Vybíráme:
Listopadání
Mime Fest
Příloha skate
Sport

str. 17
str. 18
str. 13 - 16
str. 23 - 28

Informace o dění ve městě najdete
také na www.policka.org
listopad 2012, ročník 10 (86)
Noviny občanů města Poličky a okolí

Kanalizace je dokončena
Po dvou letech prací byla dokončena stavba Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička. Je to
po Centru Bohuslava Martinů, regeneraci Palackého náměstí, revitalizaci hradu Svojanov a zateplení školských zařízení další významná stavba,
na kterou se podařilo získat finanční prostředky
z Evropské unie. Z Operačního programu Životní

Tyršova ul. v polovině
Podzimní měsíce znamenaly zásadní proměnu pro část ulice Tyršova. Práce se letos zastaví
v místech, kde ul. Tyršova navazuje na ulici Pálenou a Novou. Důvody jsou zřejmé - klimatické
podmínky, které by za nepříznivé situace mohly
ochromit provoz ulice. Práce budou obnoveny na
jaře 2013.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

prostředí město prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR získalo na stavbu dotaci ve
výši 41,3 mil. Kč a půjčku ve výši 4,6 mil. Kč. Na
financování projektové přípravy stavby se podílel
dotací 0,5 mil. Kč i Pardubický kraj.
Zhotovitelem zakázky bylo Sdružení firem –
kanalizace Polička, v němž je vedoucím účastníkem firma EVT Stavby s.r.o. ze Svitav, která stavbu realizovala za 47,5 mil. Kč bez DPH. Celkové
náklady na stavbu včetně projekčních a inženýrských prací činily po odpočtu DPH 52,7 mil. Kč.
Technický dozor na stavbě a administraci dotace
prováděla firma AP Investing s.r.o. z Brna. Autorem projektové dokumentace byla firma AQUA
PROCON s.r.o. rovněž z Brna. Stavbu ještě čeká
proces závěrečného vyhodnocení poskytovatelem dotace.
Stavba zahrnuje pět technologických souborů
s instalací nových čerpacích stanic na stokové síti,
z nichž jedna u soutoku Bílého a Baldeckého potoka podstatně řeší kapacitní přetížení stoky v ulici
Družstevní dešťovými vodami. Součástí stavby
je patnáct stavebních objektů, které představují
stavbu nových kanalizačních stok v ulicích Heydukova, Družstevní, Zákrejsova (koupaliště, sjezdovka) a U Liboháje, rekonstrukci částí hlavního
přivaděče ve směru od hradeb u Synského rybníka podél toku Bílého potoka na čistírnu odpadních vod, dále stavbu jedné odlehčovací komory
a rekonstrukci čtyř dalších komor na stokové síti.
Poděkování za zdárnou realizaci stavby patří
prováděcím společnostem i spoluobčanům, kteří
trpělivě snášeli dopravní i jiná omezení, jež byla
se stavbou prospěšnou pro naše životní prostředí
spojena.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP
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Mateřské školky
v novém kabátě
Děti MŠ Čtyřlístek Polička chodí do nově opravené budovy, kde je láká barevná fasáda a nechybí
také namalovaný čtyřlístek, podle kterého se školka jmenuje. Velkou proměnou prošla i MŠ Luční,
i zde lákají děti nové barvy. Na zimu jsou obě školky připraveny dobře – jsou zatepleny a mají nová
okna. Z rozpočtu města bylo na projekt „Realizace
úspor energie – MŠ Luční Polička a MŠ Čtyřlístek
Polička“ vyčleněno 11 mil. korun, cca 45 % nákladů je hrazeno dotací ze Státního fondu životního
prostředí ČR.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Oprava opěrné zdi Synského rybníka
V návaznosti na březnovou havárii, kdy došlo
k vysypání části opěrné kamenné zdi do Synského rybníka, využilo město Polička podzimního
vypouštění rybníka k opravě a doplnění spárování
kamenného límce v celé ploše zdi. Již několik let je
zřejmý její špatný stav, který se pouze každoročně
lokálně udržoval (obnovou uvolněných kamenů).
Finanční náklady na celkovou generální sanaci
zdiva odhadují odborníci na 15 – 20 milionů korun.

