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Bezhotovostní
platby

Vážení občané,
dovolte, abychom vám touto cestou podali základní informace k nadcházejícím volbám:
Volby do zastupitelstev krajů se konají na území
celé republiky, volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
proběhnou ve 27 volebních obvodech. Na území
Pardubického kraje jsou to volební obvod č. 44 se
sídlem v Chrudimi a volební obvod č. 50 se sídlem
ve Svitavách.
V okrese Svitavy tedy půjde o souběh voleb krajských a senátních.

U senátních voleb mohou volit i občané, zapsaní ve zvláštním seznamu (nemocnice, LDN apod.),
ovšem opět pouze v rámci okresu Svitavy.

Termín voleb
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
a první kolo senátních voleb se koná v pátek 12. října (hlasování od 14 do 22 hodin) a v sobotu 13. října (hlasování od 8 do 14 hodin).
Výsledek voleb do krajského zastupitelstva bude
znám již v sobotu 13. října.
Pokud v prvním kole senátních voleb nezíská ve
volebním obvodu žádný z kandidátů nadpoloviční
většinu všech odevzdaných hlasů, bude se konat
o týden později druhé kolo.

Způsob hlasování
Ve volební místnosti je volič povinen okrskové
volební komisi prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem. Obdrží 2 úřední obálky – šedou pro volbu do krajského zastupitelstva a žlutou pro volbu senátora. Poté volič
vstoupí do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků
(pokud se tam neodebere, nebude mu hlasování
umožněno).
U voleb do krajského zastupitelstva volič vloží
do šedé úřední obálky jeden hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro
niž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku
První místo závodu „O putovní trofej dračích lodí
může přitom zakroužkováním nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyzna- – Velké Dářko 2012“, které se uskutečnilo 25. srpna,
vybojovalo družstvo Kladkostroj Polička. Posádčit, kterému z kandidátů dává přednost.
U volby senátora vloží volič do žluté úřední obál- ka 20 borců z Poličky se závodu zúčastnila poprvé
ky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kte- a hned byla zlatá z celkového počtu 53 lodí. Mezi
muži nechyběla i jedna dívka, a to v důležité roli burého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak
benice. Družstvo Kladkostroj Polička tvoří cvičící
neupravuje.
poličského fitcentra pod vedením Jiřího Štěpánka.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích
lístků vloží volič úřední obálky do příslušných vo- Velkých úspěch poličských závodníků ocenil na společném setkání i starosta města Jaroslav Martinů
lebních uren. V každé volební místnosti budou dvě
označené volební urny – jedna pro krajské zastu- společně s místostarostkou Marií Kučerovou.
Podrobné informace o vítězství „dračí“ posádky
pitelstvo a jedna pro volbu senátora.
v další části Jitřenky.
N. Šauerová, tisková mluvčí města
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
může volič požádat městský úřad (podatelna tel.
461 723 888) a ve dnech voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. Lze tak učinit pouze v územním obvodu
stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V tomto případě vyšle
okrsková volební komise k voliči dva své členy
s přenosnými volebními schránkami, úředními
obálkami a hlasovacími lístky.

Kdo může volit
Volit může státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb (tj. 13. října 2012) dosáhne věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému
pobytu v Poličce.
Kde se volí
Volič hlasuje ve volební místnosti v okrsku, kam
náleží podle místa trvalého pobytu. Na úřední
desce MěÚ a na výlepních plochách ve městě je
zveřejněno tzv. Oznámení o době a místě konání
voleb, kde je území Poličky podle místa trvalého
pobytu voliče rozděleno na jednotlivé okrsky a kde
jsou uvedeny volební místnosti.
Volební okrsky a volební místnosti
1. pavilon Masarykovy ZŠ, Rumunská 733
2. Tylův dům, Vrchlického 53
3. ZŠ Na Lukách, Švermova 401
4. ZŠ Na Lukách, Švermova 401
5. MěÚ Polička, budova Nádražní 304
6. MěÚ Polička, Palackého nám. 160, obecní
živnostenský úřad, vchod Galerie Vysočina
7. Agronea a.s., Hegerova 170
8. DPS „Penzion“, Družstevní 970
9. Agronea a.s., jídelna, Hegerova
10. Modřec čp. 15, restaurace
11. Lezník čp. 68, osadní výbor
12. Střítež, osadní výbor.
Voličské průkazy
U obou typů voleb lze volit na voličský průkaz.
U voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje lze
takto hlasovat pouze na území Pardubického kraje,
u voleb do Senátu Parlamentu ČR pouze na území
volebního obvodu 50, tedy na území okresu Svitavy.
O vydání voličského průkazu lze požádat na
odboru vnitřních věcí písemně s ověřeným podpisem voliče nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem do 5. října nebo osobně do
10. října.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky do Zastupitelstva Pardubického kraje a do Senátu Parlamentu ČR obdrží voliči
v termínu nejpozději do 9. října na adresu trvalého pobytu prostřednictvím České pošty. Hlasovací
lístky budou k dispozici i ve všech volebních místnostech.

Město polička s potěšením oznamuje, že v příspěvkových organizacích byl zaveden moderní
způsob řízení finančních operací a od 1. 10. 2012
mohou občané za obědy, úplatu v mateřských
školkách, kurzy, družinu, sociální služby aj. platit
jak v hotovosti, tak bankovním převodem.
Odbor dopravy byl ve spolupráci s oddělením informačního a datového centra vybaven elektronickým platebním terminálem a od 1. 10. 2012 zde
přijímáme platební karty Visa, Masterc ard
a Maestro. Věříme, že veřejnost přivítá zlepšení
kvality poskytovaných služeb a příjemnější vyřizování finančních transakcí.
Ing. Věra Kučerová, vedoucí OFP,
Světlana Češková, referent OFP,
Bc. Jan Kovář, zástupce vedoucího OD

Poličští „draci“
zvítězili

Druhé kolo voleb do Senátu
Parlamentu ČR
Pokud žádný z kandidátů na senátora nezíská ve
volbách ve dnech 12. a 13. října nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů a nebude tak zvolen
žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo senátních voleb, a to v pátek 19. října (hlasování od
14 do 22 hodin) a v sobotu 20. října (hlasování od
8 do 14 hodin).
Ve druhém kole budou kandidovat pouze dva
kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou místech. Hlasovací lístky nebudou voličům zasílány do místa trvalého pobytu, obdrží je
přímo ve volební místnosti.
JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Uzávěrka
příštího čísla Jitřenky: 21. říjen
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
Po dobu uzavření IC
příspěvky do Jitřenky zanechte
v podatelně Měú Polička.
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Nedovolme na Poličku zapomínat

Poličské firmy
rozšiřují své kapacity
V návaznosti na článek starosty města Jaroslava Martinů z minulé Jitřenky na téma „Nebývalý
rozvoj výrobních kapacit v Poličce“, uvádíme fotografie nových staveb, které firmy doposud realizovaly v rámci rozšiřování svých kapacit. O stavbách
dalších firem budeme informovat.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Vážení spoluobčané,
ve dnech 12. a 13. října 2012 se uskuteční volby
do krajského zastupitelstva a souběžně proběhne
i 1. kolo senátních voleb.
Dovolte nám, abychom vás vyzvali, a to i za stávající neutěšené hospodářské situace a permanentně rozhádané vrcholné politické scény, k účasti na
těchto volbách.
Dvanáctileté působení kraje prokázalo významný
přínos pro naše město. Za toto období naše město
získalo a čerpalo finanční prospěch na mnoha našich významných projektech a akcích. Polička byla
po celou dobu trvání krajů zastoupena celou řadou

našich spoluobčanů z různých politických stran a je
zbytečné zdůrazňovat, že hlavním posláním vedle
spolurozhodování o věcech Pardubického kraje byl
vždy i zájem o přínos pro naše město.
Važme si naší vyspělé místní politické kultury,
kdy napříč všemi politickými subjekty převládá poctivý a zodpovědný přístup k Poličce.
Na závěr si dovolíme opětovně apelovat na vaši
účast ve volbách a na podporu místních kandidátů.
Předem velice děkujeme.
Jaroslav Martinů, starosta města
Marie Kučerová, místostarostka

Hasiči občanům
Jak se zachovat při úniku nebezpečné
látky?
Různé nebezpečné látky se chovají odlišně v závislosti na skupenství a prostředí, ve kterém uniknou.
K úniku nebezpečné látky může dojít chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, při skladování
nebo při přepravě. Nejčastějšími nebezpečnými látkami, se kterými se můžete setkat, je čpavek a chlor.
Nesmíme opomenout zemní plyn, při jehož úniku
může dojít za určitých podmínek i k výbuchu. V neposlední řadě zmiňuji také radioaktivní látky, se kterými se nakládá zejména v jaderných elektrárnách.
Lidé žijící v blízkosti jaderného zařízení jsou poučeni,
co mají v případě vzniku havárie dělat.

Firma Daniševský s.r.o. – stavba nové
provozní haly v oblasti
Průmyslové zóny Polička

Únik čpavku na zimním stadionu nebo únik chloru na koupališti:
• ochraňte si dýchací cesty – přiložte si na nos
a ústa šátek, navlhčenou látku, zadržte dech
• zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků nebo záchranářů
Firma Ravensburger Karton, s.r.o. –
výstavba nového skladu s kapacitou 10 tisíc
paletových míst a stavba nové multifunkční
haly (stavba vyrůstá vedle současného
sídla firmy)

Upozornění – školní jídelna Rumunská

Veliké poděkování
za příkladný přístup
Jako starosta považuji za nezbytné a zároveň za
velkou čest poděkovat a ocenit postoj našeho spoluobčana Pavla Pohorského, který zaznívá z článku „Za
čistotu města“ v minulé Jitřence.
Myslím, že tento postoj k našemu městu je nejen
nevšední, ale považuji jej za velmi příkladný, a to
hlavně vůči mladší generaci.
Tato zdánlivě malá pomoc má obrovský význam,
který spatřuji i v celé řadě dalších různorodých aktivit našich spoluobčanů, kteří po celý svůj život pomáhali, a mnozí stále nezištně pomáhají, v mnoha
oblastech společenského a veřejného života.
I díky této práci je naše město velmi hospodárné,
což je nezbytnou podmínkou pro zdravé hospodaření. O co více ušetříme na provozních nákladech, o to
více můžeme investovat do nových potřeb města.
Dnešní doba je hektická a v mnoha směrech falešná a já považuji za svoji velkou povinnost tento
krásný přístup našich občanů nepřehlížet a alespoň
malým slovním uznáním ocenit. Zde si člověk znovu uvědomí, že největším bohatstvím společnosti je
práce a aktivita lidí. Važme si jich.
Moc děkuji.
S pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta města.
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• pomozte osobám se sníženou pohyblivostí
• v případě potřeby poskytněte první pomoc nebo
volejte tísňovou linku 112
• Únik zemního plynu:
• nepoužívejte otevřený oheň, el. spotřebiče, el.
zvonky a netelefonujte
• otevřete všechny okna a dveře a důkladně vyvětrejte, uzavřete uzávěry plynu
• varujte všechny obyvatele domu a v klidu opusťte
budovu, pomozte osobám se sníženou pohyblivostí
• informujte pohotovostní a poruchovou službu
dodavatele zemního plynu (1239)
•
Únik nebezpečné látky při přepravě:
• z bezpečné vzdálenosti nahlaste na tísňovou linku 112 čísla, která jsou vyznačena na vozidle na
oranžové tabulce
•
Více naleznete na www.hzspa.cz.
Alena Cejpová,
HZS Pardubického kraje

Upozorňujeme rodiče dětí docházejících do školní jídelny v ulici Rumunská, že kvůli stanovenému
rozvrhu Masarykovy školy bude ve školní jídelně
docházet k velkému hromadění strávníků. Jedná se
o časy od 12.30 a 13.30 hod., kdy na výdej obědů přijde převážná část žáků (200 - 250), a to každý den.
V důsledku toho se budou tvořit větší fronty.
Rodiče bychom touto cestou prosili, aby svým dětem vysvětlili, že je nutné dodržovat pokyny dozorujícího pracovníka, který je bude postupně pouštět do
jídelny. Souvisí to především s bezpečností dětí!

Za těchto podmínek není také v silách jídelny
upřednostňovat strávníky, kteří docházejí do dalších
zájmových kroužků a základní umělecké školy.
Školní jídelna nemá žádný zájem na tom, aby si
děti z těchto důvodů stravu odhlašovaly, vždyť stravování ve školní jídelně je již dlouhodobě považováno za přínos nejen pro pracující maminky, ale také
hlavně po stránce výživové a v neposlední řadě i finanční.
Děkuji za pochopení.
Helena Boháčová, ředitelka školní jídelny

Aby nebyl nikdo sám
Vážení členové Svazu důchodců ČR MO SDCR
v Poličce a okolí. Tak nám léto uteklo jako velká
voda. Pevně však věřím, že s naší organizací a společnými akcemi bylo jistě velmi příjemné. Jistě
vzpomínáte na vycházky do okolí Poličky, na zájezdy, na společné akce, zvláště na tu poslední dne
26. září. Bylo pro mne velmi inspirující vidět plný
autobus přátel, jak obdivují barokní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, jak se procházejí parkem
v Moravských Budějovicích a starobylým Znojmem.
A to zakončení zájezdu ve vinném sklípku, při zpěvu moravských písní a degustaci dobrého vína, také
nemělo chybu.
Rok 2012 pro nás však zdaleka nekončí. 9. října
plánujeme opakovanou vycházku do Žďárských
Vrchů. Sraz účastníků na poličském vlakovém
nádraží v 8.20 hod. V listopadu uskutečníme při-
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pravovaný zájezd na muzikál do Brna a v prosinci
připravíme celoměstskou předvánoční besídku,
pravděpodobně pro velký zájem už v Tylově divadle
v malém sálu.
Vážení přátelé. Máme za sebou úspěšný první rok
činnosti našeho svazu poličských důchodců. Počet
členů se těsně přiblížil stovce! Určitě je co hodnotit a proto se výbor MO SDCR v Poličce rozhodl
připravit a pozvat všechny své členy na 1. výroční
členskou schůzi MO SDCR, která se uskuteční dne
29. října od 15.00 hodin v restauraci Pivovar na poličském náměstí. Budeme nejen minulost hodnotit,
ale především přijímat smělé plány pro naši činnost
v roce 2013. Proto jste všichni srdečně zváni.
Na vaši bohatou účast a aktivitu v diskusi se těší
s výborem MO SDCR RSDR
Ivan Chudý

Informační centrum - jak to dopadlo
Informační centrum zůstane na Palackého
náměstí v současných prostorách s novým provozovatelem. Rada města (RM) schválila poprvé
podmínky pro výběrové řízení na provozovatele
Informačního centra na svém jednání v pondělí
dne 28. 5. 2012. Poté proběhla petice pro zachování IC ve stávajících prostorách. O petici byla
informována rada i zastupitelstvo města, kteří
však v červnu návrh na zachování provozu Informačního centra v současných prostorách, s vymezením stávajících prostor IC jako podmínky pro
chystané výběrové řízení, neschválili. Tím zastupitelé potvrdili původní podmínky. Následně však
došlo k výrazné změně. Zpracováním výběrového
řízení byl pověřen Ing. Andrej Kašický, externí
konzultant a dne 16. 7. 2012 RM schválila podmínky, podle nichž výběrové řízení na provozovatele
turistického informačního centra města Poličky
proběhlo.
V poslední schválené verzi výběrového řízení se
již objevily pro návštěvníky i obyvatele města příznivé podmínky pro umístění informačního centra.
Požadavek na prostory pro informační centrum
byl vymezen pouze lokalitou Palackého náměstí,
změněn na nebytový prostor umístěný v přízemí
budovy, povinností bylo zajištění bezbariérového
přístupu do prostoru TIC a podmínkou, že prostory budou sloužit pro provozování turistického informačního centra, případně jiných činností z oblasti cestovního ruchu. Jediným kritériem výběru
zůstala nejnižší cena pro soubor definovaných činností TIC, definovanou otvírací dobu v minimálním rozsahu stávající provozní doby a požadavek
na certifikaci A.T.I.C. ČR minimálně v kategorii B.
Výsledek výběrového řízení: Informační centrum zůstává ve stávajících prostorách na Palackého nám. 160, budoucím provozovatelem byl schválen Ladislav Cacek, sídlem Riegrova 52, Polička
(cestovní kancelář KO-Tour), který nabídl nejnižší
cenu. Stávající provozovatel (Turist servis s.r.o.,
Mgr. Jan Matouš) končí provoz informačního centra k 17. listopadu 2012. Zahájení provozu IC s no-

vým provozovatelem je zadavatelem stanoveno na
1. prosince 2012.
Dovětek:
V červencové Jitřence a také v odpovědi na petici se bylo možné dočíst stanovisko JUDr. B. Břeně,
tajemníka MěÚ Polička, že požadavku na provozování IC ve stávajících prostorách na Palackého
nám. 160, nelze meritorně (tedy z věcného hlediska) vyhovět. Tvrzení, které cílilo na možnost vysídlit informační centrum ze současných prostor
případně i náměstí, jsem pokládal za nesprávné
a nepravdivé. Proto jsem se nejdříve obrátil na
nezávislého právníka, který mé podezření potvrdil a následně i na Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS), který totéž potvrdil písemným
stanoviskem (ÚOHS, č.j. ÚOHS-D406/2012/
VZ-14146/2012/513/JWe). ÚOHS ve stanovisku
obecně konstatoval paragrafová znění příslušných zákonů, z nichž je zřejmé, že nic takového, co
JUDr. B. Břeň uvedl, není relevantní.
Jednoznačně vyplývá, že zadavatel nesmí diskriminovat žádného z možných zájemců o plnění
veřejné zakázky a současně je oprávněn stanovit
v zadávací dokumentaci oprávněné požadavky,
kterými podmíní její plnění.
Opak je tedy pravdou. Z hlediska zákona je možné, aby zadavatel vypsal výběrové řízení s podmínkou umístění TIC jak na náměstí a např. 5 ulicích (původní schválený záměr), tak i pouze pro
stávající prostory. K žádnému konfliktu zákonů
nedochází (viz stanovisko ÚOHS).
Závěrem zde chci vyjádřit potěšení nad tím, že
informační centrum zůstane ve stávajících prostorách. Tento výsledek je i povzbuzením do budoucna: pokud se domníváte, že jste klamáni, že
je někde něco špatně, nebojte se poprat se s tím,
obrátit se připomínkou na zodpovědné osoby, na
lidi, kterým není jedno, co se kolem nich děje (viz
petice) i na příslušnou autoritu (zde ÚOHS). Nikdo
jiný to za nás neudělá.
Mgr. Jan Matouš

Dovětek k dovětku pana magistra Matouše
Nechci vytvářet negativní a konfrontační atmosféru, natož něco sporovat a ještě právně. Nicméně,
pan Mgr. Matouš a zároveň radní města Poličky,
lidově řečeno „člen místní vlády pro město“ musí
přece perfektně znát usnesení rady města.
Dle toho, co však bylo napsáno v dovětku, zřejmě pan Matouš usnesení „své“ rady nemá dobře
osvojené, jinak by to nemohl takto vyjádřit. Totiž
usnesením RM č. 206 z letošního roku, které si
každý může vyhledat na městském webu, je tajemník města zavázán, aby panu Matoušovi sdělil, že: … „striktnímu požadavku na provozování

Víceúčelové hřiště
v lokalitě Mánesova
Nové hřiště pro tenis, volejbal, hokejbal a další
sporty začíná sloužit od konce září obyvatelům lokality Mánesova. Pro sportovní vyžití zde byla vybudována asfaltová plocha, která je oplocená. Na
jedné z kratších stran hřiště je postavena tenisová
stěna. Celkové náklady dle rozpočtu projektanta
byly plánovány ve výši 888 000 Kč. Na základě
výsledku výběrového řízení projekt realizovala firma ŠVANDA PRIMA, s.r.o. za vysoutěženou cenu
620 000 Kč.

informačního centra ve stávajících prostorách na
Palackého náměstí 160 nelze vyhovět.“
O to více je s podivem, že člen rady města nechává výstupný produkt „své“ rady přezkoumávat
nezávislým právníkem (rád bych znal nezávislého
právníka - každý je závislý, minimálně na svém
klientovi) resp. Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže.
To je zarážející. Je to přibližně stejná situace,
jako kdyby některý z členů vlády ČR napadl u jiného státního orgánu usnesení své vlády. Tomu skutečně jako závislý právník (minimálně svým platem k zaměstnavateli) nerozumím.
Obecně si dovoluji vyslovit svůj soukromý názor,
že informační centrum nepatří do kategorie provozování soukromou osobou za úplatu od města,
ale má být včleněno do příspěvkové organizace
města, tj. Centra Bohuslava Martinů a být tak pod
výlučnou dispozicí zastupitelstva města Polička.
JUDr. Bohuslav Břeň,
tajemník Městského úřadu Polička

Ing. N.Šauerová,
tisková mluvčí města
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Události Městské
policie Polička
Městský útulek pro psy Litomyšl – Pohodlí poskytuje přístřeší pro 2 psy nalezené v Poličce. Do
současné doby se nepodařilo zjistit jejich majitele, proto touto cestou opětovně žádáme veřejnost
o poskytnutí informací vedoucích k jejich zjištění,
viz foto níže. Pokud jste psa poznali a je vám znám
jeho majitel, prosíme o vyrozumění MP Polička na
tel. 731 441 421.

