jsme statečně, v předchozích ročnících
jsme braly vždy jen medailová umístění.
Náš A tým bohužel jednou prohrál, a to se Svitavami, ale dokázal porazit hlavní favoritky z Lanškrouna.
Ty si nakonec odvezly první místo, Polička A byla
druhá, pouze o nižší podíl zahraných a obdržených
míčů.

B družstvo předvedlo kolektivní výkon, ale na
medailové umístění to nestačilo, skončily opět na
body na 5. místě. Malý volejbalový potěr (C družstvo)
skončil 7., ale potvrdil, že chytání a házení míče mu
nedělá problém.
Odměnou byly sladké dortíky „cukrárna made in
babička Liduška“, drobné ceny a puzzle z Ravensburgeru.
Volejbal v lednu
Lednové víkendy byly zastavením pro naše děvčata v přehazované A, která mají dvoubodovou ztrátu
na vedoucí celek ze Svitav, B tým jim kryje záda z 3
pozice a C družstvo je 11. Soutěž se hraje společně
s chlapci (24 družstev). Dalším turnajem pokračuje
až v březnu.
Starší žákyně se probojovaly do A finále o celkové
1. - 4. místo, zde je doprovodí celky ze Svitav, Lanškrouna a M. Třebové.
Kadetky zatím prožívají jednu z nejúspěšnějších sezón, mají na svém kontě 1 porážku, rivalky
z M. Třebové 2 a Svitav 3 porážky.
Har

ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST NA ÚNOR
1. pondělí 6.00-7.30 h., 11.30-12.30 h. 2 dráhy,
12.30-13.30 h., 15.00-16.00 h.,
18.00-20.00 h.
2. úterý
6.00-7.30 h., 12.30-13.30 h.,
17.00-18.00 h. 2 dráhy,
18.00-20.00 h.
3. středa 6.00-7.30 h., 17.30-19.00 h. kond. pl.
19.00-20.00 h. aquaerobic
4. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
5. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
6. sobota 14.00-20.00 h.
7. neděle zavřeno
8. pondělí 6.00-7.30 h., 11.30-12.30 h. 2 dráhy,
12.30-13.30 h., 15.00-16.00 h.,
18.00-20.00 h.
9. úterý
6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
17.00-18.00 h. 2 dráhy,
18.00-20.00 h.
10. středa 6.00-7.30 h., 17.30-19.00 h. kond. pl.
19.00-20.00 h. aquaerobic
11. čtvrtek 6.00-10.00 h., 14.00-20.00 h.
12. pátek 6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
13. sobota 14.00-20.00 h.
14. neděle zavřeno
15.pondělí 6.00-7.30 h., 11.30-12.30 h. 2 dráhy,
12.30-13.30 h., 15.00-16.00 h.,
18.00-20.00 h.
16. úterý
6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
17.00-18.00 h. 2 dráhy,
18.00-20.00 h.
17. středa 6.00-7.30 h., 17.30-19.00 h. kond. pl.,
19.00-20.00 h. aquaerobic
18. čtvrtek 6.00-10.00 h., 14.00-20.00 h.
19. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
20 sobota 14.00-20.00 h.
21. neděle zavřeno
22. pondělí 6.00-20.00 h.
23. úterý
6.00-20.00 h.
24. středa 6.00-20.00 h.
25. čtvrtek 6.00-20.00 h.
26. pátek 6.00-20.00 h.
27 sobota 14.00-20.00 h.
28. neděle zavřeno
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 oC. Těšíme se na vás.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.
Kurz pro těhotné je pravidelně každé pondělí od
14.00-15.00 hod.
Kurzy pokračují: batolata, rodiče s dětmi, plavání
hrou, zdokonalovací kurzy a plavecký oddíl ORKA
UPOZORNĚNÍ: Kurz kojenců a batolat v malém
bazénku od 1. LEDNA 2010 je 100,- Kč na jednu lekci
včetně DPH.
Při překročení zaplaceného času v bazénu a bazénku
se doplácí dle platného ceníku.
PROVOZ SAUNY - únor:
St: muži 16.30 - 19.30 h.,
Čt: ženy 16.30 - 19.30 h.,
Pá: muži 16.30 - 20.00 h.,
So: ženy 15.00 - 17.00 h., společná 17.30 - 20.00 h.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: dle rozpisu uvedeném ve vývěsní
tabuli před plaveckém bazénu. Vstupné do fitcentra
se hradí u instruktora.
PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU:
Bruslení pro veřejnost: každá So a Ne od 14.00
- 15.30 h. Pronájem ledové plochy lze zamluvit na tel.
č. 605 246 743, p. Grubhoffer Miloš nebo 461 725 427
zimní stadion.
Cena veřejného bruslení: 30 Kč dospělí, 15 Kč děti;
Pronájem ledové plochy: 1. 400 Kč/1 h. (ceny s DPH)
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