Tyto náklady se však zatím vymykají finančním
možnostem města. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k preventivnímu vyspárování zdiva. Samotný
průběh prací prokázal oprávněnost tohoto postupu.
V důsledku dlouhotrvajícího působení vody je původní spárování vyplaveno, a tudíž dochází k uvolnění kamenů a dílčím sesypům. Díky této opravě,
která bude stát městskou pokladnu 240 tisíc korun,
dojde k prodloužení životnosti opěrné nábřežní zdi.
Pro případ celkové nákladné rekonstrukce a za
účelem jednání s vlastníkem komunikace o jeho
finanční spoluúčasti (ŘSD ČR) nechalo město Polička zpracovat znalecký posudek odborníkem z oblasti dopravních staveb. Zde se kromě jiného uvádí:
„Jednou z příčin havárie opěrné zdi je to, že zeď
není stavěna na zatížení těžkou nákladní dopravou
a vliv vibrací s rostoucím počtem dopravních prostředků a jejich vzrůstajícími přepravními výkony
narušuje tuto konstrukci.“ Další z příčin, kterou
posudek uvádí, bylo po mnoho let špatné odvodnění vozovky a chodníku. I přesto, že tato závada byla
odstraněna, negativní dlouholeté působení a prosakování vody do podloží se projevuje dodnes.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Nové panorama na
webu města
Na stránkách města Poličky najdete nový panoramatický pohled na Palackého náměstí – hledejte
na: www.policka.org – Město – Panoramatické pohledy nebo přímo odkaz
http://www.policka.org/3Dpohled.aspx
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka
příštího čísla Jitřenky: 20. listopad
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Jak dopadly volby v Poličce

Majetek obcí
Blíží se termín ukončení zápisu do katastru!
Městský úřad Polička upozorňuje, že zákon
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, který
byl novelizován zákonem č. 173/2012 Sb., stanovil
v § 8 nejzazší lhůtu pro zápis vlastnických práv do
katastru nemovitostí 31. března 2013. Nemovitosti nezapsané v katastru do tohoto data automaticky přechází od 1. dubna 2013 na Českou republiku.
Součástí zápisu pro pozemky, které je třeba zobrazit v katastrální mapě, je příslušný geometrický
plán, který si obec musí nechat aktuálně vyhotovit.
To se týká především lesních pozemků.
Na splnění povinnosti již zbývá pouze 5 měsíců.
JUDr. Bohuslav Břeň
tajemník Městského úřadu Polička

Volby do krajského zastupitelstva
Volební účast: v kraji 39 %, v Poličce 42 %.
Z Poličky se do krajského zastupitelstva dostali
starosta Jaroslav Martinů a místostarostka Marie
Kučerová.

Jaroslav Martinů se díky preferenčním hlasům posunul z nevolitelného 27. místa na celkové
4. místo na kandidátce ODS a díky tomu se dostal
do krajského zastupitelstva. V Poličce dostal 404
preferenčních hlasů, celkem 884 v celém kraji.
Náš další zástupce, Marie Kučerová, dostala
v Poličce 318 preferenčních hlasů, celkem v kraji
713.
Pokud porovnáme výsledky stran za celý kraj
a v Poličce, tak vidíme posun ODS z krajského
čtvrtého na poličské 2. místo (z 13 % na 21 %). Naopak TOP 09 a starostové získali v kraji 3 křesla
a 7 % hlasů, ale v kdyby se volby rozhodovali v Poličce, tak by se do zastupitelstva vůbec nedostali, protože zde získali pouze 2,14 % a spadli až na
8. místo.
Volby do senátu
Senátní volby vyhrál současný hejtman Radko
Martínek (ČSSD), když v druhém kole porazil ziskem 72 % hlasů kandidátku KSČM Zuzku Bebarovou Rujbrovou. Výsledky v Poličce se lišily jen cca
1 % ve prospěch Radko Martínka od výsledků za
celý obvod Svitavy.
Volební účast: 1. kolo 41 %, 2. kolo 14 %.
IJ

Hlasujte pro
Královskou alej!
Královská alej v Poličce je nominována do soutěže Alej roku pořádané neziskovou organizací Arnika. Hlasování o Alej roku 2012 probíhá od 1. října
do 18. listopadu a Královskou alej můžete svým
hlasem podpořit na adrese http://arnika.org/8-kralovska-alej-u-policky.
Jiří Coufal

Poličské firmy
rozšiřují kapacity
Další významná stavba, která v současnosti vyrůstá na Průmyslové zóně Polička – nový moderní
závod firmy KOH-I-NOOR Ponas s.r.o., POLIČKA
Ing. N. Šauerová