Dne 11. 9. v odpoledních hodinách se na služebnu MP Polička dostavil občan z Poličky, který přinesl nalezenou finanční hotovost 3 000 Kč. Ta se
nacházela v bankomatu na Palackého náměstí, ve
výdejném prostoru pro peníze. Strážníci hotovost
odevzdali do příslušné banky. Zaměstnanci banky
se touto záležitostí zabývali zcela poprvé. Během
pár minut se o hotovost přihlásila majitelka, která
byla šťastná, že se s penězi opětovně shledala. Je
třeba dodat, že poctiví lidé se mezi námi stále ještě
najdou a za to moc díky.
Městská policie Polička

IC v Poličce má
nového provozovatele
Od 1. prosince 2012 zahájí činnost poličského
informačního centra nový provozovatel. Vítězem
veřejné soutěže, do které byly podány tři nabídky, se stala cestovní kancelář KO-Tour. Současný provozovatel Turist servis s.r.o. končí ke dni
17. listopadu. Pouze 2 týdny v listopadu bude tedy
IC zavřené. Je to nutný čas pro předání materiálů a „zabydlení se“ nového provozovatele. Místo
provozování se nemění a zůstává na Palackého
náměstí, hned vedle městského úřadu. Umístění
turistického informačního centra na náměstí bylo
jednou z podmínek zadávacího řízení.
Radní se rozhodli pro veřejnou soutěž na základě nové nabídky na provozování IC v Poličce. Veřejná soutěž prověřila možnost snížení nákladů na
provoz IC, který je hrazen z rozpočtu města. Zásadní podmínkou bylo současné zachování kvality
a dostupnosti poskytovaných služeb.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Usnesení rady a zastupitelstva

IC – změna
provozovatele
Vzhledem k ukončení činnosti provozovatele informačního centra k 17. 11. 2012 poskytuji následující informace s tímto spojené.
Databáze informačního centra
Městu Polička předáme ke dni ukončení aktualizovanou databázi kontaktů informačního centra na
instituce, organizace, obchody, služby, firmy a živnostníky pro rok 2012, aby budoucí provozovatel
měl ihned po svém startu odkud čerpat informace
a občanů města a návštěvníků se změna provozovatele ve fázi přechodu nedotkla. Další aktualizace
dat a informací již budou na odpovědnosti budoucího provozovatele.
Výprodej zboží
Vzhledem k ukončení provozování informačního
centra budeme v říjnu a v listopadu do 16. 11. 2012
vyprodávat s výraznou slevou následující zboží:
1) edice map KČT 1:50 000 (původní cena: 95 Kč)
celá Česká republika i Slovensko: výprodej
70 Kč/ks. Při koupi dvou ks 60 Kč/ks, při koupi
tří a více ks 50 Kč/ks (platí i pro cyklo KČT)
2) zimní pohlednice po 3 Kč / ks
Ve standardních cenách budou doprodány poslední kusy suvenýrů Poličky - hrníčky, trička, svíčky, čokolády, píšťalky, knihy a publikace - vhodné
i jako vánoční dárek.
Prodej vstupenek na muzikály a koncerty
Vstupenky na muzikály a další představení v sítích TicketArt a TicketPortal budeme prodávat do
konce října 2012.
Předprodej vstupenek do Tylova domu
Vstupenky do divadla, kina apod. v Tylově domě
budeme prodávat až do posledního dne provozu do
16. 11. 2012. Kvůli výluce v předprodeji vstupenek
v IC v termínu od 17. do 30. 11. 2012 vyzýváme tímto všechny, kteří si budou chtít zakoupit vstupenky
v předprodeji, nechť tak učiní včas.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum Polička

Kardiaci v říjnu
3. října členská schůze Kardio klubu v městské
zasedací místnosti ve Svitavách zač. v 15.00 hod.
6. října naučná stezka MALÁ HANÁ Velké Opatovice, Kalvárie v Jaroměři a Biskupicích. Nenáročná 5 km dluhá vycházka, odjezd autobusem
z Poličky v 9.00hod.
20. října Svitavská fitness stezka, rekreační
areál BRAND Rosnička. Pěší 6 km nenáročná
vycházka. Sraz účastníků před sportovní halou
v 8.15 hod, odjezd vlakem z Poličky v 7.29 hod.
Průvodcem nám bude pan Jar. Lahodný. Neseďte
doma, jdeme do přírody.
Jan Pokorný

Pozvánka svazu
invalidů
Všechny členy SPCCh (svaz invalidů) srdečně
zveme na členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek
4. října ve 14 hodin v jídelně DPS Penzion, Družstevní ulice. Občerstvení zajištěno. Prosím, doneste si průkazky.
Karolína Zemanová
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Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva
města Poličky konaného dne 23. srpna
2012
ZM se zavazuje vyčlenit v rozpočtu města na
rok 2013 částku ve výši cca 6 mil. Kč na realizaci
II. etapy rekonstrukce Tyršovy ulice.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2012.
Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady
města Poličky konané dne 27. srpna
2012
RM jmenuje předsedou Dopravní a bezpečnostní komise Rady města Poličky Bc. Jana Kováře.
RM, v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., školského zákona, povoluje Mateřské škole
Čtyřlístek Polička výjimku z nejvyššího počtu
dětí ve třídě ve školním roce 2012/2013 pro 1. třídu až do počtu 26 dětí, pro 2. a 3. třídu do počtu
25 dětí.
Výjimka z počtu dětí ve třídě platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší
počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví.
RM, v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., školského zákona v platném znění, povoluje
Mateřské škole Luční Polička výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě odloučeného pracoviště na
adrese Švermova 401, Polička až do počtu 28 dětí
od 1. 9. 2012 na dobu neurčitou.
Výjimka z počtu dětí ve třídě platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší
počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví.
RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města
Poličky za rok 2011.
RM bere na vědomí termíny konání festivalů
pořádaných Tylovým domem v roce 2013.

RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí grantu č. 2012/41448 na opravu západní bašty
vnějšího hradebního obvodu v areálu hradu Svojanov z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PÁSEK - stavební firma
spol. s r. o., Polička, na akci „Sociální zařízení
bufetu zimního stadionu v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo se společností ŠVANDA PRIMA s. r. o., Polička, na akci „Víceúčelové hřiště v lokalitě Mánesova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě
– Polička“ uzavřené dne 13. 7. 2010 se zhotovitelem Sdružení firem - kanalizace Polička, vedoucí
účastník EVT Stavby s.r.o. Svitavy.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Provozovatel turistického informačního
centra města Polička“ subjektu Ladislav Cacek,
Polička.
RM schvaluje uzavření smlouvy o provozování
turistického informačního centra města Polička
s Ladislavem Cackem, Polička.
RM schvaluje dodatek č. 1 na akci „Realizace
úspor energie - Mateřská školka Luční a Mateřská
školka Čtyřlístek Polička“ s firmou Outulný a.s.,
Náměšť nad Oslavou.
RM schvaluje uzavření Dohody o zrušení
Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 26. 6. 2007 mezi městem Polička jako
pronajímatelem a obchodní společností Turist
servis s. r. o., Polička, jako nájemcem s účinky od
17. 11. 2012.
Kompletní usnesení jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Týden sociálních služeb - mezinárodní den seniorů
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
pro vás připravil tento program:
Pondělí 1. října – Seniorská stopa
ve znamení Poličských pověstí – 5. ročník
• Trasa č. 1 – socha sv. Antonína – odchod od
DPS „Penzion“ ve 12.00 hod.
• Trasa č. 2 – Morový sloup. Odchod ve
14.00 hod. od DPS Penzion.
• Trasa č. 3 – Fortna - Odchod od Domova důchodců ve 14.00 hod.
Následovat bude posezení s muzikou a občerstvením v jídelně DPS Penzion.

Život bez překážek
v Pardubickém kraji
NABÍZÍ
- vzdělávací a rekvalifikační kurzy
- motivaci a zprostředkování zaměstnání
- Job Club – prostor k setkávání a motivační činnosti
- mzdové příspěvky pro zaměstnavatele
VHODNÉ
- pro osoby se zdravotním postižením
- pro osoby zdravotně znevýhodněné
Realizace projektu – červenec 2012 až červen 2014
Kontakty: Tyrše a Fügnera 7, Svitavy
Martin Bělovský, info@inhelp.cz, 774 602 021
Hana Švandová, hana.svandova@inhelp.cz, 776 121 806
Markéta Lamařová, marketa.lamarova@inhelp.cz, 776 121 055

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

Pondělí 8. října – Bezpečnost seniorů
v silniční dopravě
Přednáška od 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion
Program:
• povinnosti chodce, cyklisty a řidiče v silničním provozu
• správné přecházení přes vozovku
• povinná výbava kola
• zdravotní prohlídky řidičů v určitém věku
• jiné důležité informace pro vaši bezpečnost
Posluchači obdrží dárky, které zlepší jejich bezpečnost na silnicích. Projekt je připraven ve spolupráci s městskou policií v Poličce, Policií ČR Svitavy a oddělením Besip.
úterý 9. října – Den otevřených dveří
10.00 hod. – Seznámení s pečovatelskou službou
Zajímáte se o naše služby?
Chcete blíže poznat prostředí Domova s pečovatelskou službou „Penzion“?
Potřebujete zprostředkovat naše služby svým
blízkým?
Navštivte nás, rádi vám poskytneme informace,
které vás zajímají.
• 10.30 – 12.00 hod. - Video ze života v DPS
„Penzion“, společenská místnost
• 16.00 hod. - Seznámení s pečovatelskou službou - stejné jako v 10.00 hod.
• Každý má svůj sen – společná výstava poličských seniorů a dětí z MŠ Pomezí v jídelně
DPS Penzion.

Kalendář akcí
Říjen 2012

Kam
v Českomoravském
pomezí

Tylův dům
Čtvrtek 4. října v 8.15 a 10.00 hodin,
velký sál TD
Pohádka ze staré knihy
Půvabnou formou vyjadřuje hra myšlenku, že i ti nejmenší mohou být velmi
odvážní a nebojí se zachránit ostatní.
Jemně a nenásilně se dětem ukáže láska
ke knize.
Divadlo Matěje Kopeckého Praha
Školní představení pro děti z MŠ
a I. stupňů ZŠ
Vstupné: 40 Kč

Úterý 16. října v 8.15 a 10.00 hodin, velký sál TD
Zákrejsova Polička 2012
Ducháčkové
ZUŠ B. Martinů Polička
Hra může být vnímána jako aktuální
pohled na dnešní mocné a vládnoucí
a ačkoli se jeví býti obsahově poměrně
náročnou, žáci literárně dramatického
oboru si ji vybrali sami.
Školní představení pro žáky II. stupňů
ZŠ
Vstupné: 30 Kč

Litomyšl
6. 10. od 11.00 hod. - restaurace Veselka
Houbové hody a výstava hub
15. 10. od 19.00 hod. - Smetanův dům
Hanky Panky. Čtvero ročních období
Nejúspěšnější česká travesti skupina
Hanky Panky přiváží zbrusu nový zábavný pořad
31. 10. od 18.30 hod. - Lidový dům
Koncert. Společná věc
Hra Tomáše Pfeiffera - unikátní parabolická projekce.

Pátek 5. října v 19.00 hodin, velký sál TD
Kurz tance a společenské výchovy
Vyučuje Taneční škola Ellis Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti

Středa 17. října v 19.00 hodin, velký sál TD
Zákrejsova Polička 2012
Florimond Hervé: Mamzelle
Nitouche
Divadelní soubor „HÝBL“ Česká Třebová
Jedna z nejúžasnějších operetek, slavná Hervého, patří k tomu nejlepšímu,
co nabízí současný operetní repertoár.
Příběh o hravém svatouškovi v sukních
a jednom typickém muzikantovi.
Vstupné: 80 Kč (40 Kč pro držitele průkazky divadel. abon. cyklu podzim 2012)

Svitavy
5. 10. od 19.00 hod. - Fabrika
Koncert. Vladimír Mišík & Etc….
6. 10. od 19.30 hod.- kino Vesmír
The Doors – Live at the Bowl 68
Koncert skupiny The Doors z roku 1968
je považován za nejlepší koncert, jaký
kdy byl zachycen. Kompletní verze v digitální podobě.
19. 10. od 19.00 hod. - Fabrika
Koncert. Petra Janů & Golem
Koncert v rámci turné k životnímu jubileu zpěvačky.
27. 10. od 19.00 hod. - kino Vesmír
The Queen – Hungarian Rhapsody
Live in Budapest 86
Poprve v kinech záznam slavného budapešťského koncertu z r. 1986.

Pátek 12. října v 19.00 hodin, velký sál TD
Kurz tance a společenské výchovy
Vyučuje Taneční škola Ellis Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 13. října v 17.00 hodin, velký sál TD
Zákrejsova Polička 2012
Limonádový Joe
v podání divadelní skupiny Boženy Kaprasové a Veroniky Jílkové působící pod
Divadelním spolkem Tyl a s doprovodem kapely Maníci.
Vstupné: 80 Kč (40 Kč pro držitele průkazky divadel. abonent. cyklu podzim
2012)
Neděle 14. října ve 14.00 hodin, velký sál TD
Zákrejsova Polička 2012
Pohádka z lesní stráně
Divadlo Jójo
Divadélko pracuje s prvky dramaterapie,
pomocí převleků a maňásků se snaží
pobavit i zaujmout své dětské publikum
i jejich doprovod.
Vstupné: 40 Kč děti, 60 Kč doprovod
Neděle 14. října v 19.00 hodin,
velký sál TD
Zákrejsova Polička 2012
Oldřich Daněk: Kulhavý Mezek
Divadelní spolek J. N. Štěpánka Chrudim
Píše se rok 1628, třicetiletá válka je téměř ve své polovině. Kdesi v zapadlé
stodole se před jejími hrůzami schovává
skupina potulných komediantů. Má ještě smysl vyprávět příběhy? Co má v takové době ještě smysl?
Vstupné: 80 Kč (40 Kč pro držitele průkazky divadel. abonent. cyklu podzim
2012)
Pondělí 15. října v 19.00 hodin, velký sál TD
Zákrejsova Polička 2012
V. K. Klicpera: každý něco pro
vlast
Divadlo Aloise Jiráska Úpice - Jednota
divadelních ochotníků
Hloupý hloupým zůstane, všichni to
vědí, jen on sám ne. To, že lidská hloupost je nadčasová, věděl pan Klicpera
a zdaleka nebyl v historii první. A právě
o tom to celé je.
Vstupné: 80 Kč (40 Kč pro držitele průkazky divadel. abonent. cyklu podzim
2012)

Pátek 19. října v 19.00 hodin, velký sál TD
Kurz tance a společenské výchovy
Neveřejná prodloužená spojena s rautem.
Nepřístupno veřejnosti
Úterý 23. října v 19.00 hodin, velký sál TD
Večer hvězd – Andrea Kalivodová
Komorní večer pro klavír a mezzosoprán. Temperamentní Andrea Kalivodová vystoupí v poličském divadle za doprovodu klavíru.
Andrea Kalivodová – zpěv, Ladislava
Vondráčková - klavír
Koncert je zahrnut do koncertní sezóny
KPH 2012/2013
Vstupné: 150 Kč (bez umístění na sedadla)
Čtvrtek 25. října v 19.00 hodin, velký sál TD
Petr Spálený & Apollo Band
Nenapodobitelný charismatický hlas
Petra Spáleného míří do Poličky! Spolu
s ním přijede tradiční doprovod Apollo
band a jako speciální host Miluška Voborníková.
Vstupné: 220 - 270 Kč
Sobota 27. října od 14.00 hodin, velký sál TD
Odpoledne s dechovkou
Opět vás zveme na příjemné posezení
s dechovou hudbou – tento měsíc k tanci
i poslechu zahraje dechová hudba Astra
Svitavy.
Vstupné: 50 Kč
Úterý 30. října od 10.00 hodin, vestibul TD
Prodej obuvi

Kino Tylův dům
Z důvodu rekonstrukce nepromítáme.

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

Moravská Třebová
7. 10. od 19.00 hod. - kinosál
Caveman
Slavná one man show o tom, co dělá
muže mužem a ženu ženou.
27. 10.
Pěší výlet za Hugem
Zavírání Hřebečských důlních stezek.
Pořádá KČT.
Vysoké Mýto
18. 10. a 1. 11. od 19.00 hod. - M-klub,
Klubová scéna
Koncert. Pocta Jaroslavu Ježkovi
Koncert u příležitosti 70. výročí úmrtí
J. Ježka a 75. narozenin O. Klímy
20. 10. od 20.00 hod. - M-klub, Klubová scéna
Koncert. Katapult
27. 10. od 13.00 – 23.00 hod. - M-klub,
Klubová scéna a Společenský sál
2. Česko-slovenský bubenický festival
Druhý ročník přehlídky nejlepších tuzemských i zahraničních bubeníků.

Výstavy v Tylově domě
„DOTEKY KRÁSY“ Jany Hejlové
Pastel na semiši
Salónek B. Martinů v TD od 5. 10. do 31. 10.
„STAVÍME LIDI NA NOHY“
Výstava představuje projekt Diakonie Českobratrské církve evangelické v oblastech Bahir Dar a Hawassa v Etiopii. Diakonie naší evangelické církve zde
s místními partnery pomáhá ženám, které se spolu
se svými dětmi ocitly v takové bídě, že jim hrozí smrt
hladem. Diakonie ženy vyškolí v zásadách hospodaření a poskytne jim jednorázovou pomoc, díky níž
pak nadále uživí již své rodiny samy vlastní prací.
Přísálí velkého sálu TD od 1. 10. do 31. 10.
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Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
15. – 20. 10. - XVIII. ročník
Mezinárodního jazzového festivalu Jazz Goes to Town 2012
Velké náměstí, Muzeum východních Čech, ulice města…
Týden trvající přehlídka jazzové hudby v širokém
žánrovém spektru od jazzové tradice přes blues, fusion, mainstream, funky jazz, be-bop až po free jazz.
CHEB
12. – 13. 10. - Jazz Jam Cheb 2012 - tradiční mezinárodní jazzový festival
Kulturní centrum Svoboda
JINDŘICHŮV HRADEC
6. 10. - Chalupa Cup 2012 – mezinárodní veslařská regata (rybník Vajgar)
KUTNÁ HORA
4. 9. - 31. 10. – Výstava „Historické hudební nástroje“
České muzeum stříbra - Tylův dům
Výstava představí především funkční repliky historických hudebních nástrojů ze soukromých sbírek,
které doplní originální muzejní exponáty.
LITOMYŠL
31. 10. 18.30 hod. Koncert Společná věc
Lidový dům
Hra Tomáše Pfeiffera, tóny prastarého nástroje,
krása vodních kapiček. Unikátní parabolická projekce. Jedinečné a tajemné propojení dávných kultur
s dneškem.
POLIČKA
13. - 17. 10. Zákrejsova Polička - Tylův dům v Poličce
2. ročník nesoutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů
TELČ
13. října od 8.00 - Výlov Štěpnického rybníka
Na Baště v Telči
Přijďte se podívat na výlov Štěpnického rybníka
a ochutnat čerstvě usmažené ryby, které si můžete
i zakoupit.
TŘEBOŇ
13. 10. - 10 - 16 hodin - Jabkobraní - slavnosti
jablka
Masarykovo náměstí, Třeboň
Soutěže o nejlepší štrúdl a nejkrásnější jablko,
ukázky vyřezávání do jablek, pomologická a bylinková poradna.
Upečeme největší bochník chleba? Pokus o zápis
do České knihy rekordů.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlety naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.

SOBOTA 6. 10. v 19.30 hod.
Koncert pro duševní zdraví – poletíme?
Na koncert v rámci týdnů duševního zdraví
zve Charita Polička.
Vstupné 60 Kč
ÚTERÝ 9. 10. v 17.30 hod.
Přednáška Evy Motyčkové
Přednáška Evy Motyčkové: Energie v nás
a kolem nás. Změňme svoje vztahy k lepšímu. Konec se strachem a pochybnostmi
o sobě. Pomoc Vesmíru. Proběhne léčivá
meditace a ukázka práce s energiemi.
Vstupné 90 Kč
ČTVRTEK 11. 10. ve 20.00 hod.
Učitelé z hvězd
Promítání filmu a beseda s Viliamem Poltikovičem. Film byl natáčen v Peru, kde je
řada zvláštních energetických zón a kde
stovky lidí velmi často pozorují podivuhodné světelné objekty, které označujeme jako
UFO. Více na str. 10
Vstupné: 50 Kč
SOBOTA 13. 10. ve 20.00 hod.
Laco Deczi & Celula New York
Fenomenální trumpetista Laco Deczi z New
Yorku se svojí kapelou.
Vstupné: 130 Kč/60 KČ
ČTVRTEK 18. 10. a PÁTEK 19. 10.
od 8.00 do 13 hod.
Den stromů
	Ekocentrum Skřítek pořádá vzdělávací
program pro MŠ a ZŠ.

PÁTEK 19. 10. ve 21.00 hod.
Jungle Night
O5 jungle - dnb - tekk - breakbeat - dubstep
- více info na webu.
Vstupné: 40 Kč
SOBOTA 20. 10. od 16.00 hod.
Poličský kokrhýl
Soutěžní přehlídka punkových kapel
o možnost hraní na větších akcích. Vystoupí: AFT, Svodidla, Inženýři míru, Pan!cka
Ataka, Plesnivý fazole, Z ničoho nič, Rabbies a Bermudskj kvádr.
Vstupné: 55 Kč
PÁTEK 26. 10. od 18.00 hod.
Soukromá akce V. Jílka
SOBOTA 27. 10. ve 20.00 hod.
Neviditelné děti
Sedm krátkých filmů sedmi uznávaných
režisérů a sedm dětských příběhů z různých míst světa.
Vstupné: 50 Kč
pátek 2. 11. ve 20.00 hod.
Bez proudu – stromovečer
Divadelní klub bez elektřiny (skoro) a v něm
písně nejen o stromech hrají Láďovi hoši,
Hlustva + Ryba, Madlabojs – ti co neví,
jak se jmenují, Čech + Brejlovec, Dalton +
Joe… Večer bude doplněn krátkými hravými aktivitami ve spolupráci s Ekocentrem
Skřítek.
Vstupné: 50 Kč

ZUŠ Bohuslava Martinů informuje
Po zářijovém shonu a houfném přihlašování do
Základní umělecké školy na poslední chvíli snad
můžeme říci, že přichází období „normálního“ režimu.
Počty žáků v jednotlivých oborech se pomalu ustalují, kapacita školy je naplněna. Velký zájem je zejména o obory hudební, výtvarný a literárně dramatický,
pokles jsme v letošním školním roce zaznamenali
u oboru tanečního. Věříme, že jde jen o momentální
časovou vytíženost žáků a že v příštím roce si k nám
opět najdou cestu v hojnějším počtu – budeme rádi,
když se pohyb opět stane oblíbenou zálibou dětí.
A nyní k novinkám. Literárně dramatický obor byl
obohacen - otevírá loutkoherecký soubor, kterým –
jak doufáme – začneme po letech opět obnovovat
loutkohereckou tradici v Poličce.
V říjnu se literárně dramatický obor představí
v rámci divadelní přehlídky „Zákrejsova Polička“

v kabaretní operetce „Ducháčkové“. Hra pojednávající o lidské touze nebýt zapomenut a něco znamenat,
může být vnímána jako aktuální pohled na dnešní
mocné a vládnoucí. Jakkoli se tato tématika zdá
být pro děti obsahově náročná, zvolili si ji žáci sami.
Scénu navrhnul a vyrobil Mgr. Karel Musil s žáky
výtvarného oboru naší školy a hudba je autorským
počinem pana učitele Petra Kašpara. Nastudování
a režie se ujala Mgr. MgA. Veronika Hrčková. Představení proběhne dne 16. října ve formě dopoledních
představení pro školy.
Ve výtvarném oboru už slavíme první letošní
úspěchy: velkým úspěchem je 1. místo Anežky Vargové v soutěži „Památky očima mladých“ v Kutné
Hoře, které získala pod vedením Mgr. Petry Palcové.
Dále Adéla Jílková ze třídy Mgr. Karla Musila se zúčastnila „Výtvarné soutěže Základních uměleckých
škol královských věnných měst“ ve Dvoře Králové
nad Labem a obdržela zde čestné uznání. Gratulujeme a přejeme hodně radosti při dalším tvoření!
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