Cvičení „Humanitární pomoc 2012“
na letišti v Poličce

Změna pracovní doby
Upozorňujeme, že od 26. 10. 2012 se upravuje
úřední doba Městského úřadu Polička.
Registr vozidel a registr řidičů odboru dopravy,
stejně tak jako úsek cestovních dokladů a občanských průkazů odboru vnitřních věcí, budou vždy
v pátek pro veřejnost uzavřeny.
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Ve dnech 20. - 21. září se na letišti v Poličce
uskutečnilo významné a svým rozsahem mimořádné taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení Pardubického kraje pod názvem „HUMANITÁRNÍ
POMOC 2012“. Tématem cvičení bylo provozování
Materiální základny humanitární pomoci v působnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, určené pro obyvatelstvo postižené rozsáhlou
povodní.
Město Poličku na této akci zastupovala místostarostka Marie Kučerová, tajemník Městského
úřadu Polička JUDr. Bohuslav Břeň a tajemník
Bezpečnostní rady města Poličky Ing. Vladimír
Bartoš.
Na letištní ploše vyrostly stany, ve kterých byly
umístěny umývárny, noclehárny, jídelna, ale i stan
s pomocí psychologa či Českého červeného kříže.
K dispozici byl také speciální kontejner, který je
vybavený potravinami, vytápěným nafukovacím
stanem, stoly a lavicemi pro padesát osob a několika lehátky a elektrocentrálou.
Během pátečního dne se v přípravě na mimořádné události a s výstavbou materiální základny humanitární pomoci v areálu letiště v Poličce procvičili kromě příslušníků Hasičského záchranného
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sboru Pardubického kraje a pracovníků Základny
logistiky generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Olomouc, také členové JSDH
obcí Dětřichov u Moravské Třebové, Hradec nad
Svitavou, Litomyšl - Nedošín, Litomyšl - Nová Ves,
Pustá Kamenice, Strakov, Široký Důl, Hrušová,
členové občanského sdružení Patriot, klubu vojáků v záloze Pardubického kraje a oblastních spolků Českého červeného kříže Chrudim, Pardubice,
Svitavy a Ústí nad Orlicí.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Českomoravské pomezí získalo Cenu
poroty na festivalu Tour Region Film
Jubilejní 45. ročník festivalu
filmů a multimédií s turistickou
tématikou Tourfilm se uskutečnil v Karlových Varech od 4. do
6. října. Soutěžní přehlídky, do které bylo v letošním roce přihlášeno celkem 656 spotů, filmů
a multimediálních prezentací ze 136 zemí světa, se
zúčastnilo také Českomoravské pomezí. Tato turistická oblast soutěžila s internetovou prezentací,
která zahrnuje portál www.ceskomoravskepomezi.cz propojený se stejnojmennou facebookovou
stránkou a nově také web optimalizovaný pro
uživatelsky pohodlnější prohlížení v mobilních
telefonech.
Posláním festivalu Tourfilm je uvést a ocenit
filmy a multimédia, které svou obsahovou náplní
a uměleckou úrovní přispívají k rozvoji domácího i zahraničního cestovního ruchu. Festivalový
program vyplnily prezentace zaměřené na cestovní ruch, projekce soutěžních snímků i multimediální fórum. Ve čtvrtek večer pak byla ve
velkém sále Grandhotelu Pupp pod moderátorským vedením herce Tomáše Hanáka slavnostně
předána ocenění vítězům jednotlivých kategorií

v rámci národní části soutěže nazvané Tour Region Film.
Hned v úvodu slavnostního večera ocenil kvalitu
a profesionalitu všech přihlášených filmů a multimédií předseda odborné poroty Jiří Mikeš, podle
kterého se produkce regionů v České republice
v oblasti propagace po několika letech konečně
dostala na standardní západoevropskou úroveň.
I v silné konkurenci dosáhlo Českomoravské pomezí významného úspěchu a zástupci této turistické oblasti si z karlovarského festivalu odvezli
Cenu poroty „Prix Jury“ v kategorii Multimédia.
Zároveň se Českomoravské pomezí stalo jediným
oceněným zástupcem Pardubického kraje na letošním ročníku Tour Region Filmu.
Pro turistickou oblast vymezenou historickými
městy Litomyšl, Polička, Svitavy, Moravská Třebová a Vysoké Mýto je to již druhé ocenění na festivalu Tourfilm v řadě. V loňském roce získal Cenu poroty v kategorii propagačních spotů krátký snímek
Českomoravského pomezí cílený na rodiny s dětmi.
Ačkoli se letošní turistická sezóna teprve chýlí
ke konci, už nyní jsou v plném proudu přípravy
na sezónu příští. Pro návštěvníky budou připraveny webové stránky i tištěné materiály s novými
turistickými programy, kterými se budou moci
inspirovat při návštěvě regionu. Netradičním způsobem upozorní na Českomoravské pomezí a jeho
osobnosti a atraktivní místa také krátké animované spoty.
Novinky se chystají i v oblasti multimédií. Kromě dalšího rozvoje webového portálu a facebookové prezentace bude v příštím roce spuštěna také
nová hra pro všechny uživatele tzv. chytrých telefonů. Návštěvníky provede nejzajímavějšími místy
Českomoravského pomezí a přinese spoustu zábavy i možnost soutěžit s ostatními uživateli aplikace.
Ing. Jiří Zámečník
marketingový manažer cestovního ruchu

Události Městské
policie Polička
Dne 25. 9. v odpoledních hodinách vyjeli strážníci na oznámení do prodejny Jednoty v Poličce,
kde byla přistižena žena při krádeži zboží. Na místě se třicetiletá žena z Letohradu k činu doznala
a odcizené zboží vrátila. Ani v tomto případě nevyvázla zlodějka bez trestu. Strážníci ženě uložili blokovou pokutu za spáchaný přestupek proti
majetku.
Dne 12. 10. byl na ulici Starohradská v Poličce
strážníky odchycen toulavý pes, viz přiložené foto.
Jedná se o středně velkého psa, křížence, černé
barvy s bílým pálením na hrudi a tlapkách, na
krku má obojek, bez identifikačního čísla. Pes byl
převezen do útulku v obci Pohodlí, kde je do současné doby. Majitele se nepodařilo zjistit, proto žádáme veřejnost o poskytnutí informací vedoucích
k jeho zjištění na tel. 731 441 421 - MP Polička.
Městská policie Polička

Hasiči občanům
Co dělat při úniku nebezpečných látek
při přepravě?
Každé vozidlo, přepravující nebezpečnou látku,
musí být řádně označeno oranžovou reflexní tabulkou. Tabulka je obdélník 40 x 30 cm, černě orámovaný a podélně rozdělený. V horní části je uve-

deno číslo – Kemler kód – udává, jaké nebezpečí
látka představuje. Dole je UN kód, je to charakteristické čtyřčíslí, přiřazené dnes asi 3000 látkám
a jejich směsím, které látku nebo směs jednoznačně identifikuje. Musí být společně s Kemler kódem
uveden na každém vozidle používaném při přepravě látek, jejichž přeprava se řídí dle ADR (dohoda
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných
věcí) či RID (dohoda o přepravě nebezpečných
věcí po železnici). Při přepravě se používají ještě
další výstražné značky, které názorně ukazují na
možné účinky látky.
Jestliže dojde k havárii takto označeného vozidla, ihned se vzdalte od místa nehody ve směru
proti směru větru a ukryjte se v nejbližší budově.
Volejte na tísňovou linku 112. Dbejte však na svoje
bezpečí, volejte z dostatečné vzdálenosti od místa
nehody. Při volání na tísňovou linku nahlaste také
čísla, která jsou vyznačena na oranžové tabulce.
Operátoři dle těchto údajů rychle určí, o jakou látku jde, a zasahující jednotka zvolí postup k jejímu
zneškodnění.
Při úniku nebezpečných látek vzniká nebezpečný prostor. Je to prostor, kam unikla nebezpečná
látka v ohrožující koncentraci vlivem šíření nebezpečného oblaku. Velikost a tvar nebezpečného
prostoru je závislý na vnější teplotě, směru a rychlosti přízemního větru. Na šíření nebezpečného
prostoru má vliv členitost terénu, zástavba, porost
terénu. Většina nebezpečných látek ve fázi plynu
a par je těžší než vzduch, a proto nebezpečné látky vnikají do podzemních prostorů, sklepů budov
a kanalizačních systémů, kterými se šíří dále.
Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje
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Poděkování za
hřiště
Nové víceúčelové hřiště v lokalitě Mánesova již
plně slouží svému účelu, je využíváno jak dětmi,
tak i dospělými. Chtěla bych tímto poděkovat za
rodiče dětí z lokality Mánesova a blízkého okolí
za to, že hřiště bylo postaveno během krátké doby
a může být již letos využíváno.
E. Jiroušová
Děkujeme všem, kteří se zasadili o výstavbu hřiště na sídlišti v lokalitě Mánesova.
Alena Dvořáková
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Usnesení rady a zastupitelstva