Harmonika a cimbál
Srdečně zveme do Korouhve na 4. setkání harmonikářů, které se uskuteční v sobotu 13. října od
14 h. v Kulturním domě v Korouhvi. Vstupné 50 Kč.
V sobotu 3. listopadu přijede z Boršic u Uh. Hradiště k tanci a poslechu zahrát cimbálová muzika
Pentla. Program začne v 17 h. opět v Kulturním domě
v Korouhvi a bude spojen s možností ochutnávky
moravských vín. Vstupné 50 Kč. Všichni jste srdečně
zváni. Za kulturní komisi obce Korouhev
Mgr. Veronika Jílková
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Program Centra Bohuslava Martinů
VERNISÁŽ
Jede jede mašinka
Za dob našich předků bylo
cestování velice komplikované,
zdlouhavé a strastiplné. Od
19.
století
se
příchodem
moderních
dopravních
prostředků vše změnilo. Jedním
ze způsobů přepravy nejen osob, ale i nákladů
se stala železnice. V sobotu 6. října 2012 si
připomeneme 115. výročí zahájení provozu železnice
na trati Polička - Žďárec u Skutče a 116 let provozu
trati Svitavy - Polička. U této příležitosti připravilo
Městské muzeum a galerie Polička ve spolupráci
s volným sdružením Poličská lokálka a Malým
železničním muzeem v Cerekvici nad Loučnou
výstavu Jede jede mašinka. Vernisáž výstavy se
koná v sobotu 6. října ve 14.00 hod. v Centru
Bohuslava Martinů v Poličce. Výstavu zahájí
Pavel Stejskal a Josef Vendolský. Těšit se můžete na
Humoresku Antonína Dvořáka v podání hobojistky
Pavly Kostelecké a houslisty Karla Hampla.
„Připravte si jízdenky, prosím“, a můžeme
společně vyrazit na dobrodružnou jízdu do
století páry. V průběhu cesty se dozvíte, co to byla
koněspřežka, navštívíme kancelář pana přednosty,
uvidíme, jaké uniformy nosili v průběhu historie
železničáři a jaké předměty k výkonu svého
povolání potřebovali. Vyzkoušíme si funkční
model parního stroje, pokocháme se dobovými
fotografiemi, dokumenty a budeme obdivovat
modely lokomotiv. Nejen to, ale spoustu dalších
zajímavostí můžete zhlédnout, pokud navštívíte
naši výstavu věnovanou místním železničním
tratím Svitavy - Polička a Svitavy - Žďárec u Skutče.
VÝSTAVY
Bible očima světa, svět očima
Bible
- netradiční výstava o nejčtenější knize v historii
lidstva
15. září - 11. listopadu
Výstava je připravena ve spolupráci s Českou
biblickou společností, Klubem Ámos Ostrava,
Farností Českobratrské církve evangelické
v Poličce, Římskokatolickou farností - děkanstvím
Polička, Apoštolskou církví – sborem Polička
a Sborem Církve adventistů sedmého dne Polička.
Všichni známe pojmy: začalo to u Adama, David
a Goliáš, silný jako Samson, betlémská hvězda,
Kristus porazil smrt apod. Kostelní výzdoba,
obrazy z galerií i literární příběhy čerpají z Bible
a zároveň ji ilustrují. Výstava se biblickým
tématem zaobírá obšírně. V první, interaktivní
části, mohou návštěvníci nahlédnout a aktivně se
zapojit do všedního života před tisíci lety. Napíší
své jméno v řečtině či hebrejštině, podívají se
do domku z doby Ježíše Krista, vyzkoušejí si
mlít obilí. Na panelech ve tvaru svitků se dozví
řadu zajímavostí a v pracovním sešitu si budou
moci vyzkoušet svůj postřeh a znalosti. Putovní
výstava byla připravena Klubem Ámos Ostrava
s podporou Ostravsko – opavského biskupství.
Druhá část výstavy představuje na 40 starých
tisků, mnohdy bohatě ilustrovaných, z depozitářů
poličského muzea – mimo jiné Bibli Melantrichovu
(1549) a Bibli kralickou (1613). Zastoupeny jsou
i rarity, které jistě zaujmou. Například Dürrerova
Apokalypsa, Nový zákon tištěný řecky – tj.
v biblickém jazyce, Evangelium sv. Matouše tištěné
ve staroslověnštině, apokryfní Nikodémovo
evangelium, osobní bible hudebního skladatele
Bohuslava Martinů i jeho partitura Izaiášova
proroctví. Představena bude i současná, velice
početná a pestrá, česká překladatelská a ediční
činnost ve vztahu k Bibli a to především díky
podpoře České biblické společnosti. Čtenářský
koutek je určen pro ty, kteří nespěchají. Zájemci
budou mít možnost zapojit se do akce „Ručně
psaná Bible“. Výstava potrvá do 11. listopadu.

VÝTVARNÉ  DÍLNY k výstavě Bible očima
světa, svět očima Bible jsou zaměřené na tvorbu
koláží. Jsou vhodné pro děti i pro dospělé,
a zejména pro ty, kteří rádi tvoří. Obrázky
vznikají zajímavou formou hry. Z velkého
množství biblických příběhů si každý zúčastněný
vybere jeden, který mu bude nejbližší, a k němu
pak vyhledá vhodný obrazový materiál ve
starých časopisech a kalendářích, které
budou každému k dispozici. Nashromážděné
útržky a výstřižky poskládá a nalepí v jiných

souvislostech a vytvoří si tak svůj osobní
pohled na dané téma. Výsledné práce budou
prezentovány na výstavě Bible očima světa, svět
očima a po skončení výstavy si je tvůrci mohou
odnést domů. Dílny se konají pod vedením
zkušeného výtvarníka a uměleckého kováře
Petra Cacha, který výtvarné dílny již v minulosti
realizoval. Ukázky podobných prací si proto
můžete prohlédnout také v prostorách Centra
Bohuslava Martinů, kde jsou vystaveny.
V sobotu 13. října od 13.00 do 17.00 hod. se
koná dílna pro děti do 15 let.
V sobotu 27. října od 13.00 do 17.00 hod. se
koná dílna pro mládež a dospělé.
Na speciální dílny je nutné se předem
objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503
nebo na e-mailu muzeum@muzeum.policka.
org. Cena dílny je 40 Kč na osobu a zahrnuje
veškeré výtvarné potřeby i vstup na výstavu o Bibli.
„V mezičase“ Diplomanti FaVU 2012
22. září - 11. listopadu
Letošní 65. Umělecký salon v Poličce
představuje výběr děl absolventů Fakulty
výtvarného umění Vysokého učení technického
v Brně. V názvu výstavy se skrývá poukaz na křehký
a svým způsobem symbolický moment zvratu,
v němž se nacházejí nedávno ještě studenti a nyní
již absolventi významné výtvarné školy. Při výběru
děl byl kladen důraz na charakter výstavních
prostor v radnici a hlavní důraz byl položen na
malbu a sochařství. Sochařskou tvorbu představuje
Pavla Naďová, Katka Pěkná, Jiří Schlosser, Lenka
Votavová, František Žáček, návrat k figurální malbě
Marie Butula Cichá, Daria Novotná, Jakub Rafael,
malbu na přechodu mezi abstrakcí a figurací Anna
Janovská, abstraktní expresivní malbu Barbora
Chlastáková, Břetislav Malý, Martin Šťáva, kresbu
Jiří Pavlíček, Jitka Vojtěšková, grafický design
Kateřina Valášková, fotografii Klára Doležálková,
tvorbu s papírem Barbora Kšicová, Hana Oplatková
a design Miroslav Vaněk. Velké formáty maleb,
netradiční sochařské postupy i méně obvyklé obory
výtvarného umění nejsou běžně k vidění a stojí
proto za to zajít do radnice po dobu trvání výstavy
do 11. listopadu.
Stěna pro jedno dílo představí v říjnu
tvorbu Jaroslava Novotného. Jedná se o zamyšlení
nad teorií Sigmunda Freuda o iluzorních krajinách
v naší mysli. Ty se vyskytují v našich vzpomínkách
a snech. Jsou založeny na tom, že lidský mozek
vnímá krajinu podle orientačních bodů a celkový

dojem z ní si utváří emocionálně. Časem zůstávají
jen věcné konkrétní informace na nejdůležitější
události. Při vzpomínkách se nám emocionální
informace vrací podle situace, kterou prožíváme
a my můžeme přecházet z jedné iluzorní krajiny do
druhé. Vstup volný.
AKCE
BESEDA – Kam kráčí(š) česká
psychiatrie?
Otevřené
dveře
Oblastní
charity
Polička a MUDr. Martin Hollý, psychiatr,
psychoterapeut, sexuolog a ředitel Psychiatrické
léčebny v Praze Bohnicích pořádají besedu pro
veřejnost na téma KAM KRÁČÍ(Š) ČESKÁ 
PSYCHIATRIE? Je změna systému péče
o vážně duševně nemocné zbytečným
luxusem nebo nutností? MUDr. Hollý bude
hovořit o směřování naší psychiatrie a povede
diskusi nad otázkou minimalizace počtu lůžek
v léčebnách, zkrácení léčebné doby na lůžku
a maximální podpory komunitní péče a léčby
v přirozeném prostředí člověka.
Akce proběhne v rámci Týdnů pro duševní
zdraví. Beseda se koná v pátek 12. října,
od 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů
v Poličce.
KONCERT Alexey Aslamas - housle, Inna
Aslamas – klavír, Anton Aslamas – klavír
Po skvělém zářijovém koncertu pro violu a klavír
čeká příznivce klasické hudby další silný zážitek.
Houslový virtuos Alexey Aslamas a klavíristé
Inna a Anton Aslamas uvedou skladby Bohuslava
Martinů, vedle kterých nechají zaznít i sonátu
skladatelova žáka Jana Nováka. Martinů byl pro
Nováka celoživotním vzorem, bude tedy možné
srovnávat. Ve dvojroli autora a interpreta se
představí Anton Aslamas se svojí skladbou Fantazie
pro housle a klavír. Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ.
Koncert se koná v úterý 30. října od
19.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů
v Poličce.
Vstupné 50 Kč.
Vernisáž výstavy Bible očima světa, svět
očima Bible.
V sobotu 15. 9. proběhla, za účasti 100
návštěvníků, vernisáž výstavy o Bibli. Úvodní
slovo pronesl autor výstavy David Junek
a zástupci čtyř křesťanských církví v Poličce, farář
římskokatolické církve P. Miloslav Brhel, farář
českobratrské církve evangelické Jiří Tengler,
pastor apoštolské církve Jiří Bureš a zástupce
církve adventistů sedmého dne Josef Ptáček.
Se zpěvem žalmů vystoupil ekumenický sbor
Vox humana (ten následně provedl samostatný
koncert v kostele sv. Michaela). Účastníky byly
příznivě přijaty obě části výstavy – interaktivní
(umožňující „přenést se“ do biblických časů
a současně si vyzkoušet své dovednosti a znalosti)
i muzejní (představující řadu pozoruhodných
exponátů i souvislostí). Veškeré exponáty jsou ze
sbírek poličského muzea. Na přípravě se podílela
řada institucí (zvláště Česká biblická společnost
a Klub Amos Ostrava) i jednotlivcům, kterým
náleží poděkování. Na výstavě byla zahájena akce
„ručně psaná Bible“. A aby stěžejní biblické texty
nebyly pouze ve vitrínách, byl zde zřízen pohodlný
čtenářský koutek, kde zájemci mohou posedět nad
vybranými tituly. Pro zájemce jsou zde k dispozici
zdarma výtisky Nového zákona a žalmů.
V předmluvě žaltáře z r. 1737 je uvedeno:
„K mnohému naučení, vzdělání, probuzení
a potěšení bližního slouží. Pánu Bohu na čest
zpívat mají všichni lidé - staří i mladí, muži
i ženy, vrchnosti i poddaní“. V parafrázi na
tento text můžeme říci – výstava je vhodná pro
dospělé i školáky, pro věřící (k posílení) i nevěřící
(k poučení).

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

Benefiční punk
1. září uspořádal Poličský alternativní kolektiv Rohanovy děti v obci Květná již 5. Benefiční punk, koncert na Záchrannou stanici volně
žijících zvířat Zelené Vendolí. I přes nepříznivé
počasí se na místě se sešlo přes 130 návštěvníků
doslova ze všech koutů České republiky a nechyběli ani pravidelní návštěvníci ze Slovenska.
V areálu bylo připraveno bohaté občerstvení
v Kuchyňce u Milana, osvěžující Poličské pivo
nebo i taková perlička jako stánek Litomyšlského kadeřnického salónu Nadia, kde se návštěvníci mohli od profesionálek v oboru nechat za
dobrovolný příspěvek ostříhat, nabarvit nebo
třeba i nalíčit.
K tomu výborně hrálo 8 kapel, mezi nimi např.
Another Chance z Bruntálu, poličská punkovka
Mentálně narušená moucha, která má festival
do značné míry na svědomí a pokřtila nové CD,
lokální ska legenda z 80 let Echo Echo nebo třeba crustový Climax z Prahy.
Za všeobecné výborné nálady se podařilo vydělat 10 500 Kč pro Útulek ve Vendolí.
Celkem se za pět uspořádaných Benefičních
punk koncertů vydělalo 50 630 Kč pro Zelené
Vendolí.
Kolektiv Rohanovy děti by chtěl velice poděkovat občanům a hasičům obce Květná, díky
jejichž dobré vůli a pomoci mohl celý koncert
proběhnout. Zároveň děkujeme všem našim
dobrovolníkům, kteří na těchto akcích zdarma
pracují a pomáhají je realizovat.
Jakub Mašek, hlavní pořadatel
Rohanovy děti

Zdokonalovací
kurz tance
Tylův dům v Poličce oznamuje, že před nastávající plesovou sezónou otevírá zdokonalovací kurz
tance. Kurz bude zaměřený na přípravu pro plesovou sezónu a bude probíhat ve 4 lekcích od 1. do
22. listopadu vždy ve čtvrtek od 19.00 do 22.00
hodin v malém sále Tylova domu v Poličce.
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Cena kurzu: 850 Kč za jednotlivce.
Přihlášky se přijímají pouze v páru.
Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem účastníků. Závazné přihlášky s platbou se
budou přijímat v kanceláři Tylova domu od 8. do
18. října. Kurz je určen pro páry, které se chtějí
v nové plesové sezóně cítit na tanečním parketě
sebejistě.

• TĚHULKY
od října každé pondělí od 17.00 h.
Při pravidelných setkáváních se dozvíte to nejdůležitější pro těhotenství, porod a šestinedělí
a naučíte se vnímat sebe a miminko. Společně
se protáhneme a zarelaxujeme.
Přihlašujte se přes prihlasse.matami@seznam.cz
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková, Lucie Burešová a Soňa Večeřová, DiS.
• FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY 
A DÍVKY
každou středu 18.00 - 19.00 h
Je kombinací kondičního cvičení, které je zaměřené na rozvoj oběhové soustavy a na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti, a posilování
s vahou vlastního těla. Trénink se soustřeďuje
na formování svalů celého těla.
Povede: Mgr. Dana Matejsková.
• DROBCI I  a II  (pro rodiče, prarodiče,
tety, strýce… s dětmi od 1 do 3 let)
Každé úterý a čtvrtek 9.00 - 12.00 h.
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky.
Povede: Mgr. Hana Dalíková, Lída Burešová
• DROBEČCI  (pro rodiče s dětmi od 0 do
1 roku)
každý pátek 9.00 - 12.00 h.
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková
• BODYSTYLING – BODYBALANCE
každý pátek 17.00 h.
Pokud hledáte vyváženou metodu pro zlepšení
tělesné kondice, držení těla, postoje a pohybové koordinace, pak je tento cvičební systém pro
Vás to pravé.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Předporodní povídání:
• BEZPLENKOVÁ METODA
11. 10. (čtvrtek) v 17.00 h.
Čisté, suché a spokojené miminko aneb přirozená hygiena nemluvňat
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková (speciální
pedagog, se svou dcerkou aplikuje BKM od narození)

Další informace:
www.tyluvdum.cz
Tylův dům, Vrchlického 53,
572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa – 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek – 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

Ostatní přednášky, semináře a dílny
• TVOŘIVÝ  (ARTETERAPEUTICKÝ) VEČER PRO ŽENY
12. 10. (pátek) od 18.00 h.
Dílna je určena všem, kteří o sobě chtějí zjistit
něco víc. Přijďte s námi prožít příjemně tvořivý
večer. Přihlašujte přes sms na tel: 777 619 234.
Povede: Majka Mitášová

Poděkování
Městské muzeum a galerie Polička děkuje firmě
Pásek, s.r.o., Polička a firmě Švanda Prima, s.r.o.,
Polička za sponzorské vymalování sálů pro účely
výstavy Bible očima světa – svět očima Bible. Do
11. 11. zveme čtenáře Jitřenky na prohlídku.
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Pravidelný program
•
FITMATAMI  aneb cvičení
pro maminky s dětmi (od
období lezení do 3 roků)
každé pondělí 9.00 - 11.00 h.
Cvičení je vedeno tak, aby podporovalo psychomotorický vývoj děťátka. Dbáme na zdravotní
hledisko všech aktivit. Vždy je věnován prostor
pro kondiční a posilovací cvičení maminek.
U dětí se zaměřujeme na podporu pohybového vývoje (speciálně vybrané cviky, zpočátku
cvičí s dětmi maminka nebo tatínek dle ukázky lektorky, později zvládají děti samy), rozvoj
spontánního pohybu.
Povede: Mgr. Dana Matejsková

• TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÁKY 
16. 10. (úterý) od 16.00 h.
Přijďte si vyrobit podzimní závěsné ozdoby do
oken.
Povede: Aneta Štefková - Lucie Burešová

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

• ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU
aneb vaříme a povídáme si v přítomnosti našich dětí
31. 10. (nově středa!) od 9.00 do 12.00 h.
Pokrm, který nás zahřeje.
Tentokrát bude na programu ukázkový jídelníček pro období zimy. Poradíme, jak se vrátit
k přirozené stravě, společně uvaříme jídlo nejlépe „v jednom hrnci“ a ochutnáme.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• Opět BAZÁREK!!!
18. 10. (čtvrtek 9.00 - 17.00 h.) a 19. 10.  
(pátek 9.00 - 16.00 h.)
Komisní prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi na období podzim/zima, oblečení pro těhotné a hraček. Hledáme dobrovolníky! Chcete-li prodávat, je potřeba
předem požádat o osobní číslo na e-mailu
bazarek.matami@email.cz.
Podzimní kurzy
• EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ
	Termín: 22. 9., 6. 10. a 20. 10. (soboty)
Budete mít možnost vyzkoušet si, jakým způsobem zvládat klasické a stále znovu se opakující krizové situace, do kterých se při výchově
svých dětí dostáváte. Pod vedením lektora spolu s ostatními rodiči pomocí praktických ukázek z běžného rodinného života poznáte, na co
je třeba klást při výchově dítěte důraz.
Cena:
jednotlivci 1 000 Kč (pro členy 900 Kč)
		 páry 1 700 Kč (pro členy 1 500 Kč)
Vede: Mgr. Monika Čuhelová (psycholožka)
Bližší informace a přihlášky: stodolova@volny.cz,
732 924 591 nebo osobně v RC MaTami, přihlašovat se můžete již nyní!
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
Pravidelné aktivity a přednášky
			
40 Kč (pro členy 30 Kč)
Zdravé vaření pro celou rodinu a Arte večer:
			
50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
Cvičení fitness a bodystyling:
			
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách
www.matami. webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

6. - 7. 10.

MUDr. Eva Kopecká, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
13. - 14.10
MUDr. Pavel Kössler, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
20. - 21. 10. MUDr. Marta Kučerová, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
27. - 28. 10. MUDr. Zdena Králová, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
3. - 4. 11.
MUDr. Patrik Krpčiar, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

#

Čas Název akce - popis
Místo konání
1. 10. 		 Seniorská stopa
DPS Penzion
4. 10. 8.15 Pohádka ze staré knihy - pro děti z MŠ a I. stupnů ZŠ
Tylův dům
10.00 Pohádka ze staré knihy - školní představení přístupné i veřejnosti
Tylův dům
5. 10. 19.00 Kurz tance a společenské výchovy
Tylův dům
6. 10. 13.00 Paintball
Aigelův lom
14.00 Vernisáž výstavy Jede jede mašinka
Centrum Bohuslava Martinů
				
19.30 Koncert pro duševní zdraví - Poletíme?
Divadelní klub
8. 10. 14.00 Bezpečnost seniorů v silniční dopravě
DPS Penzion Polička - jídelna
17.30 Podzimní dekorace – kytice z javorových listů
SVČ Mozaika
9. 10. 8.00 Limonádový Joe pro školy
Divadelní klub
17.30 Přednáška Evy Motyčkové
Divadelní klub
		 Den otevřených dveří
DPS Penzion Polička
11. 10. 17.00 Bezplenková metoda (přednáška)
Centrum Bohuslava Martinů
20.00 Učitelé z hvězd - promítání filmu a beseda s Viliamem Poltikovičem
Divadelní klub
12. 10. 18.00 Tvořivý večer pro ženy
Centrum Bohuslava Martinů
19.00 Beseda – Kam kráčí(š) česká psychiatrie?
Centrum Bohuslava Martinů
19.00 Kurz tance a společenské výchovy
Tylův dům
13. 10. 14.00 17.00 hod. Výtvarná dílna k výstavě Bible očima světa, svět očima Bible pro děti
Centrum Bohuslava Martinů
17.00 Limonádový Joe - Zákrejsova Polička 2012
Tylův dům
20.00 Laco Deczi & Celula New York
Divadelní klub
14. 10. 14.00 Pohádka z lesní stráně - Zákrejsova Polička 2012
Tylův dům
19.00 Kulhavý mezek - Zákrejsova Polička 2012
Tylův dům
15. 10. 19.00 Každý něco pro vlast - Zákrejsova Polička 2012
Tylův dům
16. 10. 8.15 Ducháčkové - Zákrejsova Polička 2012 (školní představení)
Tylův dům
10.00 Ducháčkové - Zákrejsova Polička 2012 (školní představení)
Tylův dům
16.00 Tvoření pro dospěláky
Centrum Bohuslava Martinů
17. 10. 19.00 Mam´zelle Nitouche - Zákrejsova Polička 2012
Tylův dům
18. 10. 8.00 Den stromů - pro MŠ a ZŠ
Divadelní klub
17.30 Jitky kytky - podzimní aranžování
SVČ Mozaika
19. 10. 8.00 Den stromů - pro MŠ a ZŠ
Divadelní klub
14.00 Veselá ramínka
SVČ Mozaika
19.00 Kurz tance a společenské výchovy neveřejná prodloužená spojena s rautem
Tylův dům
21.00 Jungle Night
Divadelní klub
20. 10. 16.00 Poličský kokrhýl
Divadelní klub
23. 10. 19.00 Večer hvězd - Andrea Kalivodová
Tylův dům
25. 10. 9.00 Prázdniny na horolezecké stěně
sportovní hala ZŠ Na Lukách
19.00 Petr Spálený & Apollo band s hostem Miluškou Voborníkovou
Tylův dům
26. 10. 18.00 Soukromá akce V. Jílka
Divadelní klub
27. 10. 14.00 17.00 hod. Výtvarná dílna k výstavě Bible očima světa, svět očima Bible pro dospělé Centrum Bohuslava Martinů
14.00 Odpoledne s dechovkou - Astra Svitavy
Tylův dům
17.00 Vernisáž výstavy Jana Vitisky
Galerie KABINET Střítež
20.00 Neviditelné děti
Divadelní klub
30. 10. 18.00 KONCERT Alexey Aslamas - housle, Inna Aslamas – klavír, Anton Aslamas – klavír
Centrum Bohuslava Martinů
31. 10. 9.00 Zdravé vaření pro celou rodinu
Centrum Bohuslava Martinů
14.00 Narozeninové zpívání
DPS Penzion Polička - jídelna
2. 11. 20.00 Bez proudu neboli Stromovečer
Divadelní klub
3. 11. 19.00 The Backwards - The Beatles revival band
Tylův dům
6. 11. 19.00 Nebe na zemi - divadelní hra v podání šumperského divadla
Tylův dům
8. 11. 19.00 Všechnopartička - Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský
Tylův dům
Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