Královna věnných
měst – hlasujte
V úterý 13. listopadu se v královéhradeckém
Adalbertinu uskuteční další ročník soutěže o titul
„KRÁLOVNA VĚNNÝCH MĚST“. Každé královské věnné město nominovalo jednu kandidátku
a všech devět dívek se během soutěžního večera
pokusí co nejlépe zvládnout následující disciplíny:
předvedení dobových tanců, módní přehlídka ve
společenských šatech, oblíbená volná disciplína
a prokázání znalosti historie svého města.

Výkony dívek bude spravedlivě hodnotit porota
složená z představitelů jednotlivých měst, ale své
sympatie k jednotlivým kandidátkám může již
nyní vyjádřit i široká veřejnost prostřednictvím
internetu.
Na adresu info@vennamesta.cz jednoduše odešlete e-mail s informací, pro kterou dívku hlasujete, a to nejpozději do pátku 9. listopadu 2012!
Z jedné e-mailové adresy bude započítán jen jeden
hlas.
Informace o všech soutěžících dívkách i jejich
fotogalerii najdete na webových stránkách královských věnných měst na adrese: http://www.vennamesta.cz/80/Volba_kralovny_kralovskych_
vennych_mest_hlasu/.
Město Poličku v soutěži zastupuje slečna Zuzana
Večeřová, která má ke královnám a historii velmi
blízko, pracuje totiž jako průvodkyně na hradě
Svojanov. Držte naší „královně“ v soutěži palce!
Ing. N. Šauerová, členka výkonného výboru
Královských věnných měst

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady
• MaTami, centrum pro rodinu o.s., Polička, ve
města Poličky konané dne 17. září 2012
výši 6 000 Kč na dofinancování projektu „Čas
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro rodinu“
pro neziskové organizace – II. kolo.
• Gymnázium Polička, ve výši 12 000 Kč na vý• Česká tábornická unie - T.O. Peklo Polička, ve
měnný pobyt studentů a učitelů partnerské školy
výši 5 000 Kč na setkání České tábornické unie
v německém Tangermünde.
a skautů
RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí finanč• Pionýrská skupina Polička, ve výši 5 000 Kč na
ních příspěvků pro:
tábor s dětmi z Londýna, nákup tiskárny/kopírky
• TJ Štefanydes Polička, ve výši 10 000 Kč na ná• Český svaz ochránců přírody, Polička, ve výši
klady spojené s postupem do 1. ligy, školení roz4 000 Kč na síť pro míčové sporty, stan pro
hodčích
3 osoby
• Mgr. Jaroslav Kacálek, Polička, ve výši 15 000 Kč
Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města
na závodní sportovní atletickou činnost Terezy
Poličky konané dne 1. října 2012
Vytlačilové
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 9/2012, dle
• Vít Pučálek, Polička, ve výši 6 000 Kč na horo- důvodové zprávy.
lezeckou expedici na himalájský vrchol Baruntse
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
v Nepálu
s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní
• Cantes o. s. skupina Polička, ve výši 20 000 Kč
členy komise na akci: „Digitalizace kina v Poličce“ ve
na náklady školení členů, zkoušky psů, krmení, složení, dle důvodové zprávy.
veterinární ošetření, pojištění psů, pomůcky pro
výkon canisterapie
Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady
• Svaz postižených civilizačními chorobami, Poličměsta Poličky konané dne 15. října 2012
ka, ve výši 2 000 Kč na výlet a činnost.
RM schvaluje nákup a realizaci „inteligentního
RM neschvaluje poskytnutí fin. příspěvků pro:
měřiče rychlosti“ Sierzega SpeedPacer 2368-C od
• Josef Kapcár, Brno, ve výši 10 000 Kč na stojany
subjektu Ing. Petr Chábera - Radary pro bezpečnost
pro reproduktory, skládací židle pro letní kino
silničního provozu, Strakonice, dle důvodové zprávy.
Oldřiš
RM doporučuje ZM schválit ukončení členství
• Sdružení obrany spotřebitelů, Albrechtice nad
města Poličky v Regionální rozvojové agentuře ParOrlicí, ve výši 500 Kč na telefonní poplatky, elek- dubického kraje k 31. 12. 2012 nebo časově dle vnitřtřinu, cestovné, nákup kancelářských potřeb.
ních norem agentury.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančRM doporučuje ZM schválit ukončení členství
ních příspěvků pro:
města Poličky ve WTFC (Kruh přátel hrazených
• Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Tilia
měst) k 31. 12. 2012 nebo časově dle vnitřních norem
Polička, ve výši 6 000 Kč na opravy a údržbu zá- svazku.
kladny a klubovny, na obnovu sportovního a táRM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
borového vybavení
o dílo se společností T.E.S. s.r.o., Polička na akci
• SK Masokombinát Polička, ve výši 15 000 Kč na „Parkoviště před bytovým domem čp. 736 - 737 na ul.
turnaj přípravky
B. Němcové v Poličce“, dle důvodové zprávy.
• TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, ve výši
RM souhlasí s bezplatným sběrem a svozem pou15 000 Kč na náklady mistrovství ČR v Ostravě
žitého ošacení, textilu a obuvi na sběrném dvoře na
• TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, ve
Hegerově ulici a s uzavřením smlouvy o poskytnutí
výši 3 000 Kč na činnost oddílu stolního tenisu
služeb se společností Diakonie Broumov s.r.o., Úpice.
• TJ Spartak Polička, oddíl tenisu, ve výši
RM schvaluje uzavření Dohody o umístění re12 000 Kč na honoráře za práce spojené s provo- klamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení
zováním sportovního kempu pro mládež a nákla- s obchodní společností AgE - reklamní agentura,
dy s tím spojené
s.r.o., Praha 5, pro období od 25. 10. do 22. 11. 2012,
• HC Spartak Polička, ve výši 14 000 Kč na činnost
dle důvodové zprávy.
hokejového klubu
a) RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci
• D.A.S. Kometa Polička, ve výši 10 000 Kč na
„Pořízení lesnické techniky - nákup speciálního
provoz a sportovní činnost hokejbalového
kolového traktoru s vyvážecím vlekem a radlicí“
klubu
společnosti AGROCENTRUM ZS, s.r.o., Měřín.
• Občanské sdružení Bonanza Vendolí, ve výši
b) RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na nákup
9 000 Kč na poskytování sociálně aktivizační
speciálního kolového traktoru s vyvážecím vleslužby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž
kem a radlicí se společností AGROCENTRUM
se na uzdě
ZS, s.r.o., Měřín.
• Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, ve výši
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
10 000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné
sekretariátu starosty města.

Sběr použitého ošacení, textilu,
obuvi a hraček

Po dobu uzavření IC
příspěvky do Jitřenky zanechte
v podatelně Měú Polička.
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Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně zhruba 15 kg starého šatstva. Toto množství v současnosti končí ze značné části jako směsný odpad. Proto město Polička poskytlo společnosti REVENGE,
a.s. pozemky pro umístění 4 kontejnerů na sběr
použitého ošacení, textilu, obuvi a hraček. Kontejnery jsou umístěny u PENNY marketu na ulici
Družstevní, na sídlišti Hegerova, na parkovišti na
ulici Starohradská vedle prodejny potravin a na
ulici Jiráskova u č.p. 608 („u šedesátky“). V třídícím závodě společnosti REVENGE, a.s. v Boskovicích se každý den tříděním a zpracováním šatstva,
textilu i bot zabývá 100 lidí v trvalém pracovním
poměru. Měsíčně se zde zpracuje 200 až 300 tun.
Část oblečení se podaří zachránit, tak aby mohlo
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

posloužit svému původnímu účelu, část se zpracuje pro průmyslové využití. Poměrně malý zbytek
tvoří odpad, který se energeticky zhodnocuje.
Možnost odložení použitého ošacení, textilu,
obuvi a hraček je rovněž na sběrném dvoře na
Hegerově ulici, odkud jej sváží Diakonie Broumov. Sběr šatstva dále probíhá v Oblastní charitě Polička na ulici Vrchlického v č.p. 185 v pátek
8.00–14.00 hod a jeho využití je mj. i pro pomoc
sociálně slabším občanům v našem okolí. Šatstvo
je nutné dodávat čisté a nepoškozené, v igelitových
pytlích nebo v uzavřených převázaných krabicích.
Kvalitnější ošacení je možné dále poskytnout
do charitního terapeutického obchodu Fimfárum
v Husově ulici u kruhového objezdu.