říjen 2012

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městské muzeum a galerie Polička,
www.cbmpolicka.cz
volné sdružení Poličská lokálka
Charita Polička
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Oblastní charita Polička
policka.charita.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Galerie KABINET Střítež
602 315 215
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
o. s. Náš Martinů
www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

		 Název akce - popis
15. 9. - 11. 11. Bible očima světa, svět očima Bible
22. 9. - 11. 11. „V mezičase“ Diplomanti FaVU v Brně v rámci 65. ročníku Uměleckého salonu v Poličce
1. 10. - 30. 10. Stěna pro jedno dílo - Jaroslav Novotný
1. 10. - 31. 10. Stavíme lidi na nohy - projekt Diakonie Českobratrské církve evangelické
5. 10. - 31. 10. Doteky krásy - obrazy Jany Hejlové (pastel na semiši)
6. 10. - 31. 12. Jede jede mašinka - 115. výročí zahájení provozu železnice
		 na trati Polička - Žďárec u Skutče a 116 let provozu trati Svitavy - Polička.
12. 10. - 13. 10. Pardubická víkendovka – lanové centrum, hvězdárna a zámek

říjen 2012

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

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům a ČCE
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Pardubice

SVČ Mozaika

www.mozaika-policka.cz

Viliam Poltikovič v Poličce
Ekocentrum Skřítek zajis„Ve filmu mluví i armádní expert. V Peru je to
tilo promítání filmu Učitelé
tak časté, že armáda, konkrétně vzdušné síly,
z hvězd od známého režiséra
na to zřídila speciální kabinet,“ připomíná reViliama Poltikoviče na čtvr- žisér. Doktor Anthony Choy, zakládající člen Ufo
tek 11. října ve 20 hodin
Office of the Peruvian Air Force (Úřad peruánv Divadelním klubu. Film
ských vzdušných sil pro fenomén UFO), se protrvá 60 minut a poté bude následovat beseda
blému častých pozorování neidentifikovatelných
přímo se samotným autorem Viliamem Poltiko- objektů věnuje již léta. Poltikovič dodává: „Sevičem.
tkali se s tím piloti i politici, zastupitelé, starosViliam Poltikovič je český
tové. Dokonce piloti mluví o tom, že byli přenedokumentarista a spisovatel, au- seni do objektu a komunikovali s těmi bytostmi.
tor více než 120 dokumentárních … Doba dobře kvasí a hodně se mění. Myslím, že
snímků. Před rokem 1989 točil
filmy s psychologickou a sociologickou tématikou, po roce 1989
se zaměřuje na dokumentární
filmy s převážně duchovní tématikou. Pracuje i jako kameraman,
fotograf a píše knihy. Dosud natočil přes 120 filmů
a pracuje zejména pro Českou televizi.
Snímek Učitelé z hvězd vznikl v době, kdy
V říjnu a listopadu, v počínajícím blátivém podV. Poltikovič pátral v jihoamerickém Peru po
zimu, kdy je čas se trochu bát, oslavíme české Dustopách mimozemské inteligence na Zemi.
šičky, pohanský Samhain i anglofoní Haloween.
Podle jeho vlastních slov je vedlejším produktem předchozího filmu Maestra Ayahuasca,
Jan Vitiska patří k nejmladší, právě nastupující,
který vypráví o práci a poslání šamanů, léčitelů
generaci umělců. Absolvent atelieru Jiřího Surůva prostředníků mezi lidmi a duchy, a o moudros- ky, který vede ateliér intermédií na Fakultě umění
ti posvátného nápoje ayahuasca.
Ostravské univerzity.
Ayahuasca je halucinogenní nápoj užívaný na
rozsáhlém území pralesů Ekvádoru, Kolumbie
a Peru. Rituální požívání posvátné ayahuascy je
základem místního lidového náboženství a součástí šamanského léčení. Podle klasické definice je šamanismus především technikou extáze,
tedy změny stavu vědomí a vstupu do jiné dimenze skutečnosti.
Peru zároveň patří k zemím, kde je zaznamenán vysoký výskyt nejen pozorování neidentifikovatelných létajících objektů, ale i kontaktů
s mimolidskou a snad mimozemskou inteligencí.
„Tomu jsem se nemohl vyhnout. Navíc šamani
s nimi opravdu komunikují a spolupracují, zdá
se, po staletí a tisíciletí,“ říká Poltikovič.
Dívka, která si hrála s ohněm
Sám prý viděl zvláštní útvary a světelné objekty. Zakusil též „vnitřní komunikaci“. Užívání
Malby Jana Vitisky navazují na specifickou pop–
psychedelických rostlin podle něj s pozorovásurrealistickou linii současné české malby. Na poním „mimozemských objektů“ úzce souvisí, a to
zadí streetartové estetiky a v kombinaci s precizní
skrze „snadnější napojení“. Zážitky přitom nelze
malířskou technikou jsou směsí pop kultury, akodsoudit jako pouhé halucinace.

stávající paradigma má nahnuto. Procesy, které jsou v chodu, energie a nové kvality se sebou
nesou změnu doby. I když nárůst není závratný,
přesto tu je. Lidé se mění, otevírají a začínají
více vnímat jednotu, propojení s planetou Zemí
a se všemi ostatními bytostmi.“
Jako každý rok i letos v říjnu (18. a 19.) proběhne velká akce ke Dni stromů pro MŠ a ZŠ.
Pozvánku školy obdrží e-mailem.
Za Ekocentrum Skřítek na všechny akce srdečně zve
Ing. Eva Janečková

Galerie KABINET Střítež představí
pop-hororové malby Jana Vytisky
tualizované prvky venkovské mytologie a folkloru,
který se překlopil do polohy fantasy. Vymyšlené
antropomorfní příšery se jakoby vynořují ze snových insitních světů starých společenství. Tajuplné surreálné příběhy však svojí estetikou připomínají současné animované pohádky pro dospělé.
Objevuje se tu násilí i množství hororových scén.
Předkládané výjevy zůstávají nekompromisně nereálné. Takto výstižně popsala práci Jana Vitisky
Mira Keratová, slovenská historička umění a kurátorka.
Autor sám o sobě říká, že je oddaný obdivovatel a znalec béčkové kultury se slabostí pro mýtus
lidového hrdiny a pro sebestylizaci. Vytiska je držitelem Ceny diváků na významné přehlídce Cena
kritiky za mladou malbu.
Výstava Jana Vitisky bude slavnostně zahájena
27. 10. v 17 hod., autor bude osobně přítomen. Na
vaší návštěvu se těší Veronika Šrek Bromová vaše
dobrovolná galeristka Galerie KABINET Střítež,
Střítež 42, naproti památníku padlým v I. světové
válce.
Kontakt:
e-mail:verbrom@gmail.com, 602 315 215

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

#

Výstava Tomáše Rullera bude otevřena
do 25. 10.

Výročí úmrtí významného pěvce, místního rodáka
7. září 2012 tomu bylo už neuvěřitelných 10 let,
kdy odešel Lubomír Vraspír z pozemského, uměleckého i osobního světa do toho nadpozemského.
Věřím však, že tam zůstává umění uměním, hojně
se tam provozuje a že tam má pořád mnoho pěvecké a tvořivé práce. Když bylo v dávné historii lidu
prostému veselo a měli co oslavovat, vznikla píseň
veselá a oslavná. Když měli žal, krutý bol, neštěstí,
vznikla píseň. Ale smutná, přesmutná. Ať mě nikdo neříká, že tohle všechno nejsou rovnou dary
z nebes.
Nepřebernému množství lidí až do dneška bylo
umožněno se vyzpívat či vyhrát z bolesti v srdci, či
oslavit krásně srdce radostné. Hudba pomáhala
i ve válečných vřavách. Zdá se, že v každé době
přinášela jakousi útěchu či povzbuzeni. Navíc,
obzvláště v těch starých lidových písních, středověkých, barokních i z 19. století je tolik moudrosti
a zkušenosti. To vše se písněmi šířilo zase mezi
prostý a chudý lid. Málo kdo si asi umí představit
jak obrovskou úlohu a význam i pro šíření zpráv
a vzdělávání má, a hlavně měla, v hluboké historii
hudba a hlavně píseň.
Dovolte mi proto připomenout vzpomínkou
mého bratra Lubomíra Vraspíra, sólistu komorního souboru Musica Bohemice. Hlavně s tímto
souborem se dlouhá léta o tu nejstarší anonymní
hudbu a odkazy našich starých sběratelů zajímal
a bravurně a s láskou ji interpretoval.
Bratr Luboš se narodil v poličské porodnici
v březnu roku 1953. Celý život pak byl z něho slušný, obyčejný a skromný kluk z vesnice, z Lubné. Po
základní škole nastoupil na gymnasium v Litomyšli. Jenomže krátce předtím začal jít tvrdě za svým
snem a začal se připravovat na uměleckou dráhu.
A to tady, v Poličce.
Na samém začátku jeho pěveckého života stála
paní Marie Šrůtová. Učila zpěv, ale měla také prý
úžasný čich na talent. Žáka, ani náročnost jeho repertoáru či zkoušek, nelámala přes koleno – tady
jsem pochopil, co to pro bráchu znamenalo do
budoucna. V Poličce se připravoval ke zpěvu něco
přes tři roky za pilné a ochotné podpory učitelek,
klavíristek a korepetitorek. Byly to tyto dámy:
Milada Červená, Aloisie Knitlová, Alena Kuklová
a také Ellen Slavíková, která se věnovala bratru
i se zpěvem, sama jej studovala.
Asi to bylo velmi osudové setkání - Lubomír
Vraspír a Marie Šrůtová. Po prvních setkáních
s ním prohlásila mezi kolegy: „Našla jsem obrovský talent.“ A šla do něj na „plné pecky“. Takže si
představte, že brácha se v pubertě snažil držet čistý tenor a čistý každý tón a přitom zpíval písně, ale
také operní árie od Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, ale také těžké Dvořákovy Biblické písně (některé z nich jste mohli slyšet během závěrečného
koncertu festivalu 555, v podání Lubošova kolegy,
vynikajícího barytonisty Richarda Haana).
Rok před maturitou na litomyšlském gymnáziu
se rozhodl. Odjel na příjímací zkoušky na pražskou
konzervatoř. Vlak měl tehdy v zimě velké zpoždění. Brácha vzal nohy na ramena a v kalupu. Jsem
v abecedě od konce, snad to stihnu. S komisí se
srazil ve dveřích, ale prosadil si svou: „Vy jste tady,
já taky, tak mě vyzkoušejte.“ A pak celý udýchaný,
bez rozezpívání, tu zkoušku složil a byl přijat.
Paní Alena Kuklová už tehdy bydlela v Praze
a brácha, když se v matičce naší stověžaté zabydlel,
ji vyhledal. Cituji p. A. Kuklovou „Vyčenichal mě
kdoví jak, hrozně mě to potěšilo, byla jsem šťastná, že na mne nezapomněl a dal si tu práci mě vyhledat a sdělit, že díky naší práci uspěl a byl přijat,
přišel poděkovat“.
Pak přišla maturita na konzervatoři, rozhodl se
pro pokračování a po dvou letech složil absolutorium. No a pak úspěšné přijetí na pražskou HAMU
(Hudební akademie múzických umění), k prof.
René Tučkovi. Tady je výtečným studentem, zpívá
těžký repertoár v DISK, od 2. ročníku začíná reprezentovat školu na různých soutěžích a začíná

jezdit i do zahraničí se staršími studenty, s operou
či operetou. Velký úspěch v té době zaznamenává
hlavní cenou na soutěžní přehlídce hudebních VŠ
v italské Florencii. Zjišťuje, že samostatnost a nezávislost je hezká, ale jsou k tomu potřeba peníze.
Od 3. ročníku vydělává při studiu zpěvem první
honoráře, spolupracuje především s komorním
souborem Musica Bohemica.

Postupně se věnuje staré anonymní lidové či
církevní hudbě, v pozdější době i klasické vážné
hudbě (tady musím zmínit obrovský úspěch na
Pražském jaru v přetěžkém Oratoriu sv. Ludmily
od V. Nováka a zejména ve Svaté Ludmile A. Dvořáka), občas vypomáhá kamarádce v takové příjemné plzeňské dechovce, pro odpočinek. A na
svém kontě má i mnoho operetních a operních rolí,
hlavně v libereckém divadle F. X. Šaldy. Tam na
svou dobu a možnosti (konec 80. a první polovina
90. let) „páchali“ s velkým kamarádem, operním
režisérem Honzou Draským z Plzně, inscenace zcela ojedinělé. Nikdy nezapomenu na inscenace Polské krve a bratrovu roli knížete Bola či Čardášovou
princeznu a jeho Edwina, excelentně provedeného
Lenského v Čajkovského Oněginovi, Orfea v Orfeovi v podsvětí a roli básníka F. Villona v Králi tuláků.
Vzrušující bylo také představení v zámeckém parku na Sychrově. Brácha na koni, asi podruhé v životě, kůň má jet mezi lavičkami diváků ke schodům
a do toho zpívá roli, inu režisér kamarád Honza. No
dopadlo to naštěstí dobře, jízda i árie.
Zdá se vám, že je to repertoár širokého spektra?
Ano, máte pravdu a je to z jednoho prostého důvodu. Luboš přišel na konzervatoř v 17 letech a ve
28 odešel s diplomem z HAMU se stejným a zcela
čistým až průzračným tenorem, přirozeným, nezničeným, nepoškozeným hlasem. Tohle se nestává vždy. Naopak často se stává, že je umělec
výrazně pokřiven a zkažen. Platí to i u malířů či
herců. Tady patří, podle mne, velké díky za pečlivou, velmi citlivou a obětavou práci jeho prvním
učitelkám z Poličky a hlavně Marii Šrůtové, která
netlačila na pilu, a brácha se od mládí naučil pracovat s hlasem tak, jak uznal sám za vhodné, a ona
jej „pouze“ vedla. Na školách si jenom dopiloval
techniku. A taky latinu, němčinu, italštinu, španělštinu, ruštinu a staroslověnštinu, zpěv starých
a operních písní se bez toho neobejde. Byl velmi
inteligentním a vzdělaným umělcem, obdařeným
krásným barevným hlasem s výbornou pěveckou
technikou. Vynikal čistotou a přirozeností.
Ve své diskografii má natočených přes pětatřicet
desek a CD, šest stránek, řádek po řádku, nahrávek v rozhlase, několik pořadů v televizi. S Radovanem Lukavským také natočil CD k Hořickým

pašijím, které se po obnově zase už více než dvacet let hrají. Významným dílem je natočení desky
k poctě Josefa Amose Komenského (O lux Mundi).
Proslul jako interpret nejstarších historických
písní, např. ze sbírek z Jistebnického kancionálu
z doby husitské a nespočtem desek s vánoční tématikou. Byly to lidové koledy, ale i několik vánočních
mší i moderních. Nejzajímavější z nich je asi u nás
málo známá slovenská mše Edmunda Paschy
z 18. století. Ojedinělým způsobem zpěvu a díky
svému výjimečnému hlasu obnovil přirozenou
a původní interpretací starých anonymních resp.
lidových písní, spolu s kapelníkem Jaroslavem
Krčkem jeho bratrem Josefem a kolegy muzikanty.
S hudbou projel hodně zemí, hlavně západní a jižní Evropy, ale i jiné.
A mé zážitky s bratrem? Bylo jich dost a krásných, mimo těch shora uvedených i další. Na
Štědrý den jezdil domů, ale na Hod Boží odjezd,
odpoledne a večer měl pravidelné Vánoční koncerty s Musikou Bohemikou v pražském Rudolfinu, často jsem jezdil s ním na pár dní prázdnin do
Prahy. Vybaveni krabicemi s koláčky a cukrovím
od maminky pro celou kapelu, já se staral o servis,
brácha o muziku. Rudolfinum vždy plné k prasknutí, já seděl pokaždé na schodech, protože jsem
nikdy neměl lístek, ale brzo už i tam bylo plno lidí
i s lístky. Skoro všichni si přinesli zvonek a na pokyn kapelníka celý sál cinkal, už to byl zvyk. No,
kdo kde mohl staré lidové koledy v sedmdesátých
letech slyšet? Koncerty končily pravidelně burácejícími varhanami a lidé ve stoje s kapelou zpívali
„Narodil se Kristus Pán“ a nakonec všichni zvonili.
To byla atmosféra. Na to nikdy nezapomenu, stejně
jako na tu neskutečnou bráchovu únavu po takových dvou koncertech.
Pak jsem měl ještě jeden výjimečně krásný zážitek se zpěvem mého bratra. Píše se polovina srpna
roku 1990 a na loveckém hradě Roštejně nám na
svatbě v Biskupském erbovním sále zpívá z Adama Michny z Otradovic resp. jeho Loutny české:
„Nebeští kavalérové, vinšujte mě štěstí. Vy jste mé
svatby družbové, veďte mě z neštěstí. Nevěstu
mám, vám se věří. Mě a vám se svěří. Veďte ji andělé, ke mě archandělé...“
A pak už přišly ty smutné chvíle, jaksi podivně
symbolické. Bratr náhle umírá 7. 9. 2002 a po deseti letech od jeho smrti ztratili síly a zklamali i ti
moji nebeští kavalérové. A tak bych se touto cestou
chtěl poklonit památce a odkazu mého bratra Lubomíra. Zároveň bych se rád rozloučil s přáteli a se
všemi zákazníky a návštěvníky Galerie Vysočina,
kde jsem, myslím úspěšně, působil více jak deset
let. Vždy jsem si vás a vaší náklonosti a přátelskosti vážil a vážit si nepřestanu. Děkuji.
Vladimír Vraspír

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

S poděkováním dámám Ellen Slavíkové a Aleně
Kuklové za jejich vyprávění a krásné vzpomínky.
P.S. Ještěže se již nepíše jenom inkoustem, to
by ten text měl ode mne pan šéfredaktor nečitelně
rozmazaný…

Pozvánka DPS
Penzion
1. 10. Seniorská stopa
8. 10. Bezpečnost seniorů v silniční dopravě
9. 10. Den otevřených dveří
Bližší informace o těchto akcích v pozvánce - Týden sociálních služeb
31. 10. Narozeninové zpívání - 14.00 hod. jídelna
DPS Penzion
Jóga s Marií Fritschovou každé pondělí od 17.00
do 18.30 hod. ve společenské místnosti. Cena jednoho cvičení je 10 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

PAINTBALL
- pro děti od 12 let
- oblíbená adrenalinová aktivita, při
níž si hrajete na vojáky
Termín: sobota 6. 10.
Čas:
13.00 – 17.00 hod.
sraz ve 13.00 hod. a konec v 17.00
hod. v SVČ Mozaika
Místo:
Aigelův lom
Cena:
160 Kč + odkup střeliva na místě,
1 kulička = 1 koruna (odběr po 100
kuličkách). Průměrná délka hry 2
hodiny. Běžně 1 hráč vystřílí 200 300 kuliček
S sebou: volné starší oblečení, které se může
ušpinit. Barvu lze vyprat. Pití, popř.
svačinu.
Přihlášky: do úterý 4. 10.
Info:
Hana Havlíčková, tel: 461 725 352,
736 761 281
Akce se za velmi nepříznivého počasí nekoná a bude přesunuta na jiný
vhodný termín.
Aktuální info těsně před akcí
na www.mozaika-policka.cz
PODZIMNÍ DEKORACE – KYTICE 
Z JAVOROVÝCH LISTŮ
- dílna pro studenty a dospělé
- vázání růžových květů z javorových listů, tvorba celých pugetů
Termín: pondělí 8. 10.
Čas:
17.30 – 19.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
50 Kč, s členskou kartou 40 Kč
Přihlášky: do 5. 10. s platbou v SVČ Mozaika
Lektor:
Jana Vykydalová
Info:
Hana Havlíčková, tel: 461 725 352,
736 761 281
PARDUBICKÁ VÍKENDOVKA
- lanové centrum, hvězdárna a zámek
- dvoudenní pobyt v Pardubicích
- pro děti od 8 let
Spát budeme v DDM Alfa v Polabinách, večer zajdeme na noční pozorování oblohy do DDM Delta, v sobotu dopoledne překonáme sami sebe
na lanové dráze v Lanovém centru
Cihlárna a po obědě navštívíme
pardubický zámek s jeho krásnými
expozicemi zvířat či hraček.
Termín
pátek 12. 10. až sobota 13. 10.
Sraz:
v 15.10 hod. před vlakovým nádražím v Poličce, odjezd v 15.30 hod.,
návrat v sobotu v 18.30 hod. opět na
vlak. nádraží v Poličce
Místo:
Pardubice
Cena:
890 Kč, v ceně je cesta tam i zpět,
MHD v Pardubicích, páteční večeře,
sobotní snídaně a večeře, vstupné
do lanového centra (280 Kč/osoba), hvězdárny a do zámku, nocleh
v DDM Alfa.
Přihlášky: do 10. 10.
S sebou: spacák, oblečení dle počasí – na ven,
na spaní, sportovní obuv, láhev s pitím, hygienu, kapesné na drobnosti
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a sobotní oběd v lanovém centru, který se
pohybuje od 30 do 60 Kč
Info:
Hana Havlíčková, tel: 461 725 352,
736 761 281
Ukázka: http://lanovecentrum-pardubice.cz/,
http://www.astropardubice.cz/, http://
www.vcm.cz/program/exhibitions/
Možnost přihlášení na www. mozaika-policka.cz
JITKY KYTKY - PODZIMNÍ
ARANŽOVÁNÍ
- dílna pro studenty a dospělé
Podzim s sebou přináší nádhernou paletu barev, listy ještě prozáří podzimní
sluníčko. Přeneseme si kousek do svého
domova v podobě aranžmá.
Termín: 18. 10.
Čas:
17.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
200 Kč (v ceně je veškerý materiál)
S sebou: zahradnické nůžky
Přihlášky do: 12. 10.
Lektorka: Jitka Vápeníková
Info:
vapenikova@mozaika-policka.cz,
461 725 352, 736 761 281
VESELÁ RAMÍNKA
- výtvarná dílna pro děti od 1. třídy, menší děti s doprovodem
- přetvořte si obyčejné dřevěné ramínko
na veselé zvířátko s kapsičkami
Termín
pátek 19. 10.
Čas:
14.00 – 16.00hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
35 Kč s členskou kartou 25 Kč
Lektorka: Hana Havlíčková
Přihlášky: do středy 17. 10.
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Možnost přihlášení
na www. mozaika-policka.cz
PRÁZDNINY NA HOROLEZECKÉ STĚNĚ
- max 20 dětí
- akce pro děti od 1. třídy, které by si rády
vyzkoušely vylézt na horolezeckou stěnu,
ale zatím neměly možnost, nebo by si to
rády zkusily znovu
- odborný dohled zajištěn
Součástí dopoledne budou další pohybové aktivity, hry a soutěže.
Termín: čtvrtek 25. 10.
Čas:
9.00 – 12.00 hod.
Místo:
sportovní hala ZŠ Na Lukách
Cena:
50 Kč/dítě
Přihlášky: do pondělí 22. 10.
S sebou: sálová obuv, pití, popř. svačinka
Info:
Hana Havlíčková, tel: 461 725 352,
736 761 281
Možnost přihlášení
na www. mozaika-policka.cz
AKCE PRO ŠKOLY A PEDAGOGY
PŘESPOLNÍ BĚH
- okresní kolo sportovní soutěže pro žáky
ZŠ a SŠ