Kalendář akcí

Kam
v Českomoravském
pomezí

Listopad 2012

Tylův dům
Pátek 2. listopad v 16.00 hodin,
velký sál Tylova domu
KONCERT VÍTĚZŮ
Účinkují vítězové X. ročníku Písňové soutěže Bohuslava Martinů z celé republiky.
Pořádají: Hudební škola hl. města Prahy,
Tylův dům a ZUŠ Bohuslava Martinů Polička.
Pátek 2. listopad v 19.00 hodin,
velký sál Tylova domu
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
V 7. lekci čeká účastníky fotografování.
Nepřístupno veřejnosti
Pondělí 5. listopad v 19.00 hodin,
velký sál Tylova domu
PETR SPÁLENÝ & APOLLO BAND
Přesunutý koncert z října 2012. 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
Úterý 6. listopad v 19.00 hodin,
velký sál Tylova domu
	Voskovec & Werich:
NEBE NA ZEMI
Přestože V+W děj psali pod dojmem doby,
v níž žili, ani dnes hra neztratila na své aktuálnosti a půvabu. Hru nastudovali herci
městského divadla v Šumperku.
Zařazena do Divadelního abonentního
cyklu podzim 2012
Zbylé vstupenky v ceně: 140 – 180 Kč
Čtvrtek 8. listopad v 19.00 hodin,
velký sál Tylova domu
VŠECHNOPARTIČKA
Karel Šíp & Josef Alois Náhlovský
Ve volném dialogu proberou umělecké
začátky, zážitky ze studentských let, společně pohovoří o svých sportovních aktivitách i cestách do zahraničí, opředených
veselými historkami.
Vstupné: 250 Kč
Pátek 9. listopad v 19.00 hodin,
velký Tylova domu
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
8. lekce tanečního kurzu vedená Taneční
školou Elllis Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
Úterý 13. listopad v 19.00 hodin,
velký sál Tylova domu
Reginald Rose: DVANÁCT
ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ
Vinen, či nevinen? Soudní drama za zavřenými dveřmi. Účinkují herci Východočeského divadla Pardubice s Petrem
Kostkou. Zařazeno do Divadelního abonentního cyklu podzim 2012
Zbylé vstupenky v ceně: 160 – 200 Kč
Středa 14. listopad v 19.00 hodin,
velký sál Tylova domu
ŠPANĚLSKÝ VEČER S CARMEN
Večer plný krásné hudby, ohnivého tance a krásných kostýmů. Edita Adlerová
– zpěv, Lola Karpenka (Bělorusko) - fla-

mencová tanečnice, doprovod tvoří pětičlenná kapela M. Žáry.
Vstupné: 110 - 150 Kč
Pátek 16. listopad v 19.00 hodin,
velký Tylova domu
VEŘEJNÁ PRODLOUŽENÁ
KURZU TANCE
K tanci i poslechu hraje COMBO 2.
Vstupné: 110 Kč (130 Kč s místenkou)
Sobota 17. listopad od 14.00 do 18.00 hodin,
velký sál Tylova domu
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Zveme milovníky dechové hudby do velkého sálu na příjemně strávené sobotní
odpoledne s dechovou hudbou Pohoranka.
Vstupné: 50 Kč

Litomyšl
25. 11. od 9.00 hod. - Lidový dům
Výstava: Třetí Litomyšlský den medu
Výstava o životě včel, soutěžní ochutnávka medu, výrobky tradičních řemesel …
4. – 6. 11. - Music Club Kotelna
10. Mezinárodní festival outdoorových filmů
Přehlídku outdoorových filmů zahájí
horolezec Radek Jaroš
Do 2. 12. - Dům U Rytířů 31. 10. od 18.30 hod.
Lidový dům
Výstava: Příliš neviditelná architektura
Výstava současného architekta Zdeňka
Fránka

Pátek 23. listopad v 19.00 hodin,
velký Tylova domu
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
10. lekce tanečního kurzu.
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 24. listopad v 19.00 hodin,
velký sál Tylova domu
ČECHOMOR
Jedinečný koncert české hudební skupiny
hrající české, moravské, slezské a slovenské lidové písně.
Vstupné: 250 - 450 Kč
Úterý 27. listopad v 10.00 hodin,
velký sál Tylova domu
DIVOKÝ MADAGASKAR
Nejnovější fotograficko-filmová diashow
Kateřiny a Miloše Motani.
Školní představení
Vstupné: 50 Kč
Úterý 27. listopad v 19.00 hodin,
velký sál Tylova domu
DIVOKÝ MADAGASKAR
Tentokrát vás Kateřina a Miloš Motani zavedou na fascinující tajuplný ostrov. Červený Madagaskar prozkoumáte od východu na západ a od severu na jih. Obklopí
vás podivný zvířecí a rostlinný svět, který
nikde jinde nenajdete.
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 29. listopad v 16.30 hodin,
malý sál Tylova domu
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
Pátek 30. listopad v 19.00 hodin,
velký Tylova domu
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola Ellis Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti

Kino Tylův dům
Z důvodu rekonstrukce nepromítáme.