Termín:
Čas:
Místo:
Info:

3. 10. a 1. 11.
8.00 - 13.00 hod.
Liboháj
Vítková Jana, jaja.vitkova@seznam.cz

Prevence gamblerství
- výukový program pro ZŠ
Termín: čtvrtek 11. 10.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Lektor:
Martin Hornych
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
STOLNÍ TENIS
- oblastní kolo sportovní soutěže pro
žáky ZŠ
Termín: 18. 10.
Místo:
sportovní hala Na Lukách
Info:
Vítková Jana, jaja.vitkova@seznam.cz
FINANČNÍ GRAMOTNOST
- výukový program pro žáky 8. - 9. tříd
Termín: 30. 10. a 1. 11.
Čas:
8.00 - 12.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Jan Smejkal
Info:
Zdeňka Švecová, tel: 461 725 352

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
Tvořivé techniky a použití přírodních
materiálů nejen ve výtvarné výchově
TEXTIL
Termín
Místo:
Cena:
Lektoři:

čtvrtek a pátek 25. - 26. 10.
SVČ Mozaika
hrazeno z ESF
Procházková Dagmar, Gapová Zuzana, Kučerová Petra, Vítková Jana, Vladimír Bartoš
Přihlášky: 12. 10.
S sebou: dobrou náladu
Info:
Irena Chroustovská, tel: 605431034

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
Lampionky – výtvarná dílna
Svatomartinský večer s broučky – neděle 11. 11. – akce pro rodiče s dětmi
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří nám nosíte do Mozaiky víčka od PET lahví pro postiženou Lucinku.
Víčka vybíráme nadále v SVČ Mozaika:
pondělí - čtvrtek od 8.00 do 20.00 hodin.
Výtvarný kroužek pro děti 1. - 5. třída
Rozvoj dovedností při práci s výtvarným materiálem, estetického cítění,
fantazie, tvořivosti, trpělivosti a samostatnosti.
Termín: středa 13.30 - 15 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
650 Kč
Info:
Procházková

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

Poslední volná místa v zájmových
kroužcích svč mozaika
Zájmové kroužky probíhají od října do konce
května kromě karate, kopané, hokejbalu, skateboardu a leteckých modelářů.
Úplatu za zájmové kroužky a kurzy vybíráme
v hotovosti v SVČ Mozaika každý pracovní den od
1. 9. od 8.00 do 16.30 hodin. Cena kroužku je za
celý školní rok (říjen – květen). Kroužky musejí být
uhrazeny do 30. 10.
Do kroužku se můžete hlásit online na www.mozaika-policka.cz
věk
kdy, kde

Kč/rok
vedoucí

HRÁTKY S PEDIGEM
3. - 9. tř. začátečníci
750 Kč
čtvrtek 14.00 - 16.00 h. SVČ
Z. Švecová
PLETKY S OPLETKY
pokročilí
850/1 500 Kč
pondělí 14.00 - 16.00 h. SVČ
Z. Švecová
JEHLOU A NITÍ
pro děti od 2. Třídy
650 Kč
úterý 14.00 - 16.00 h. SVČ
Z. Švecová
PIMPRLATA
od 10 let
650 Kč
čtvrtek 15.00 - 16.00 h. SVČ
H. Smolková
PILNÁ VČELIČKA
nejen pro rodiče s dětmi od 4 let,
ale i pro sourozence
SVČ
A. Hejduková
Keramika začátečníci děti
I. st. ZŠ
650 Kč
úterý 14.00 - 15.30 h. SVČ
D. Procházková
KERAMIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY STŘEDA
1. - 3. třída
650 Kč
středa 14.00 - 16.00 h. SVČ Mgr. H. Havlíčková
Keramika pro II. st. a studenty
II. st. ZŠ a studenti
750 Kč
úterý 15.30 - 17.30 h. SVČ
D. Procházková
PRIMA VAŘEČKA
3.-5. třída
200 Kč
pondělí 16.00 - 17.30 h. SVČ
B. Holomková
Stepmánie
6 – 15 let
650 Kč
středa 15.00 – 16.00 h. SVČ
M. Bednářová
Disko hip – hop
12 - 18 let
650 Kč
2x sudý týden úterý 17.00 - 18.00 h.
a pátek 17.00 - 18.00 h. zrcadlový sálek
gymnázia
ZUMBA
2 st. ZŠ
650 Kč
úterý 16.45 – 17.45 h. zrcadlový
sálek gymnázium
V. Laštovicová
Malé roztleskávačky
2. – 6. třída
650 Kč
			
Š. Tumová
BOWLING
1., 2 stupeň ZŠ
800 Kč
úterý 15.00 – 16.00, 16.00 – 17.00 h.
bowlingová dráha
TAE-BO
od 13 let
650 Kč
17.00 – 18.00 h. zrcadlový sálek
gymnázium
V. Laštovicová
SKATEBOARD
od 10 let
400 Kč
květen – říjen prům. zóna
R. Škrabalová
VODÁCKÝ KROUŽEK
4. – 9. třída
650 Kč
SVČ
Mgr. V. Fila
Karate – středa, PÁTEK
10 let – dospělí
650/1 300 Kč
středa 17.00 - 18.30 h. ZŠ TGM
			
Mgr. N. Tobiášová,
			
Š. Kučerová, Š.Příhoda
ŠACHY ZAČÁTEČNÍCI
bez omezení
650 Kč
pátek SVČ
D. Schaffer

ŠACHY POKROČILÍ
bez omezení
650 Kč
pátek SVČ
D. Schaffer
Sportovní gymnastika
od 5 let
650 Kč
středa 16.00 - 17.30 h. gymnázium
			
Mgr. L. Králová
Kopaná – mladší přípravka
ročník 2004 - 2005
650 Kč
			
R. Mlynář
Kopaná – STARŠÍ přípravka
ročník 2002 - 2003
650 Kč
			
R. Lajžner
TOULKY HISTORIÍ POLIČKY
		 3. - 6. tř
650 Kč
pondělí 15.00 – 16.30 h., SVČ
I. Kašparová
Letecký ch modelářů
4. tř. - bez omezení
650 Kč
			
L. Hloušek
DÍLNIČKY – KUTILOVÉ
od 7 let
650 Kč
Svazarm
V. Laštovicová, T. Švec
Kuřátka
5 - 7 let
650 Kč
SVČ
J. Teplá
Angličtina pro nejmenší
4 - 6 let – školáčci, 6 - 10 let – školáci
650 Kč
SVČ
V. Laštovicová
Němčina pro nejmenší
4 - 6 let – školáčci, 6 - 10 let – školáci
650 Kč
SVČ
V. Laštovicová
Logopedie hravě
3 - 7 let – školáčci
650 Kč
SVČ
V. Laštovicová
MAŽORETKY – ŠKOLIČKA
4 – 6 let
650 Kč
pondělí 16.15 - 17.15 zrcadlový
sálek gymnázia	E. Došlá
Kopaná – přípravka „školička“
ročník 2006 a výběr 2007
650 Kč
			
P. Bureš
TLAPIČKY V HLÍNĚ - KERAMIKA
PRO RODIČE S DĚTMI
2,5 - 5 let
650 Kč
středa 9.00 - 11.00 SVČ
D. Procházková
BŘIŠNÍ TANCE
dospělí a studenti
1 500 Kč
úterý 17.00 - 18.00 h. SVČ
I. Marková DiS.
TAI- CHI „24- forem “ a ČCHI-KUNG
začátečníci
1 300 Kč
úterý 18.30 – 20.00 h. SVČ
Ing. V. Ulrichová
TAI –CHI „24 – forem “
POKROČILÍ pro muže i ženy
1 300 Kč
neděle 18.00 - 19.30 h. SVČ MVDr. V. Poutník

Pouštění draků
Pouštění draků k podzimu neodmyslitelně patří
a tak každoročně pořádá SVČ Mozaika DRAKIÁDU. I když větru moc nebylo, podařilo se nakonec vzlétnout snad všem 58 přihlášeným drakům.
V průběhu akce byl pro děti připraven doprovodný
program. Své akrobatické kousky na nebi předváděli letečtí modeláři. V hangáru si děti mohly vyzkoušet některé kroužky, které Mozaika připravuje na letošní školní rok.
Na konci akce proběhlo slosování vstupenek
o zajímavé ceny, které na akci věnovali tito sponzoři: Aeroclub Polička - zázemí pro akci a hlavní cena
LET NAD POLIČKOU, restaurace Na Parkánech,
restaurace Šenk Nožíře Dobroty, drogerie Coloren
- Teta, trafika U Grubhofferů, Nová lékárna a prodejna SETronic Polička. Jmenovaným sponzorům
touto cestou děkujeme.
Za SVČ Mozaika Polička Chroustovská Irena

KURZY PRO STUDENTY A DOSPĚLÁKY
ŠVADLENKA
studenti a dospělí
SVČ
K. Trnková
KURZ MALBY
studenti a dospělí
čtvrtek 18.00 -21.00 h. SVČ
D. Němcová
KURZ SEBEPOZNÁNÍ PRO ŽENY
studenti a dospělí
úterý 18.00 - 20.00 h. SVČ
D. Němcová
„DIGISCRAPBOOK“ PRÁCE S FOTOGRAFIÍ
kurz pro studenty a dospělé
SVČ
R. Koutná
Základy práce PC a Windows
dospělí
P. Šenková
Jitky kytky – aranžování
studenti a dospělí
čtvrtek SVČ
J. Vápeníková

Z činnosti DPS
Penzion
Cestování v letních měsících seniory tentokrát zavedlo na Baldu a do Květné. Balda návštěvníky přivítala krásným počasím. Na výletníky čekalo posezení
v lese, občerstvení, muzika, zpěv, návštěva kapličky
a prohlídka dětského tábora. Další výlet byl do Květné na farmu občanského sdružení Květná zahrada.
Na programu byla prohlídka areálu se zvířaty doplněná výkladem o životě na statku a posezení při čaji
s panem Větrovským a jeho povídáním o aktivitách
občanského sdružení Květná zahrada. Pořad „Cestujeme všemi smysly“ seniory tentokrát zavedl do Tibetu. Senioři viděli film o tibetské kultuře a krajině,
vyslechli tibetskou hudbu, ochutnali tradiční tibetské jídlo, čaj a vytvořili sypanou mandalu. Šikovné
ručičky se pilně připravovaly na výstavu „Každý má
svůj sen“. Ve čtvrtek 6. září proběhla oslava 10. výročí od založení pěveckého souboru Poupata. Jídelna
byla návštěvníky zaplněna do posledního místečka
a program, který si Poupata v rámci oslav připravila,
byl odměněn bohatým potleskem. Během svého desetiletého působení Poupata vystupovala na akcích
DPS Penzion v Domově důchodců na akcích pořádaných městem Polička, navštěvovala okolní města
a vesnice. Děkujeme celému souboru za nádherná
vystoupení plná písní a scének a do dalších let přejeme hodně sil a tvůrčích nápadů.

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

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Vzpomínáme
Dne 1. října uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustila ve
věku 85 let naše milovaná
maminka, babička a prababička, paní Vlasta Burešová.
S láskou vzpomínají
dcery Lenka, Olga a Blanka
s rodinami
Už jen kytičku květů na
hrob Ti můžeme dát, tiše postát a vzpomínat…
Dne 11. října 2012 uplyne
pět let od úmrtí paní Věry
Fáberové z Poličky.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou spolu s námi.
dcera Andrea, rodiče
a sestra s rodinou
Dne 29. 10. 2012 uplyne
již 25 let ode dne, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan Josef Otcovský.
S láskou vzpomíná celá
rodina

Blahopřejeme
Dne 10. září oslavila paní
Anna Slavíčková z Pomezí
85. narozeniny.
Milá maminko, za Tvoji lásku a obětavou péči děkujeme
a přejeme Ti zdraví a pohodu.
Máme Tě rádi.
Petr, Hana, Pavel a Marie,
děti a snacha s rodinami,
vnoučata, pravnoučata
Dne 4. 10. oslaví své 70. narozeniny náš tatínek a dědeček pan Miroslav Mikulčák. Do dalších let hodně štěstí, zdraví, pohody a životního
elánu přeje
dcera Hana a vnuk Dominik

Poděkování
Velmi děkuji Stavebnímu odboru Městského
úřadu v Poličce za kladné vyřízení naší žádosti
o zhotovení nájezdu na kontejner odpadů pro náš
dům, Havlíčkova 209, Polička.
Za majitele bytů
Ing. Marie Oplištilová
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Déja` vu
Jednoho dne památného pražského jara zazněl
domovní zvonek. Šel jsem otevřít a tu mne objal
starší pán a se slzami v očích mi říkal:„Dolfi, ach
Dolfi to jsem rád, že tě vidím.“ Nechápal jsem, co
se děje ale pán pokračoval: „Počkej, přivezl jsem ti
egyptky, tys je vždycky rád kouřil.“ Začalo mi to
docházet. Jeho čeština měla německý akcent a nesnadno hledal slova.
Ten muž byl Adolf Völkel, kamarád z Limberka,
který sloužil s mým otcem u osmadevadesátého
vysokomýtského pluku za první světové války
v Itálii a pak spolu kamarádili až do doby, kdy se
Limberk stal Laubendorfem. Pan Völkel pak musel narukovat do Wehrmachtu a tím všechny styky
skončily.
Uvědomil jsem si zvláštnost této chvíle a hledal
slova, jimiž bych tento okamžik dal do správné
časové souvislosti. A tak jsem jen řekl: „Já si vás
z dětství pamatuju, byl jste s námi kdysi ve Svitavách na cirkusu Sarrasani a otec na vás často
vzpomínal, co asi s vámi je.“
Zarazil se a začal se omlouvat, ale rád jsem ho
pozval k nám. Říkal, že si mě spletl s mým otcem
kvůli podobě, což jsem považoval za velice lichotivý a nepravděpodobný postřeh. Zarmoutilo ho,
že už můj otec nežije a vzpomínal na dobu, kdy
na italské frontě v Alpách u Marmolady můj otec
spolu s mým strýcem Rudolfem uslyšeli při hlídce
podezřelé zvuky přicházející ze země a zjistilo se,
že Italové chtěli prokopat pod rakouským postavením minovou štolu. Otec a Rudolf za to dostali
válečné vyznamenání spolu s doživotní rentou,
kterou pak idealisticky věnovali novému československému státu. Vzpomínal, jak vyfasovali plechové brýle, kde byl uprostřed maličký průzorník ve
tvaru křížku, aby je sníh neoslepil a na to, jak po
neúspěšné rakouské dělostřelecké přípravě, která
likvidovala vlastní řady, si museli na týlní část
vojenské čepice namalovat bílý kříž, aby byli rozpoznatelní. Líčení probíhalo asi takto: „Pamatuješ
Dolfi, jak jste s Rudim přišli, že tam na vartě pod
vámi něco duní? Ah so, entschuldige, ich weiss, sie
sind der Sohn, - aber auch Dolfi, nicht Wahr?“
Řekl jsem panu Völkelovi, jaké byly poslední
roky mého otce. Velmi ho rozrušilo, když jsem mu
řekl, že jeho obchod s řemeslnickými potřebami
byl dekretem z února 1949 prohlášen za velkoobchod, protože se v něm neprodávalo pro konečnou
spotřebu zákazníků, ale pro obuvníky a sedláře
a k 1. březnu byl podle dalšího dekretu jako velkoobchod znárodněn, což ve výsledku znamenalo jeho likvidaci. Neuměl si představit, že takový
bouřlivák, jako byl můj otec, skončil jako vrátný

na jatkách, kde na něj netrpělivě troubili nedočkaví řidiči a on si musel jejich nevybíravé invektivy
nechat líbit.
Ptal jsem se pana Völkela, co dělal za války
a dozvěděl jsem se, že v čase spojenecké invaze
byl v Caen ve středověké pevnosti, která však byla
tehdy osazena těžkými děly a mohutnou posádkou.
Spojencům trvalo dlouho, než Caen dobyli – tou
dobou už byli jinde daleko vpředu – a jak se pak
posádka vzdala. Byli odvezeni na pobřeží a na člunech pak dopraveni k veliké zámořské lodi, která
kotvila daleko od břehu a na palubu museli vystoupat po provazovém žebříku. „Dolfi ty neumíš
představit tu výšku, jako dům s hodně patry a já
dívat dolů nemohl, jaký strach u mne byl, že spadnu. Ještě větší, než když jsem bojoval. Pak jsme se
pořád museli mýt a to ti musím říct, hned jak nás
zajali, tak nás poprašovali takovým bílým práškem a to i do kalhot. Dělali to dva vojáci a tvářili
se netečně asi stejně, jako by poprašovali obtížný
hmyz. Tak jsem poznal DDT. Američani se moc
báli nemocí.
A pak jsme byli v Texasu a tam jsem viděl ty jejich tanky na takový pustině. Jeli jsme kolem toho
dlouho, ani nevím jak dlouho, a pořád jen tanky
a tanky. A o hodně kilometrů dál to samé, ale teď
tisíce letadel. Pak v těch lágrech jsme každý dostali jídelní příbory a chodili si pro jídlo s tácem.
Když jsme se najedli, mohli jsme si vzít z koše
čokoládu a žvýkací gumu. Dělali jsme takový ty
pomocný práce a někdy jsme mohli říct, jestli
chceme třeba do kina. Taky tam někam přijel cirkus a já si vzpomněl na cirkus Sarrasani, jak jsme
tam spolu byli a chtěl jsem tedy do cirkusu. Byly
jsme jen tři a tak nás tam vzali jeepem.“ To už zas
ke mně mluvil, jako bych byl táta.
Po válce se pan Völkel shledal se svou rodinou,
vysídlenou z pohraničí, a žili v Západním Německu. V roce 1968 se jel podívat do svého rodiště,
nyní Pomezí a pozdravit se se svými známými. Své
pocity ze shledání s místy jeho dětství i dospělosti vyjadřoval s nadhledem člověka, kterému léta
dala moudrost, jež se dá vyčíst jen v málo knihách.
Myslím na životní příběhy dvou přátel, jež
rozdělil osud. Osud? Dlouho už vím, že vládcové
málokdy vidí v lidu víc, než jen nástroje svých
mocenských záměrů a je jedno, jestli jim k tomu
slouží válka nebo mír. A často, když zase slyším,
co musíme udělat nebo naopak nemůžeme, aby se
nám lépe žilo na zemi, mám ten pocit, který jsme
už všichni někdy zažili: Déjà vu a také - Déjà entendu. Už viděné a také - už slyšené.
A. Klein

Lesní rekreační areál Brand a senioři
V pátek 14. září jsme přijali pozvání starosty
Svitav a pracovníků Lesů ČR k návštěvě lesního
rekreačního areálu Brand u rybníka Rosnička.
Po úvodním projevu pana starosty Davida Šimka, se nás ujali pracovníci českých lesů, kteří nás
odborně poučili o významu lesního hospodářství. Pro velkou účast více jak 120 seniorů, jsme
byli rozděleny do dvou skupin. Prodloužená naučná stezka K pramenům řeky Svitavy nás velice
mile překvapila a poskytla nám seniorům nové
možnosti sportovních, rekondičních a naučných
aktivit ve zdravém prostředí. Kdo se zúčastnil,
byl velice překvapen co lesy a město v krátké
době dokázali realizovat a účelně využít finanční podpory z výhry v soutěži Obec přátelská rodině a projekt Svitavy pro rodinu.
Přátelé zdravého pohybu a Kardio klub Svitavy a Polička se dohodli, že něco tak krásného
a pro všechny tak potřebného navštíví příští
měsíc 20. října. Zkusíme si venkovní posilovnu
a projdeme si fitness stezku, která je více zaměřená na cvičení zábavnou formou. Všichni se
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

těšíme na říjnovou vycházku, kdy bude dostatek
času, abychom si mohli projít zbývající atrakce,
na které nám již nezbyl čas. Účastníci spěchali,
aby stihli vystoupení dechové hudby Svitavské
dvanáctky. Dík za zájem města a Lesů ČR o seniory a dáváme jedničku s hvězdičkou.
Jan Pokorný

Charita zve
Rockové oratorium v kostele
sv. Jakuba
Rockové oratorium zazní v kostele svatého Jakuba na benefičním
koncertu Oblastní charity Polička
v sobotu 10. listopadu v 17 hodin. Oratorium přednese a instrumentálně doprovodí padesátičlenný
pěvecký sbor CORALE ze Žamberka.
Rockové oratorium Eversmiling Liberty zpracovává biblický příběh Judy Makabejského, vůdce židovského povstání v roce 167 př. n. l. Dánští skladatelé
Jens Johansen a Erling Kullberg použili libreto Thomase Morella z oratoria Georga Friedricha Händla
Juda Makabejský z roku 1747 a ponechali klasickou
hudební formu, tj. oratorium. Zkomponovali hudbu
s bohatou melodičností a rytmikou. Rockové oratorium v sobě kombinuje starou barokní formu s moderními nástroji a výrazovými prostředky moderní
hudby, jako je rock, jazz, swing či blues. Tato rozsáhlá skladba byla napsána v roce 1990 pro smíšený
sbor, altové a tenorové sólo a instrumentální doprovod zahrnující klavír, bicí nástroje, elektrické kytary,
smyčce a dechové nástroje.
Pěvecký sbor Corale byl založen v roce 1992 při
Gymnáziu Žamberk a v současné době má přibližně 50 členů. Vede ho Iva Mimrová. Název Corale je
slovní hříčkou využívající italské hudební názvo-

sloví, v němž „corale“ znamená „sborově“, s českým
slovním významem pro kuličky na šňůrce. Repertoár CORAlí se pohybuje od gospelů přes klasiku, lidové písně, folk, blues, jazz, boogie až po rock‘n‘roll
a muzikálové a popové kusy. Soubor natočil několik
cédéček a videoklipů. Jeho vystoupení je sázka na
uměleckou kvalitu.
Výtěžek benefičního koncertu, včetně sponzorských darů, bude použit na podporu činnosti středisek sociálních služeb Oblastní charity Polička.
Přednáška MUDr. Martina Hollého
„Kam kráčí česká psychiatrie?“ položí otázku sobě
i posluchačům ředitel Psychiatrické nemocnice
Praha Bohnice, psychiatr a sexuolog MUDr. Martin Hollý na přednášce Oblastní charity Polička.
O vizích a směřování naší psychiatrie bude hovořit
v pátek 12. října od 19:00 hodin v Centru Bohuslava
Martinů v Poličce. Rovněž tato přednáška probíhá
v rámci osvětové akce Týdne pro duševní zdraví.
Přednášky MUDr. Hollého se v Poličce těší velkému zájmu. Pro veřejnost je organizují Otevřené Dveře, středisko Oblastní charity Polička, které se věnuje osobám s duševním onemocněním. Navazující
víkend po přednášce stráví Hollý právě s klienty, jejich rodinnými příslušníky a pracovníky tohoto střediska na edukačním kurzu. Jeho odbornost i přístup
mají vždy velmi pozitivní vliv na všechny zúčastněné. Pomáhá nemocným orientovat se v možných obtížích své duševní nemoci, rodinným příslušníkům
rozumět svým nemocným blízkým a pracovníkům
ukazuje cesty, jak účinně pomáhat.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

DPS Penzion
nabídka stravování
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
nabízí stravování pro širokou veřejnost, vhodné
pro jednotlivce, organizace i podnikatele
• možnost výběru ze dvou hlavních jídel s polévkou
• vaříme od pondělí do pátku
• domácí strava vždy z čerstvých surovin
• možnost obědvat v jídelně nebo si vzít oběd do
jídlonosičů
• vhodné i pro seniory s možností dovážky prostřednictvím pečovatelské služby
• jednoduchý způsob objednávání stravy (bez
čipů), podle toho co vám zrovna chutná
• jídelní lístek zdarma nebo na webových stránkách: www.dpspolicka.cz
• cena obědu 55 Kč vč. DPH (v jídelně nebo do
jídlonosičů)
• s rozvozem přes pečov.službu je cena 50 Kč +
úhrada za dovoz
• jsme plátci DPH (vhodné pro organizace
uplatňující odečet DPH)
Zájemci se mohou hlásit osobně na adrese:
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, Družstevní 970, Polička, nebo telefonicky na čísle
461 753 152 - kuchyně DPS, případně 461 753 111
– recepce DPS.

Klub zdraví zve na setkání v říjnu
Letos u nás na zahradě sice nezrají jako jiné roky,
ale jinde je jich dost. Nebudu vás napínat, jde mi
o jablko. O jablko šlo (nevíme určitě) už na počátku
v ráji. Jablko hrálo svoji úlohu i v příběhu Viléma
Tella a jeho synka ve středověkém Švýcarsku. Každé
jablko má svoji roli i v našem jídelníčku, neboť v sobě
skrývá přesnou dávku vitamínů, minerálů i chuti
pro jeden den. Je krásné na pohled, a když si na ještě
nevybarvená jablíčka na stromě nalepíte samolepku
ve tvaru srdíčka, budete mít originální dárek, protože pod nálepkou bude pokožka jablíčka neopálená.
Věděli jste, že když budete jíst jablka ve větší míře,
budete po nich celí vonět? Nebo že vás chrání před
chorobami zvanými Alzheimerova a Parkinsonova?
Klub zdraví si na říjen připravil velmi prakticky
zaměřené téma s názvem „Jablka jsou darem podzimu - krásně nás připraví na zimu“. Rádi bychom
s vámi o nich debatovali a ochutnávali a obdivovali nejrůznější tvary a chutě a vůně jablek i pokrmů
z nich, podělili se s vámi o recepty rodinné i národní
kuchyně a zavítáme i do ciziny. Ochutnávku můžete
zpestřit i vlastními výrobky. Zapíjet je budeme lahodným čajem z jablečných slupek a přitom si řekneme možná i to, co jste o jablku nevěděli. Bude i okénko k zamyšlení. To vše dne 10. 10. od 17.30 v horní
místnosti SVČ Mozaika.

Kdysi byly jabloně u nás hojně vysazovány nejen
podél silnic, ale i v rozsáhlých sadech, jenže čeho
je moc, toho si lidé neváží a tak se jich zase mnoho
vykácelo či nechalo zplanět a dnes jsou jablka dražší
než cizokrajné banány či pomeranče s mnohem delší
uhlíkovou stopou (to je pokus jak jazykem ekologa
vyjádřit nesmyslnost převážení potravin z jednoho
konce světa na druhý).
Obvykle na tomto místě najdete nějaké moudro,
tentokrát i vtípek: Víte, co je horší než najít v jablku
červa? Ano - najít tam jen půlku! Ale přece jen něco
na zamyšlení, autoři neznámí: „Srdce je jako jablko...
Každá další láska z něj kousek ukousne...“ – „Čím
vyšší strom, tím praštěnější jablko, i když nepadne
daleko!“ – „Muži jsou jako jablka, i když si vyberete
to nejhezčí, vždy je někde zkažené.“ Jablko je zkrátka
velmi inspirativní ovoce.
Pokud najdete neobvyklý recept a chcete se rozdělit s ostatními, pošlete mi ho na adresu: hanka.scigelova@seznam.cz. Předem děkuji i za přinesená jablka na minivýstavku odrůd, která by mohla na tento
podvečer vzniknout.
Už teď se na vás těším. Jezte nejméně jedno jablko
denně a buďte zdrávi.
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová
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Občan v nouzi
Jsme znepokojeni texty, které vyšly v zářijové Jitřence k tématu „výstavba bytů pro sociálně potřebné v lokalitě Mánesova“. Domníváme se, že autoři
nepřesně (pro čtenáře matoucím způsobem) interpretují některé pojmy. Dovolujeme si proto stručné
upřesnění.
Sociální potřebnost - tento termín současný zákon
nezná.
Azylové bydlení - posláním je umožnit důstojné
bydlení osobám, které se, ne vždy vlastním zaviněním, ocitly v nepříznivé životní situaci. Nejčastěji
se jedná o matky s dětmi, osoby ohrožené domácím
násilím, osoby, které nenadále přišly o přístřeší. Cílem azylového bydlení je umožnit těmto lidem zůstat
součástí přirozeného společenství a podpořit jejich
návrat do běžného života.
Startovací byty - byty s výhodnější cenou nájemného, uchazeči však musí splňovat jasně dané podmínky ohledně věku, výše platu a rodinné situace.
Sociální integrace - snaha o začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do běžného života. Zahrnuje umožnění přístupu ke vzdělání, zaměstnání,
bydlení.
Sociální bydlení - státem podporované stavební
projekty, jejichž cílem je zajistit dostupné bydlení
osobám s nízkými příjmy nebo dalšími hendikepy,
které objektivně nejsou schopny si pořídit nebo udržet důstojné bydlení v tržním sektoru.
Tento stručný výkladový slovník by měl alespoň
z části pomoci občanům orientovat se v pojmech,
aby nedocházelo k dezinformacím, které budou z nevědomosti zasévat semínka různých fobií a -ismů.
M. Černíková, Š. Dvořáková, Z. Kašparová,
M. Pospíšilová, J. Stodolová, M. Šafářová, J. Teplý
členové zdravotně sociální komise

Rentgen jinak
Oznamujeme změnu provozní doby rentgenového oddělení v Poličské nemocnici, s.r.o.:
Pondělí až pátek od 6.30 do 15.00 hodin. Tato
změna již platí od 1. 9. 2012
(Tento provoz byl zaveden již od 1. 8. 2012 jako
prázdninový a osvědčil se).
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Brzy půjdeme k volbám!
Jsem rád, že mohu
jít k volbám. Jsem rovněž rád, že se mohu
svobodně rozhodnout
koho budu volit. Není
to tak dávno, co jsme
tuto volbu neměli. Většina z nás si to pamatuje. Mladá generace po
roce 1989 toto nezná.
Tak jako já jsem nezažil roky 1938 a 1948, zoufalství a beznaděj uvedených let, tak mladá
generace zná již rok 1968 pouze z ,,Pelíšků“
a rok 1989 z dokumentů (na které se ale moc
často nedívá). Škoda. Měli bychom si osvěžovat historii. Třeba by to přivedlo více voličů do
volebních místností, především těch mladých.
Vždyť právě o jejich budoucnosti zde bývá
rozhodováno. Nově vzniklá politická reprezentace (po volbách) bude utvářet zákony,
které se jich dotknou velmi podstatně. Kdyby
se volilo přes internet či Facebook, byla by
účast zřejmě jiná. Přesto mi to nedá a musím
říci: Přijďte k volbám, nechcete přece, aby
bylo rozhodováno „o vás bez vás“.
Tak jako věřím, že slušnost a pracovitost se
musí v životě vyplatit, tak i slušný člověk by
se neměl bát budoucnosti. O tom, že tomu
tak je vždy a všude, pochybuje i optimista

jako jsem já, ale přesto – proč pro tuto myšlenku nenapnout své síly?
Jako kandidát do senátu nechci a ani nemohu předkládat klasický volební program.
To by bylo z titulu funkce senátora (jeho kompetencí) nefér vůči voličům, protože slibovat
by měl člověk jen to, co může v dané funkci
realizovat. Populista samozřejmě může slibovat hory doly.
Nyní zde uvádím, co bych ale rozhodně
nechtěl a naopak, co bych jako senátor rád
dodržel:
Nechci
• zneužívat populistická hesla, která jsou nesplnitelná (na populismus doplatil v minulosti, stejně jako i dnes, vždy nejvíce právě
obyčejný volič - slušný člověk)
• lhát a zneužívat v kampani nepravdivé
informace (jako třeba před 4 roky - vyobrazená těhotná a heslo - Jsme proti poplatkům ve zdravotnictví - těhotné přitom
nikdy neplatily!)
• napadat protikandidáty a stavět si popularitu pouze na kritice jiných (důležité je co
za člověkem zůstává a ne to jak kritizuje
práci ostatních)
• ztratit důvěru slušných lidí a úctu a lásku
svých bližních

Chci
• důstojně reprezentovat region ve kterém
žiji, pracuji a vychovávám své děti
• se vracet domů s pocitem, že jsem ve své
práci odevzdal maximum možného, ať už
se jedná o medicínu nebo veřejnou službu
na poli politiky
• vytrvat v pracovním nasazení ve funkci po
celé období (nikoliv si zajistit důchod či
rentu za dlouhodobou absenci v senátu)
Závěrem bych rád vzkázal všem kritikům
a pesimistům - nejdu do voleb z finančních
důvodů! Takových už tam je dost. Zabezpečit rodinu se mi daří svojí lékařskou profesí.
Tu samozřejmě chci vykonávat i nadále. Domnívám se ale, že pro zdravotnictví i pro náš
region mohu být ještě více prospěšný díky
dlouholeté znalosti problematiky nemocniční i ambulantní péče. Rozhodně se mé pacientky nemusí obávat, že bych pro politiku
zapomněl na medicínu! Jsou ale věci, pro
které se vyplatí angažovat. Já se angažuji pro slušné lidi z regionu, pro naše děti
a jejich budoucnost.
Stále totiž u mne bude platit - vážím si slušného člověka a především vážím si života!
Na shledanou u voleb, váš
prim. dr. Harald Čadílek - kandidát do Senátu

www.haraldcadilek.cz
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Změna je život
Když jsem v roce 1999 nastupoval ještě jako
student do ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, byl
jsem rád, že mám vůbec tu možnost si nějak
přivydělat na své studium. V tu dobu jsem bral
učení na této škole především z pohledu člověka,
který potřebuje peníze pro nějaký smysluplný
účel, čímž pro mě v té době bylo dokončení studia. Dnes už se na to dívám trochu z jiného pohledu, ale to jen díky tomu, že stárnu a že jsem
o nějaké ty zkušenosti bohatší. Za 13 let mého
působení jako učitel hudebních nauk a f léten ve
škole jsem se naučil a pochopil spoustu věcí, a to
ať už díky mým vztahům s žáky, ale stejně i ve
vztazích s kolegy. Taková „malá“ škola, jakou
poličská ZUŠ je, není jen barák, kam se chodí
vaše děti vzdělávat ve smyslu nahlédnutí do světa umění, je to mechanismus, který funguje, jen
pokud v něm lidé pracují jako jeden stroj.
Když se rozbije nějaký stroj, jednoduše se
vezme a vymění se nefunkční součástka. Když
už opravit nejde, tak se vyhodí a koupí se jiný,
nový. Trošku mi přijde, že u lidí, přesněji u kolektivu lidí, kteří pracují s nějakým cílem, který
by měl být pro všechny v podstatě stejný, alespoň na pracovní úrovni, je to tak nějak podobné.
Jen s jedním rozdílem. Lidé nejsou stroje. Když
se v kolektivu lidí něco zkazí, něco tam nefunguje, nedá se to jen tak jednoduše opravit, je to
totiž mnohem složitější než u strojů, protože zde
působí hodnotový systém, city, sympatie, přátelství, ale i spousta pro společnou práci negativních aspektů. Být učitelem v takovém kolektivu
není zase tak jednoduché, protože ať chceme
nebo ne, všechny ty lidské vlastnosti, všechno to,
co ti lidé prožívají v práci s žáky, mezi sebou, ale
i mimo zaměstnání, tzn. doma, všechno to dotváří pracovní prostředí. Někdy je ovzduší příjemné a čisté a člověku se krásně dýchá. Občas
se spíše trochu dusí, což je ale ve skupině lidí,
kterou formují dlouhodobé nejen pracovní vztahy, úplně normální.
Vést kolektiv lidí tak, aby se snažili všichni
spolu vycházet alespoň na pracovní úrovni, aby
jejich cíl byl společný, není vůbec jednoduché,
ba naopak. Takový ředitel ale musí stále něco
řešit. Co je podle mě ze všeho nejtěžší, je právě
řešení mezilidských vztahů. Učitel se může na
kolegu jednoduše naštvat a třeba se s ním chvíli nebavit, ale ředitel, ten jedná se všemi učiteli
stále, a pokud chce, aby to v kolektivu fungovalo tak, jak má, aby se všem „dýchalo“ příjemně,
musí „žehlit“ i záležitosti, se kterými zdánlivě
nemá nic společného. On je totiž především
tvůrcem vnitřního pracovního prostředí a následně i výsledků vzdělávacího procesu.
Chtěl bych tímto zamyšlením poděkovat bývalé paní ředitelce Renatě Pechancové za to, že
mi umožnila nastoupit do ZUŠ, že mě naučila
spoustu věcí, že i díky ní jsem pochopil, že naše
práce v něčem význam má. Paní Pechancová
byla určitě člověk na správném místě, který pro
tuto školu a pro město udělal spoustu pozitivní
práce a nechal v ní kus svého života. Co víc by si
člověk mohl v práci přát, než aby po něm zůstalo
něco pozitivního, něco, na co budou moci navazovat další generace.
Nově nastupující paní ředitelce Gabriele
Vraspírové Vorbové přeji, aby jí její nová funkce
přinesla do života to, co od ní očekává, aby její
vklad v podobě energie, zájmu a vůle něco dokázat nepřišel v niveč a aby po sobě zanechala
něco, co vstoupí do života lidí v Poličce pozitivně
a co v nich na školu, její učitelé a různé kulturní a umělecké akce, zanechá hezké a příjemné
vzpomínky. Zajisté to bude složité, ale když bude
mít vedle sebe lidi, kteří jí pomůžou, tak to určitě nějak zvládne.
Renato, díky. Gabčo, ať se daří.
Mazal Petr, ZUŠ B. M. Polička
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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SK8’n’roll 2012 Polička
Každoročně jsme si v Poličce zvykli na SK8 slalomové závody. Letos jsme k tomuto závodu chtěli
přidat i něco navíc. Místní ale i návštěvníci Poličky
mají možnost zhlédnout v městské knihovně Polička výstavu historie skateboardingu, která byla přístupná po celé prázdniny a měla by být otevřena až
do konce září. Za minulý rok jsme k tomuto sportu
přivedli tucet juniorů, kteří v této sezóně ukazují,
jak jsou zdatní a jak se jim daří. A v neposlední řadě
jsme pro vás uspořádali SK8 slalomové závody českého poháru v Poličce.
11. 8. – 6.00 po vyhlédnutí z okna bylo jasné že
počasí je proti nám. Start závodů počínaje registrací
závodníků na silnici pod sjezdovkou byl stanoven na
8.30 a tak jsme se tedy pustili do práce. Asfalt byl
sice mokrý, ale silný vítr ho opravdu zdatně vysoušel. V 9:30 byl postaven první slalom a registrace
závodníků byla ukončena. Bohužel v tu chvíli se ze
zamračené oblohy spustily první kapky, které jakýkoliv pokus o začátek tréninkových jízd rázně utnuly.
Další dvě hodiny čekání na schnutí asfaltu přinesly
pouze další déšť. Takto nešťastně pokračovalo počasí celé dopoledne i odpoledne. Organizátory byl tedy
sobotní závod v 16.00 oficiálně ukončen. Všichni tak
upřeně sledovali alespoň úspěchy našich sportovců
na olympiádě a také předpověď počasí na neděli.
12. 8. – 7.30 sluníčko, asfalt suchý a odhodlání že
dnes to prostě musí vyjít. Závodníkům foukal trochu
protivítr, ale podmínky byli pro všechny stejné. Organizátory nejvíce mrzelo, že museli přesunout závody z tak atraktivního místa jako je na nábřeží Svobody zase pod sjezdovku. Důvodem jsou však pravidla,
která jasně říkají, že se musí alespoň jeden závod
odjet z kopce. Tak se závodilo celý den až do večera
a povedlo se odjet všechny předpokládané závody.
Pro naše barvy dopadly závody velice dobře, protože
poličtí skejťáci ukázali, že patří ve svých kategoriích
mezi elitu. Dokonce se na nás přijela podívat i Česká
televize ČT4. Jejich záznam je dohledatelný v pořadu „sport v regionech“ z 30. 8. na internetových
stránkách ČT4.
Výsledky z Poličky nás opravdu potěšily. V giant
slalomu který měřil bezmála 500 m se v kategorii dětí umístil na 4. místě Jan Vázler a na 6. místě
Petr Martinů. Kategorie dorost byla obsazena takto:
1. místo Vítek Hromádko, 3. Tomáš Petrák, 4. Krystýna Totůšková, 5. Charlota Kleinová a 6. Anna
Tehza. Junioři opět ukázali svoji sílu a tak v pořadí
1. Petr Matouš, 2. Vojta Valena a 3. Roman Totušek
všem vytřeli zrak. Za ženy byla 3. Renata Škrabalová. Za muže se do první pětky dostal pouze Jaroslav
Knettig. Hybrid slalom kategorie dětí na 5. místě
Petr Martinů hned za ním Jan Vázler. V dorostu
opět 1. Vítek Hromádko, 3. Anna Tehza, 4. Krystýna
Totušková, 5. Tomáš Petrák a 6. Charlota Kleinová.
Za juniory 1. Petr Matouš, 2. Vojta Valena a po nepříjemném pádu a pokřiku „jeď a srůstej“ dojel na
4. místě Roman Totušek. Renata Škrabalová se za
ženy vyhoupla na druhou pozici. Za muže zařadil
třetí kosmickou Jaroslav Knettig a všem ostatním
ukázal, že není mistr světa pro nic za nic. Na 3. místě skončil Zdeněk Mach a v závěsu za ním 4. Jakub
Knettig. Poslední závod tight v kategorii děti dojeli
naši borci na 5. místě Petr Martinů a 6. Jan Vázler.
Dorost opět ovládl Vítek Hromádko, 3. místo Anna
Tehza, 4. Krystýna Totušková, 5. Charlota Kleinová a 6. Tomáš Petrák. Junioři ani ve třetím závodě
nenechali na pochybách, že patří na nejvyšší pozice.
1. Petr Matouš a 2. Vojta Valena. Za ženy opět 2. Renata Škrabalová. Jaroslav Knettig už zlato z ruky nepustil a v tight slalomu si dojel znovu pro 1. místo. Na
5. místě se umístil Jakub Knettig, 6. Stanislav Nožka,
8. Zdeněk Mach a 10. Martin Tůma. Všem závodníků gratulujeme. Děkujeme všem našim sponzorům,
přihlížejícím za diváckou podporu a i počasí že nám
nechalo alespoň tu neděli slunečnou. Rádi bychom
vám také prozradily, že se SK8 Slalom Polička uchází
o pořadatelství mistrovství světa v roce 2014. Držte
nám palce, aby to vyšlo.
Na začátku září, přesněji 1. - 2. 9. proběhlo v Havlíčkově Brodě Mistrovství ČR ve SK8 slalomu.
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Každý rok se jede pouze jedno mistrovství ČR a to
vždy v jiném městě, které pořádá závody SK8 slalomu v České republice. Tento rok to padlo na Havlíčkův Brod a tak tam SK8 Slalom Polička vypravil
svoje závodníky. A opět přivezli skvělá umístění.
Giant slalomu se za děti umístil na 3. místě Petr
Martinů a na 5. Jan Vázler. V kategorii dorost byl
1. Vítek Hromádko, 3. Anna Tehza, 4. Tomáš Petrák
a 5. Kristýna Totušková. Za juniory Petr Matouš,

1. příčku. Následován Zdeňkem Machem na 3. místě
a Jakubem Knettigem na místě 4. První desítku pak
uzavřeli Martin Tůma jako 9. a 10. Ivo Škrabal. Poslední závod tight nepřinesl mnoho překvapení a to
je dobře. Jan Vázler a Petr Martinů obsadily za děti
znovu 4. a 5. místo. Vítek Hromádko se 1. místem
stal mistrem ČR v kategorii dorost pro rok 2012, následován 2. Annou Tehza, 4. Kristýnou Totuškovou
a 5. Tomášem Petrákem. Ani Petr Matouš za juniory

Vojta Valena a Roman Totušek ukázali, že před sebe
nikoho nepustí a v tomto pořadí zabrali všechna tři
první místa. Za ženy pak skončila Renata Škrabalová na 3. místě. V mužích Jarda Knettig dojel na
1. místě za ním pak Zdeněk Mach jako 6. a 8. Jakub
Knettig. V hybrid slalomu dětí se pořadí trochu
otočilo a Honza Vázler skončil 4. a Petr Martinů
5. V dorostu opět první Vítek Hromádko, 3. Anna
Tehza, 4. Tomáš Petrák a 5. Kristýna Totušková
takže stejná umístění jako v giant slalomu. V juniorech 1. Petr Matouš, 2. Vojta Valena a 4. Roman
Totušek. Renata Škrabalová si v hybridu opět vyjela
3. místo. Jaroslav Knettig za muže opět ukázal, že
mu je jedno jaký slalom jede a obsadil tak znovu

si nenechal pohár utéct a dalším 1. místem v tomto
závodě se stal mistrem ČR za juniory. Hned za ním
pak Vojta Valena jako 2. a 3. Roman Totušek. Renata
Škrabalová si v tightu za ženy poskočila na 2. místo. Jaroslav Knettig uzavřel hattrick v 1. místech za
muže a proto se stal v této kategorii mistrem ČR pro
rok 2012. Na 3. místě skončil Jakub Knettig a hned
za ním Zdeněk Mach na 4. pozici. Do první desítky se pak ještě vešel Martin Tůma na 9. místě. SK8
slalom Polička má tedy tři mistry české republiky,
Vítka Hromádku, Petra Matouše a Jaroslava Knettiga. Děkujeme a gratulujeme všem závodníkům za
skvělá umístění na mistrovství ČR.
-jt-

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

Fotbalový turnaj
mladších přípravek
Tak už to opět začalo. Ano, „mistrovská“ sezona
fotbalových přípravek se pomalu rozjíždí. K úvodnímu turnajovému klání do Moravské Třebové jsme
odjížděli dobře naladěni a samozřejmě trochu nezbytné nervozity jsme si přibalili s sebou. S několika
novými tvářemi v sestavě nás čekali velmi nepříjemní soupeři, ostatně na dalších turnajích tomu nebude
jinak. Jablonné nás umí potrápit, ale tentokrát to
byla hra kočky s myší. Na úvod a rozehrání dobrý
soupeř, ale naše mužstvo moc neprověřil.

To Litomyšl už byl soupeř z jiné kategorie. Soupeři
patřil začátek a konec zápasu. Zápas se lámal před
bránou soupeře, kde jsme velkým důrazem donutili
soupeře k chybám a vstřelili důležité branky. Naši
svatyni uzamknul několika slušnými zákroky brankářský novic v sestavě A. Spálenka.
S domácím mužstvem jsme poprvé inkasovali, ale
hráči ukázali bojovného ducha a zápas otočili ve svůj
prospěch. Gólově se prosadili hlavně zkušení hráči
(Pham, Mach, Valouch), ale dali o sobě vědět jak
herně tak gólově i nováčci v sestavě (Vraspír, Roun,
Večeřa).
Výsledky:
Polička - Jablonné 12:0 (Mach 5x, Pham 2x, Roun
2x, Bulva, Valouch, Večeřa)
Polička - Litomyšl 4:0 (Valouch 3x, Bulva)
Polička - M. Třebová 2:1 (Pham 2x)
Sestava:
Spálenka - Pham, Vraspír, Bulva - Vondra, Večeřa, Roun, Mach, Valouch.

Ruční mytí aut a interiérů
Havlíčková Dana

Mytí os. a dodávkových aut
Vysávání, tepování, čištění plastů,
voskování karosérie(6 měsíců záruka)
Dále nabízíme čištění koberců
a sedacích souprav
Heydukova 511, Polička
Tel.: 777 730 635

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Triatlonové úspěchy
Stejně jako loni, i letošní léto bylo ve znamení „O titul nejsilnějšího, nejpružnějšího sedláka široko
kdy každý člen štafety absolvoval svůj minitriatlon
účasti závodníků z poličské kotliny na triatlonových
daleko!“, kde měli poličští závodníci co obhajovat. (0,3 – 17 – 2). Štafeta poličských cyklistů Prima Posoutěžích. Letos ovšem k nim přibyla významná po- Letos se tam vydala Lenka Schauerová, Štěpán Vl- lička (Mayer, Vlček, Škorpík) dlouho bojovala o víček a Zdeňka Vlčková. Lenka, která byla v loňském
sila a vše vzniklo, jak jinak, než v hospodě.
tězství v kategorii mužů a nakonec skončila druhá.
ročníku druhá za Zuzkou Vlčkovou, využila její neú- Druhá poličská štafeta (Vlčková, Šutera, Růžičková)
Vyprávění u piva o tom, jak je příjemné se trochu
opláchnout, udělat si vyjížďku na kole a pak si koneč- časti a zmíněný titul se jí podařilo zaslouženě získat.
získala brambory v kategorii mix.
O další zápis do historických tabulek se pokusili
ně pořádně zazávodit v běhu totiž tak zaujalo MarZávěrečný triatlonový závod sezóny, středního
tina Mazala, že se rozhodl přeskočit obvyklé něko- Pepa s Lenkou a další posilou, Katkou, 5. 7. na zná- Pilmana ve Ždáru nad Sázavou, si nenechali opět ujít
mém Pastvinském triatlonu. Dívky obsadily výborné
likaleté přípravné období, kdy se závodníci účastní
Martin a Pepa. Na celkové vítězství se bude asi mu3. (Lenka) a slušné 6. místo (Katka). Pepa skončil na
kratších závodů a přihlásil se spolu s Pepou Šuterou
set ještě trochu potrénovat, ale alespoň se závodilo
13. místě, což nelze hodnotit jinak, než jako úspěch, za ideálního počasí. I zde opět rozhodla cyklistika ve
na asi nejprestižnější a zpravidla jediný vyprodaný
závod v ČR na tratích polovičního Ironmana, ji- už jen proto, že se letos konečně dostal do cíle, což se
prospěch Martina, protože běh obou borců už pak
mu v předchozích dvou ročnících nepovedlo.
nak též středního triatlonu (1,9 plavání – 90 km na
připomínal jen boj o přežití od jedné občerstvovačky
14. 7. konečně mohli Pepa a Martin porovnat for- ke druhé. A teď něco z ultramaratonského soudku.
kole – 21 km běh neboli půlmaraton), pardubického
mu na kvalitně obsazeném Orka triatlonu, konaném
Czechmana, konaného 2. června. Martin ukázal, že
na Velkém Dářku, a ověřit tak, jestli se potvrdí předHorská výzva 2012
pro někoho je trénink vlastně ztráta času a ze závodu
Horská výzva je seriál tří ultradlouhých běžecsi odnesl 69. místo ve skvělém čase 4:40:38. Pepa, poklad, že vzájemný souboj rozhodne Martinova
kých horských závodů, které se letos konaly v pořadí
kterého na start nakonec nepustila rýmička, si od- lepší cyklistika. První společné účasti na závodech
Pepa využil k udílení rad přece jen méně zkušenému
Jeseníky (březen), Krušné hory (červen), Krkononesl alespoň startovní tašku s haldou letáčků a bílým
kolegovi, což mu trochu narušil kolem procházející
še (srpen). Cílem závodu je zvládnutí trati, která je
kšiltem.
V Dolním Újezdu se 23. 6. konal druhý ročník vel- náhodný závodník upozorněním, že si svůj triatlono- značená vždy jako jeden okruh přes nejvyšší vrcholy
vý dres celou dobu obléká obráceně. Poté, co si začal
a hřebenové trasy v délce od 59 do 79 km, v co nejmi povedeného, ve vlnách startovaného, triatlonu
omylem navlékat opačně i neopren, bylo udílení rad
kratším čase. Závod je určen pro dvojici běžců, kteří
raději ukončeno. Martinův čas 1:33 a 19. místo zna- se do cíle musí dostat společně. Letošní rok se poprmenalo potvrzení papírových předpokladů a doběh
vé účastnili poličští běžci - Milan Beneš, Vít Pučálek,
těsně před jednou z nejlepších triatlonistek v ČR na
Martin Mazal.
dlouhých tratích. Pepa se svým časem 1:35 zaostal za
První závod, který se konal v Jeseníkách, měl vše
Martinem i za triatlonistkou.
- sníh, déšť, vítr i sněhovou vánici. Pro účastníky Mi4. 8. došlo k autorovi článku doposud jedinému
lana a Martina to byl opravdu zážitek - po 2 km zcela
Provádím revizi komínů a jejich čištění dle
známému startu Poličáka na ironmanské distanci, promáčené běžecké boty, a poté cca 80 % závodu ve
nařízení vlády ČR. Tel.: 731 506 249, 464 620 162.
nebo-li v dlouhém triatlonu, tj. 3,8 km plavání – 180
sněhu, na Pradědu teplota mínus 16 stupňů a vítr.
•
km kolo – 42 km (maraton) běh. Tím Poličákem
Po doběhnutí čekalo velké překvapení, a to 9. místo
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
nemohl být nikdo jiný, než Martin Mazal. Martin
z cca 120 týmů v čase 8 hod. 30 min.
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svo- výborně zaplaval za 1:07, skvěle zajel kolo za 5:12
Druhý závod v Krušných horách se pro změnu
dů, drobné zednické práce. Tel.: 731 506 249, a pak si dal maraton za 4:30, což znamenalo s depy
konal v relativně dobrém počasí - oblačno až zataže464 620 162 po 19. hodině.
výsledný čas 10:55:22 a zápis do historické tabulky
no, zato překvapil svou délkou – 79 km, především
•
poličských triatlonistů. Protože je tam zatím sám
posledních 20 km bylo krušných). Doběhnutí v čase
Provádíme očištění starých střech tlako- a tabulky bychom rádi měli kompletní, jste-li míst- 10 hod. 32 min. přineslo Víťovi a Martinovi skvělé
vou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýše- ní a absolvovali jste dlouhý triatlon, nechte prosím
7. místo z cca 116 týmů.
ní životnosti střech! Tel.: 731 506 249, 464 620 162
zprávu na http://www.atletikapolicka.wgz.cz/.
Poslední závod se konal v našich nejvyšších
po 19. hodině.
Současně se 4. 8. konal i olympijský (1,5 – 40 – 10)
kopcích, v Krkonoších, zde na závodníky čekala
•
triatlon ve Žďáru nad Sázavou, kam se vydal Pepa
na konec sezóny opravdu lahůdková trať s třemi
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň, s Katkou. O tom, že je důležité umět si vybrat závod, kopci s největším převýšením ze všech tří závodů,
tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček - Mi- přesvědčilo vyhlašování kategorií žen, které orga- kolem 3 tisíc metrů. Na Sněžce teplota 4 st., mlha,
lan Fajmon, tel.: 603 782 573.
nizátorům usnadnil fakt, že každá ze čtyř účastnic
vytrvalý déšť. Poslední závod dopadl opět velice
•
startovala v jiné věkové kategorii a tudíž všechny
dobře pro Víťu a Milana, kteří trať v délce 65 km za
2
Prodám byt 2+1 (87 m ) v osobním vlastnictví
vyhrály
účasti cca 90 týmů překonali v čase 8 hod. 55 min.
v ulici E. Beneše. K bytu patří sklep, půda a zahrádka.
U Milovského rybníku se v neděli 19. 8. konal
na 11. místě.
Cena dohodou. Informace na tel. 732 388 050.
závod v novém formátu – triatlonová štafeta trojic,
Atletika Polička – sekce dálkoplazů a triatlonu
•
2
Prodám byt 3+1 (70 m ) v ulici Družstevní
v Poličce. Cena dohodou. Kontakt 775 613 245.
•
Pronajmu byt 2+1 v přízemí RD ul. Havlíčkova.
Tel. 734 13 23 24.
•
Prodám byt 1+1 v Poličce v revitalizovaší tři burzy, tentokrát pro oblasti okresů Ústí nad
ném domě na Švermově ulici. Cena dohodou.
Představte si, že jako představitel neziskové či
Tel: 602 318 359.
nevládní organizace máte před potenciálními in- Orlicí, Svitavy a Chrudim.
V březnové soutěži si mezi sebou rozdělilo
•
vestory představit svůj projekt a přesvědčit je, že
Prodám menší dům 2+1 a 1 pokojík v podkro- právě váš je ten nejlepší. Přesně tak, jako v tele- 400 tisíc korun všech osm zúčastněných neziskových organizací, které postoupily do finálového
ví, terasa (balkon), předzahrádka a zahrada, není
vizním pořadu „Den D“. Myslíte, že něco takového
u hl. silnice, Rohozná u Poličky, i jako chalupa, cena
klání. Průměrný příspěvek na jeden finálový propatří do říše science fiction? V Pardubickém kraji
390 tis. Tel. 732 917 901.
jekt dosáhl 50 tisíc korun. Některé projekty byly
je tento netradiční způsob získávání podpory pro
•
navíc podpořeny také nefinančně, a to materiální
neziskové organizace už druhým rokem realitou.
Koupím zděnou garáž v Poličce. Tel.:
pomocí nebo službou. Zástupci dárcovských fiMyšlenka zaujala i Koalici nevládek Pardubicka
732 244 851.
a zrodil se nápad pořádat je i v Pardubickém kraji. rem přihlížely zejména k tomu, zda projekt odpovídá filozofii firmy, má jasně stanovené cíle a cílo•
Existence neziskových organizací často naráží na
vou skupinu i odpovídající rozpočet.
Prodám stavební parcelu s pozemkem 4 km
nedostatek financí a veřejný sektor není schopný
Dalších několik organizací se dočkalo oceněod Poličky, klidné a slunné místo přímo v obci, krajo- financovat neziskový sektor v takové míře, jakou
vý pozemek. Telefon 720 246 486.
by si zasloužil. Nápad se proto zalíbil i krajské- ní v podobě finančního či jiného příspěvku také
•
mu radnímu pro neziskový sektor Pavlu Šotolovi, v září. Burza filantropie pro svitavský okres proběhla na MěÚ ve Svitavách 18. 9. Z Poličky se jí
Přivýdělek - prodej české eko. drogerie, ka- který převzal nad akcí záštitu. Burza filantropie
talogový prodej, bez vstupních poplatků, bližší info
tedy není ničím jiným než jedinečným propoje- zúčastnila na straně podnikatelů firma Medesa
775 113 434.
ním veřejného, soukromého a neziskového sek- zastoupena Otou Klepárníkem a za neziskovky obhajovalo svůj projekt Ekocentrum Skřítek Polička.
•
toru.
Máte-li tedy zajímavý projekt, sledujte praDárková prodejna DARA, Riegrova 43, vám
Letos se první Burza filantropie v kraji konala
nabízí nevšední, zajímavé tvary čokolád (čokoládo- v březnu a se svými projekty mohly přijít jaké- videlně stránky Koalice nevládek Pardubicka
www.nevladky.cz a určitě se přihlaste, až se bude
vé šampaňské, CD, housle, tantra sex, šachy, note- koli neziskové organizace. Událost měla veliký
konat další kolo soutěže!
úspěch, a tak bylo rozhodnuto konat stejnou akci
booky...). Vše z kvalitní belg. čokolády za přijatelné
ij
také v jednotlivých okresech. V září proběhly dalceny. Nabízíme i jiné dárkové zboží. Navštivte nás.

Řádková inzerce

Burza filantropie, aneb „Den D“
pro neziskovky
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Kladkostroj Polička - v dračích lodích jednička!
V sobotu 25. srpna se utkalo 53 posádek v závodu
dračích lodí na největší vodní ploše Vysočiny, Velkém Dářku u Žďáru nad Sázavou.
V hlavní kategorii Liga Vysočiny startovala posádka Kladkostroj Polička, která byla sestavena ze
cvičenců fit centra na plaveckém bazénu. Tito borci
absolvovali ve fitku fyzickou přípravu, zaměřenou
na vytrvalostní sílu. Nápad dvojí transformace síly,
nejdříve kulturistické na vytrvalostní a později vytrvalostní do vodního sportu, vznikl v létě 2011. Impulsem bylo zahájení dlouhodobé soutěže ve vytrvalostním veslování na spodní kladce se 40 kg závažím.

Horníček (29), bývalý reprezentant ČR v naturální
kulturistice, vicemistr Evropy NATURAL Jaroslav
Petr (32), kondiční cvičenec, všestranný sportovec
a cyklista Jakub Mitáš (24), vytrvalostní dříč Daniel
Ševčík (21), mnohaletý cvičenec fitcentra Vlastimil
Novák (51), kondiční cvičenec, cyklista, tenista a běžec na lyžích Jarmil Cik (46), bývalý závodní plavec
a současný závodní potápěč Jiří Valíček (28), rekordman v hubnutí a pravidelný cvičenec fitka Zdeněk
Zavoral (39), profesionální hasič a účastník soutěží
ve vytrvalostní síle Milan Hermon (32), pravidelný
cvičenec fitka a cyklista Vladimír Němec (29), fotba-

Vše se vydařilo na jedničku, síla kladky je nezpochybnitelná, posádka Kladkostroje Polička suverénně zvítězila jak ve své kategorii Liga Vysočiny, tak
dosáhla i nejlepšího času v absolutním pořadí. V nabité konkurenci 53 lodí, Kladkostroj porazil např.
všech 10 lodí ze Žďáru nad Sázavou, dále posádky
z Brna, Jihlavy, Bystřice nad Perštejnem, Hlinska,
Moravské Třebové, Vyškova, Chotěboře, Nymburka, Havlíčkova Brodu nebo městskou policii České
Budějovice, jejíž posádka složená z dobře stavěných
borců skončila na 18. místě.
Druhé místo v naší kategorii vybojovala dračí loď
z města sportu - Nymburka. Tito závodníci naše vítězství jemně řečeno, ne zrovna s radostí vítali. Jsem
ale rád, že jsme je i řadu dalších donutili podívat se
na mapu, kde leží naše Polička. Bronz si odvezl výběr
borců sestavený z různých měst Vysočiny, tato posádka startuje pod názvem Elita Vysočiny.
Největším a velmi příjemným překvapením byla
skutečnost, že jsme zajeli ještě lepší časy, než všechny posádky kategorie České ligy dračích lodí. Porazili jsme i Pražský klub dračích lodí, tedy borce, kteří
pravidelně trénují na Vltavě!
Největší závod na Vysočině, a jeden z největších
v ČR, mě i ostatní členy Kladkostroje mile překvapil.
Osobně jsem doufal v účast ve finále a potom, když
vše klapne podle mých představ, tak 3. až 5. místo.
Borec je u mě každý, kdo se probojuje do finále mezi
devět nejlepších lodí.
Realita předčila očekávání, z vítězství jsme měli
všichni ohromnou radost! Vítězná posádka měla
tuto sestavu: bubeník - příjemná, elegantní fitnesska
Veronika Vobejdová (22), 2. háček - nadšený cvičenec,
dříč tréninku a talentovaný kulturista Luboš Chládek (21), další pádlující - učitel tělesné výchovy, biologie, všestranný sportovec, cvičenec fitka a mezinárodně úspěšný reprezentant ČR ve skateboardingu
Mgr. Stanislav Nožka (37), kulturista a bývalý boxer
Uhelných skladů Praha Emanuel Petr (39), kulturista a kick boxer Robin Běhoun (26), fotbalista a kondiční cvičenec Ing. Vojtěch Mešťan (25), kulturista
a všestranný sportovec Jan Dubský (20), mnohaletý
cvičenec fitcentra a úspěšný všestranný sportovec
Bc. Jaroslav Trávníček (44), bývalý instruktor našeho fitka a finalista česko-slovenské soutěže Doformy
s Muscle & Fitness Tomáš Lněnička (33), kulturista a kick boxer s postavou atleta- desetibojaře Petr

lista a cvičenec fitka Ondřej Klein (22) a kapitán dračí lodi a 1. háček- bývalý reprezentant ČR v naturální
kulturistice, medailista NATURAL UNIVERSE Jiří
Štěpánek (48).
Průměrná hmotnost závodníků naší lodě byla
84 kg, průměrný věk 32 let a průměrná výkonnost
ve vytrvalostním veslování na spodní kladce 284
opakování, což je velmi velká síla, která leží vysoce
nad běžným průměrem ve fitcentru.
Na druhou stranu, ale zkušenosti se závody téměř
nulové, 15 mužů z naší posádky sedělo v dračí lodi
poprvé v životě. V pátek den před závodem, jsme
za pomoci profesionální instruktorky - specialistky
na dračí lodě zvládli techniku, synchronizaci a část
taktiky, jiný trénink na dračí lodi jsme před tímto závodem neabsolvovali. Občas trénuji rychlostní kanoistiku v kajaku na Labi u Pardubic. Někteří členové
naší posádky mají zkušenost s vodáckou turistikou,
ale ta je o něčem jiném.
Na základě speciální přípravy a fyzických testů
ve fitcentru, jsem byl hluboce přesvědčen o tom, že
naše posádka bude na Dářku tou fyzicky nejzdatnější, nejvýkonnější. Technika pádlování na dračí lodi je
podstatně jednodušší než na kajaku, v tomto směru
jsem byl klidný. Jestli mě ovšem něco znepokojovalo,
byly to obavy ze synchronizace mužstva. Proto jsem
uložil borcům alespoň tento jediný trénink s profesionální instruktorkou povinně, nebylo pochyb o tom,
že je naprosto nutný. Zasedací pořádek na lodi jsem
několik dní před závodem propočítal podle více faktorů - výkonnost na kladce, tělesná hmotnost, preference pravé nebo levé strany pádlování, zkušenost
s vodními sporty atd.
V sobotním závodě ve sprintu na 200 m vyšlo
vše skvěle. V každé rozjížďce jsme měli jinou loď
a jiného kormidelníka, přesto byl výsledek vždy stejný - 1. místo a nejlepší čas z naší i ze všech ostatních
rozjížděk.
Někteří čtenáři Jitřenky možná přemýšlí nad
tím, co to vlastně ty dračí lodě jsou, nejedná se přeci
o kanoistiku ani veslování. Dračí lodě mají kořeny ve
staré Číně. Hlavní organizátor vydařené akce na Velkém Dářku pan Vladimír Ehl podává vysvětlení takto: „Dračí lodě se na českých rybnících a přehradách
objevují od roku 1997. Paradoxem je, že se do Česka
dostaly díky dvěma cizincům. U zrodu dračích lodí
u nás stál Němec Libor Hajo a Švýcar Sebastian
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Pawlowski.“ O popularizaci tohoto sportu - dragonboatingu, se zasloužil i nynější předseda Pražského
klubu dračích lodí a současně předseda závodů na
Velkém Dářku Martin Konečný.
Jednu posádku tvoří dvacet pádlujících, z nichž
je jeden kapitán lodi, dále jsou to bubeník na přídi,
udávající tempo posádce bubnováním podle frekvence záběru 1. háčka a profesionální kormidelník
na zádi lodě. Samotná dračí loď měří 12,5 m, váží
250 kg, s posádkou většinou více než 2 tuny a stojí
250 000 Kč. Amatérským posádkám je pro závod
poskytují organizátoři.
Ještě velmi rád zmíním jednu pozitivní skutečnost o Kladkostroji Polička. V naší posádce máme
20 nekuřáků a jednoho svátečního kuřáka, který má
spotřebu 1 až 2 cigarety měsíčně. Je to přímo úžasná
statistika naší lodi a byl bych rád, kdyby alespoň trochu zaujala především děvčata ve věku 14 až 25 let.
Závěrem bych chtěl moc poděkovat celé posádce,
dívce a všem mužům - borcům Kladkostroje Polička za skvěle odvedenou, poctivou práci na dračí lodi.
Dále za trpělivost, soustředěnost, nasazení a vynikající výkony v průběhu celého náročného dne, ale
i za klidnou, kamarádskou atmosféru, která je veledůležitá pro maximální úspěch v kolektivním sportu.
Děkuji vám za reprezentaci našeho fitka a především
města Poličky v kraji Vysočina, v kraji, ke kterému
mám jako rodák z Nového Města na Moravě, bývalý
občan Sněžného a stálý obdivovatel krás Žďárských
vrchů, blízký vztah. Děkuji také za podporu třem ženám, které tvořily doprovod našeho týmu. Díky paní
Cikové, dále šampiónce v silově - vytrvalostním veslování na spodní kladce Lídě Nožkové a přítelkyni
Andy. Děkuji i všem přítomným poličákům a lidem
z okolí Poličky, kteří se přijeli na závod podívat a fandili nám.
Jménem celé posádky dračí lodě děkuji panu poslanci parlamentu ČR a starostovi Poličky Jaroslavu
Martinů za pozvání všech úspěšných závodníků na
MÚ.
Děkuji také firmě Bartosh za potisk dresů našim
zdařilým sportovním logem a firmě Orfast za spolupráci při propagaci.
A cíl do budoucna? Ten je jednoznačný! V historii
tohoto závodu se ještě nikdy nikomu nepodařilo putovní pohár v podobě hlavy draka obhájit. Podaří se
to Kladkostroji Polička? Na to si musíme počkat do
srpna roku 2013.
Jiří Štěpánek, kondiční trenér

Nejlepší sportovec
Poličky
Vyhlášujeme anketu o nejlepšího sportovce Poličky pro rok 2012
Pořadatel: Městský úřad Polička – sportovní komise města
Nominace: TJ, SK, a svazy Poličky, sportovní,
občanská sdružení, sportovní osobnosti a čtenáři
Kategorie:
1. Jednotlivci (žáci, žákyně)
2. Jednotlivci (dorost)
3. Kolektivy (žákovské + dorost)
Všechny kategorie budou hodnoceny bez pořadí,
a to maximálně 6 v každé kategorii.
Hodnocení: sportovní komise města Poličky
Předání ocenění proběhne v Sokolovně Polička
Návrhy musí obsahovat: jméno, rok narození,
místo trvalého pobytu, příslušnost k TJ, SK či občanskému sdružení, výčet sportovních výsledků
a umístění v roce 2012, zhodnocení činnosti, kontakt na dotyčného.
Návrh posílejte e-mailem Antonínu Kadlecovi,
rss.sy@seznam.cz s předmětem Sportovec Poličky, nebo písemně na adresu Regionální sdružení sportů, pan Antonín Kadlec, Svitavy, 568 02,
s heslem „Sportovec Poličky“.
Termín: do 19. 12. 2012
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Tenis

Charita na
kurtech
Druhou zářijovou sobotu 8. 9. pořádal pan Robert Hucl majitel firmy ISOFIN s.r.o. již čtvrtý
ročník charitativního tenisového turnaje na Poličských kurtech. Počasí sportu přálo a tak mohla

v lehce zamračeném dni proběhnout významná
sportovní událost. Účast Antonína Panenky byla
perličkou celé akce. Technickou a organizační
přípravu turnaje si vzal za své výborný poličský
tenista Michal Pražan a zajistil hladký průběh
celého dne. O PR a reklamní podporu sportovního klání se skvěle postaral marketingový ředitel
a také aktivní tenista Robert Křenek. Turnaje se
zúčastnilo 16 mužských dvojic a hrálo se ve čtyřech skupinách po čtyřech dvojicích. První dvě
postupovaly do hlavního pavouka o putovní pohár a 3. a 4. dvojice hrála o cenu útěchy, kterou
vyhráli hráči Litomyšle Koníček M. a Kromichal.
V hlavním pavouku se na 4. místě se umístili
Kapras Z. a Cik J., na 3. místě Šmahel a Krátký,
2. místo obsadili Dušan a Erik Vápeníkovi. 1. místo po velkém boji vybojovali matadoři poličského
tenisu Pražan M. a Pospíšil O., mimochodem již
po několikáté. O žaludky hráčů a jejich příznivců
se dobře a ke všeobecné spokojenosti postaralo
gastronomické duo Fanda Klouzek a Ráďa Wopka
z Občanského sdružení Spolek PATRIOT. Jejich
jehněčí maso na zelenině a vepřové na pivě sklidilo velký aplaus.

25. 8. turnaj mladšího žactva v Poličce. Posledního turnaje této kategorie v letošní sezóně pořádaného u nás se zúčastnilo 13 chlapců a 15 dívek. Mezi
děvčaty obsadila Bára Quittová 2. místo ve čtyřhře.
Mezi chlapci zaznamenal jedno vítězství ve dvouhře Radim Hnát po vzájemném domácím souboji

Simča Válková - 9. místo (hrála svůj první turnaj na
velkém hřišti) a Šárka Uhlířová - 10. místo.
15. 9. turnaj dorostu v Poličce. Mezi 16 chlapci a 16
děvčaty byly také tři naše naděje a jeden vyhraný zápas ve dvouhře si připsala Lucka Jílková. Eliška Hrubá a Radim Hnát na své soupeře nestačili.

s Fandou Nykodýmem. K dalšímu domácímu souboji došlo také při vyvrcholení turnaje ve finále mezi
Zdendou Jílkem a Adamem Jelínkem. Po pěkném
a vyrovnaném průběhu se z 1. místa nakonec radoval Zdenda. Adam se Zdendou ještě navíc splnili roli
prvních nasazených a obsadili 1. místo ve čtyřhře.
26. 8. turnaj minitenistů v Litomyšli. Mezi 17
startujícími bojovali také zástupci naší líhně. Kuba
Čerbák obsadil 7. místo, Důša Zahradníček 11. místo
a Klárka Quittová 16. místo.
V posledním prázdninovém týdnu proběhlo
soustředění 32 našich hráčů, kteří v jarní části sezóny úspěšně bojovali v soutěžích družstev. V závěru
byly za účasti starosty města Jaroslava Martinů
předány úspěšným hráčům poháry za dosažené výsledky.
1. 9. turnaj staršího žactva v Poličce. Za menšího
zájmu hráčů, které odradila nepříznivá předpověď
počasí, se konal poslední turnaj této kategorie v letní
sezóně. Mezi chlapci zaznamenal jedno vítězství ve
dvouhře a ve čtyřhře Martin Tutko, Adam Jelínek
také jednou vyhrál ve dvouhře a ve čtyřhře spolu
se Zdendou Jílkem obsadili 2. místo a Zdenda ještě
skončil ve dvouhře na 3. místě.
9. 9. turnaj v babytenisu ve Skutči. Mezi 12 děvčaty se neztratily naše hráčky Kačka Kotvová - 5. místo,

15. 9. turnaj starších žáků v Hlinsku. Adam se
Zdendou opět jeli zkusit štěstí mezi starší kluky, ale
tentokrát se to nepodařilo.
15. 9. turnaj v minitenisu ve Vysokém Mýtě. Ani
na tomto turnaji se našim hráčům Duškovi Zahradníčkovi a Kubovi Čerbákovi moc nedařilo a skončili
v závěru startovního pole. To vůbec nevadí, důležitá
byla jejich účast a hra s jinými dětmi. Výsledky se již
brzy určitě dostaví.
16. 9. turnaj v babytenisu v Litomyšli. Mezi 14
děvčaty hrály Šárka Uhlířová - 13. místo a Kačka
Kotvová - pěkné 6. místo.

Rádi bychom jménem pana Roberta Hucla poděkovali všem zúčastněným za předvedenou hru
a tenisovému oddílu za pronájem areálu. Peníze,
které byly vybrány na startovném, byly předány
částí do rukou ředitelky MŠ Rozmarýnek a částí
jako sponzorský dar Spolku Patriot.
S přáním „sportu zdar a tenisu zvlášt“ se těšíme na jubilejní pátý ročník.
wop
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Účast a úspěchy našich dospělých hráčů na různých turnajích.
1. 9. SPONZOR CUP Svitavy – dvouhra. Dušan
Vápeník 4. místo, čtyřhra Dušan Vápeník, Vladimír
Vltavský 1. místo
4. 9. 9. ročník YTONG CUP Prostějov - mezinárodní turnaj ve čtyřhře. 35 dvojic z české a slovenské
republiky. Dušan Vápeník, Michal Šilhánek (Prostějov) - 1. místo. Za zajištění účasti na Ytong cupu děkují hráči firmě Švanda Prima Polička.
8. 9. ISOFIN cup-čtyřhry - Michal Pražan, Ota
Pospíšil - 1. místo. Dušan Vápeník, Erik Vápeník 2. místo.			
Z. Jílek

Ceník plavecký bazén
BAZÉN plavání
		 děti do 3 let
		 děti od 3 let do 15 let
		 ostatní

KURZY
Aquagravidibic
80 Kč/60 min.
Aquaerobic
80 Kč/60 min.
Batolata malý bazének
110 Kč/30 min.
Rodiče s dětmi 2-3 roky veřejnost
velký bazén
100 Kč/45 min.
Plavání hrou
60 Kč/60 min.
Zdokonalovací plavání
60 Kč/60 min.
Delfínek
60 Kč/60 min.
Plavání a cvičení nejen
pro seniory
50 Kč/60 min.

zdarma
20 Kč/hod.
45 Kč/hod.

Permanentky
5 vstupů

10 vstupů

15 vstupů

plavání
děti od 3 let do 15 let
85 Kč/hod.

160 Kč/hod.

210 Kč/hod.

PŘEDNÁŠKY
Úvodní přednášky, přednášky
pro těhotné
20 Kč za osobu

ostatní
200 Kč/hod.

400 Kč/hod.

575 Kč/hod.

Uvedené kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku.

sauna
děti od 3 let do 15 let
190 Kč/hod.

365 Kč/hod.

Půjčovné:
		 vysoušeče vlasů
		 rukávky/pár
		 vstup na balkon
		 plavecký pás

525 Kč/hod.

ostatní
375 Kč/hod.

725 Kč/hod.

1.050 Kč/hod.

UPOZORNĚNÍ:
• vstup na bazén je započítán od převzetí do
předání klíčku od kabinky.
• Za překročení zaplacené doby uhradí návštěvník 10 Kč za započatou každou ¼ hodinu.
• držiteli ZTP a ZTP/P a jejich průvodci se poskytne sleva poloviny vstupného
NOVINKA: držitelům RODINNÝCH PASŮ poskytujeme slevy 5% z jednorázového vstupného.
Platnost je od 10. 9. 2012.

10 Kč
5 Kč/hod.
10 Kč/hod.
5 Kč/hod.

		
UPOZORNĚNÍ
• potvrzení pro zaměstnavatele a pojišťovny za
vstupenky nebo permanentky hlaste v pokladně
před zaplacením nebo využijte služeb v pracovní době v kanceláři plaveckého bazénu.
Ceny jsou včetně 14% DPH a půjčovné je včetně
20% DPH.
Jitka Kmošková
vedoucí plaveckého bazénu Polička

Kurzy plavecké školy
Plavecká škola vás zve od 1. 9. k návštěvě těchto
kurzů:
Pondělí:
16.00 - 17.00 hod. přípravka ORKA
			
Zdeněk Jandík
16.00 - 17.00 hod. Delfínek 5-6 let
			
Zdena Šemberová
16.30 - 18.00 hod. pl. odd. Žďár nad Sázavou
			
plavčík
17.00 - 18.00 hod. zdokonalovací kurz st. žáci
			
Zdena Šemberová
17.00 - 18.00 hod. plavecký oddíl A+B ORKA
			
Zdeněk Jandík
18.00 – 19.00 hod. cvičení a plavání
pro dospělé
Zdena Šemberová

15.30 - 16.15 hod. veřejnost - rodiče s dětmi
od 2 do 3 let – želvičky - malý + velký b.
			
Jolana Kozlová
16.15 - 17.00 hod. veřejnost - rodiče s dětmi
od 2 do 3 let – želvičky - malý + velký b.
			
Jolana Kozlová
16.15 – 17.30 hod. plavecký oddíl Orka
			
Zdeněk Jandík
17.00 – 18.00 hod. Delfínek 5-9 let.
			
Jana Nyklová
17.30 – 19.00 hod. pl. odd. Žďár n. S.
2 dr., veřejnost 2 dráhy
			
plavčík
19.00 – 20.00 hod. kondiční plavání
veřejnost
plavčík

Úterý:
15.00 – 16.00 hod. cvičení a plavání
Aquagravidibic
Jana Divoká
15.30– 16.30 h. veřejnost pro děti
od 4-7 let – kapříci velký b. Zita Nešťáková
16.30 – 18.00 hod. pl. oddíl Žďár n. S.
2 dráhy veřejnost
plavčík
19.00 – 20.00 hod. Aquaerobic Jana Divoká

Pátek:
16.00– 17.30 hod. pl. odd. Žďár n. S.
2 dr., veřejnost 2 dráhy
			
plavčík

Středa:
12.30 - 13.00 hod. kojenci a batolata,
malý baz. - pulečci
Jitka Kmošková
13.00 – 13.30 hod. kojenci a batolata,
malý baz. - pulečci
Jitka Kmošková
13.30 – 14.00 hod. kojenci a batolata,
malý baz. – medúzky
Jitka Kmošková
14.00 - 14.30 hod. kojenci a batolata,
		 malý baz.- Pulečci
Jolana Kozlová
14.30 – 15.00 hod. kojenci a batolata,
veřejnost, malý baz. - Medúzky Jolana Kozlová
15.00 - 15.30 hod. kojenci a batolata,
veřejnost, malý baz.- Medúzky Jolana Kozlová
15.30 - 16.00 hod. kojenci a batolata,
veřejnost, malý baz. - Medúzky Jana Nyklová

Pulečci 6 – 12 měsíců, Medúzky 1 – 1,5 roku,
Vodníčci 1,5 – 3 roky, Želvičky 2 - 3 let, Kapříci
4 – 7 let, Delfínci 5 – 8 let, Plavecký oddíl ORKA
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na pět až patnáct vstupů. Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení.
Srdečně zveme začátečníky i pokročilé, přijďte
mezi nás, vyberte si z naší nabídky. Těšíme se na
každého.
Využijte rodinné pasy při návštěvě jednotlivých
vstupů na bazén, saunu, plavání kojenců a zimní
stadion. Platnost rodinných pasů do 5. 12. 2012.
Informace podá vedoucí plaveckého bazénu Jitka Kmošková, tel. 461 725 631, 461 722 284, mobil
737 867 342, e-mail: bazen@tespolicka.cz
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Budig a Lorenc
vítězně
Ani v letních měsících nebyly pohárové závody
Iscarexu a v rámci něj i Pekelného kilometru přerušeny. Účast v nich nebyla závodníky Atletiky
Polička z důvodů přípravy na podzimní starty tak
hojná, ale zato úspěšnější.
Začátkem prázdnin si Matouš Budig, Martin
Mužík a Filip Slaný připravili další schůdek k celkovému úspěchu v 5. ročníku Pekelného kilometru na sjezdovce v Č. Třebové. Koncem prázdnin
to pak dokonali. Matouš potvrdil svou prioritu
a Martin ukázal, kdo je Matoušovým největším
soupeřem v kategorii devítiletých. Ve stejném pořadí dokončili i závod v Černovíru. Těmito umístěními si vylepšili postavení v poháru, kde má
Matouš nejlepší bodový průměr a Martin je průměrově třetí. Ve stejné kategorii dívek si obdobně
vede Eliška Červená, která obsadila stupně vítězů
v Černovíru a v poháru má třetí nejlepší bodový
průměr.
Starší žáci rovněž závodili na „Pekláku“, kde
dosud čtvrtý Filip Slaný se tak snažil získat bronzovou příčku, až výborným výkonem poskočil na
místo druhé. Mezi deseti nejlepšími ještě skončili Honzové Mužík a Tomšů. První jmenovaný si
z našich vede nejlépe v Poháru Iscarexu, kde drží
průběžně šestou příčku. Filip je se čtyřmi závody
až jedenáctý.
V kategorii nejmladších mužů se výborně připravuje Tomáš Lorenc. V červenci, v nabitém závodě na pět km zaběhl v Pardubicích velmi solidních
16:35 min. a začátkem srpna již v desetikilometrovém závodě Údolím říčky Bělé běžel tempem pod
tři minuty třicet na kilometr a dokázal tak zvítězit.
Oba tyto výborné výkony ho vynesly do první desítky Poháru Iscarexu.
Miloslav Červ

LMK Litomyšl za podpory obce Sebranice
a Agrodružstva Sebranice
zve příznivce leteckého modelářství na

SOUTĚŽ
rádiem řízených
modelů větroňů
KATEGORIE F3J
se zahraniční účastí
Jedná se o soutěž zařazenou do seriálu
nominačních soutěží pro výběr reprezentace
na Mistrovství Evropy F3J 2013 v Istanbulu
Akce se koná 6. a 7. října
na letišti Aeroklubu Polička
(dolní část směrem k Sebranicím)
Sobota 9 - 18 hod.
Neděle 9 - 15 hod.

Poličský out
Dne 13. 11. se uskuteční v hale
ZŠ Na Lukách VIII. ročník amatérského volejbalového turnaje
Poličský out. Přihlášky přijímáme
do 27. 10. na e-mailové adrese policskyout@nastrankach.cz. Počet družstev je omezen na osm. Více informací na www adrese policskyout.nastrankach.cz.
Za TJ Spartak Polička ASPV
J. K. Dvořák
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Plavecký bazén
1. pondělí
2. úterý
3. středa
4. čtvrtek
5. pátek
6. sobota
7. neděle
8. pondělí
9. úterý
10. středa
11. čtvrtek
12. pátek
13. sobota
14. neděle
15. pondělí
16. úterý
17. středa
18. čtvrtek
19. pátek
20. sobota
21. neděle
22. pondělí
23. úterý
24. středa
25. čtvrtek
26. pátek
27. sobota
28. neděle
29. pondělí
30. úterý

6.00-7.30, 12.00-13.30, 14.30-16.00,
19.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-15.00, 16.30-18.00
dvě dráhy, 18.00-19.00, 19.00-20.00
aquerobic
6.00-7.30, 9.00-10.00, 18.00-19.00
dvě dráhy, 19.00-20.00 kondiční
plavání
6.00-7.30, 14.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 12.00-13.30, 14.30-16.00,
19.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-13.00, 14.00-15.00,
16.30-18.00 dvě dráhy, 18.00-19.00,
19.00-20.00 aquaer.
6.00-7.30, 9.00-10.00, 18.00-19.00
dvě dráhy, 19.00-20.00 kondiční
plavání
6.00-7.30, 14.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 12.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-19.00 dvě dráhy, 19.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-13.00, 14.00-15.00,
16.30-18.00 dvě dráhy, 18.00-19.00,
19.00-20.00 aquaer.
6.00-7.30, 9.00-10.00, 18.00-19.00
dvě dráhy, 19.00-20.00 kondiční
plavání
6.00-7.30, 14.00-20.00
6.00-7.30 12.00-16.00, 17.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 12.00-13.30, 14.30-16.00,
19.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-13.00, 14.00-15.00,
16.30-18.00 dvě dráhy, 18.00-19.00,
19.00-20.00 aquaer.
6.00-7.30, 9.00-10.00, 18.00-19.00
dvě dráhy, 19.00-20.00 kondiční
plavání
6.00-20.00
6.00-16.00, 17.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 12.00-13.30, 14.30-16.00,
19.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-13.00, 14.00-15.00,
16.30-18.00 dvě dráhy, 18.00-19.00,
19.00-20.00 aquaer.

INFORMACE.
• teplota vody v poličském bazénu je po celý
provozní den 270C
• při překročení zaplaceného času v bazénu
a bazénku se doplácí dle platného ceníku
• plavecký bazén Jitka Kmošková 737 867 342,
bazen@tespolicka.cz, 461 725 631;
Zdena Mihulková plbazen@tespolicka.cz;

Turisté zvou

ZIMNÍ STADION OTEVŘEN od 1. 10. 2012
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu,
Polička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427

Sobota 6. října - Slováckými
vinohrady - 36. ročník.
Autobusový zájezd na pěší
pochod do oblasti Hodonína.
V letošním roce se jde po nových
trasách s cílem v Prušánkách. Vedoucí akce: Jiří Andrle
Sobota 13. října - Pivnice - 42. ročník.
V letošním roce jsme připravili nové trasy oblíbené turistické vycházky do pískovcového kaňonu
u Zderaze. Odjedeme objednaným autobusem do
Luže a odtud po zelené značce přes Košumberk a po
červené Bílý Kůň do Dolan. V Dolanech odbočíme
po žluté do Pivnické rokle. V Pivnické rokli tradiční
opékání uzenin. Z Pivnické rokle půjdeme do Zderaze – možnost navštívit Renospond. Odtud buď neznačenou cestou do Proseče nebo po žluté do Boru
u Skutče a přes Toulovcovy Maštale do Budislavi.
Délka trasy: z Luže do Zderaze 17 km; z Luže do Budislavi 22 km. Trasu je možno prodloužit a dojít do
Borové kolem rybníku Zimka – dalších 8 km. Návrat
linkovým autobusem do Poličky. Vedoucí akce: Vladimír Uhlíř
Neděle 28. října - Spadaným listím
Pěší vycházka neznačenými cestami kolem Jalového potoka a řeky Loučné do Litomyšle. Sraz účastníků v 8.30 hod. na nádraží v Poličce. Délka vycházky asi 22km. Vedoucí akce: Broklovi
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Úspěšné motorky

Sousedské střelby

Ve slunečnou neděli 9. 9. se na vinohradem obklopeném letišti v Popicích (okr. Břeclav) uskutečnil
6. motosprint na 1/8 míle, kterého se zúčastnili i dva
poličští závodníci Ladislav Jílek a Jaroslav Špaček.
Závod motocyklů se čtyřmi měřenými jízdami,
ze kterých se počítal nejlepší čas, se jel v těchto
kategoriích: do 125 ccm, do 650 ccm, nad 650 ccm
a chopper + enduro. Ladislav Jílek se svou Suzuki GSX–R600 v kategorii do 650 ccm s časem
6,73 s a rychlostí v cíli 171 km/h zvítězil nad dvanácti závodníky usilující o vítězství. V hojně obsazené kategorii nad 650 ccm, které se zúčastnilo celkem 24 jezdců, předvedl Jaroslav Špaček na Suzuki
GSX-R1000 čtyři soustředěné a vyrovnané jízdy.
S časem 6,41 s a rychlostí v cíli 181 km/h neměl přemožitele. Byl to však závod velmi těsný, rozdíl mezi
ním a druhým závodníkem byl pouze 0,01 s.
Zlaté věnce a další drobné ceny předávaly hostesky z rádia Kiss Hády, které také před startem
měřené jízdy chránily jezdce v kožených kombinézách před slunečními paprsky. Počasí i motosprint
s poličskými závodníky se vydařil, spokojeni byli
jak jezdci, tak i diváci.
K. Mlejnková

Za krásného slunečného počasí se první zářijovou neděli konaly sousedské střelby, které
ve své honitbě uspořádali členové MS Oldříš –
Borová. Prvotním záměrem akce bylo procvičit
si zacházení se zbraní před začínající loveckou
sezónou a strávit příjemný den ve společnosti
myslivců, lesníků a ostatních přátel z okolních
spolků.
Střeleckého klání na různé terče se zúčastnilo
celkem 38 střelců v 5 družstvech z různých mysliveckých sdružení.
Mezi jednotlivci se stal vítězem střelec Lukáš
Kukla (MS Oldříš - Borová), druhé místo obsadil
Radek Háp (MS Sádek) a třetí příčka patřila Liboru Musílkovi (MS Telecí).
V soutěži družstev zvítězilo družstvo města
Poličky ve složení Radek Háp, Václav Muff, Miloslav Novotný a Jan Roller.
Závěrem je třeba poděkovat organizátorům za
perfektní přípravu a průběh akce, výtečnou kuchyni a popřát jim hodně sil a elánu při přípravě
dalších ročníků.
Ing. Radek Krejčí,
vedoucí OLH

plavecká škola Jolana Kozlová 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
DLE HYGIENICKÉHO PŘEDPISU VYHLÁŠKY
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č. 238/2011
ze dne 10. 8. 2011 do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami a děti do jednoho roku! Děti ve
věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách nebo jednorázových plenkách do vody s přiléhavou gumičkou kolem nohou! DĚTI DO 10 LET
VĚKU MAJÍ VSTUP POVOLEN POUZE S PLNOLETOU OSOBOU!
PROVOZ SAUNY 
muži:
středa, pátek 16.00 - 19.30 h.
ženy:
čtvrtek 16.00 - 19.30 h.
sobota 15.00 - 16.55 h.
společná: sobota 17.00 - 20.00 h.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA 
NA PLAVECKÉM BAZÉNU:
dle rozpisu uvedeném na vývěsní tabuli před
plaveckým bazénem
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00
čt: 14.00-20.00
so: 18.00-20.00
VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ U INSTRUKTORA
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