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

Svitavy
2. 11. od 19.00 hod. - Fabrika
Koncert: Hradišťan
Předdušičkový koncert hudebního tělesa z Uherského Hradiště v čele s J. Pavlicou.
21. 11. od 19.00 hod - Fabrika
Koncert: Václav Hybš s orchestrem & Pavla Břínková – Vánoční koncert
Hlavní host koncertu operetní a muzikálová zpěvačka P. Břínková
27. 11. od 19.00 hod. - Ottendorferův dům
Koncert: Komorní šansonový koncert
Jany Musilové a Petra Maláska
Moravská Třebová
15. 11. od 19.0 hod. - dvorana muzea
Módní přehlídka Yvonne König
27. 11. od 19.00 hod. - kinosál muzea
Doma u Hitlerů aneb Historky
z Hitlerovic kuchyně
Šest malých příběhů, které spojuje postava největšího zločince planety
Kultovní inscenace HaDivadla
Vysoké Mýto
17. 11. od 20.00 hod. - M-klub, Klubová scéna
Koncert: Kamil Střihavka & Leaders
23. 11. od 20.00 hod. - M-klub
Koncert: Fast Food Orchestra, Skyline
Benefiční koncert k projektu Hudba pomáhá
24. 11. od 18.00 - M-klub, Klubová scéna
a Společenský sál
Ples Královských věnných měst
Vystoupí: F. Slováček, O. Ruml …
30. 11. od 20.00 hod. - M-klub, Klubová scén
Koncert: Kurtizány z 25. Avenue
Koncert legendární skupiny s T. Varteckým

Tylův dům v Poličce
si vás dovoluje pozvat na již
14. ročník

„Vánoční inspirace“,
která se bude konat
v neděli 2. prosince 2012
od 13.00 do 18.00 hodin.
Akce probíhá ve všech prostorách Tylova domu.
Těšíme se na vás.
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Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
16. - 17. 11. – Cinema Open –
festival nekomerční filmové
tvorby
Muzeum východních Čech,
Eliščino nábřeží Středisko amatérské kultury IMPULS
Diváci uvidí filmy, které nejsou jinde běžně k vidění, krátké hrané, animované a dokumentární snímky,
které patří v ČR mezi nejlepší. Budou představeny
i snímky ze zahraničí. Známé filmové osobnosti a zajímavý doprovodný program.
CHEB
3. 11. od 18.00 hod. - Spirituál Kvintet
koncert v kostele sv. Mikuláše

nás naopak zotročují? Lze se vzepřít diktátu
spotřeby a trhu? Jak nevydělávat a přitom
dobře žít? Je možný život bez peněz?
Vstupné dobrovolné
PÁTEK 23. 11. ve 21.00 hod.
Freefall Night
(electronic dance music)
Noc elektronické taneční hudby napříč žánry,
na které vystoupí Cruz, Deep J, Mark Smith,
Voodoo Piet + hosté.
Vstupné 50 Kč

PÁTEK 2. 11. ve 20.00 hod.
Bez proudu neboli Stromovečer
Klub bez elektřiny (skoro) kde vystoupí
Hlustva + Ryba, Cestárium, Láďovi hoši,
Čech + Brejlovec, Dalton + Joe atd...
Krátké filmy a aktivity - Ekocentrum Skřítek
Vstupné 50 Kč

STŘEDA 28. 11. ve 20.00 hod.
Jiří Stránský - on-line beseda
Beseda s autorem románů o osudech politických vězňů (Štěstí, Zdivočelá země), netradičně formou online přenosu.
Vstupné 0 Kč

SOBOTA 3. 11. ve 20.00 hod.
Třetí zuby
Rockový večírek
Vstupné 80 Kč

JINDŘICHŮV HRADEC
21. 11. 2012 od 19.00 hod. – divadelní představení
Wiltona Manhoffa „Básník a kočka“
KD Střelnice
V režii Antonína Procházky hrají: Lukáš Vaculík
a Kateřina Hrachovcová
KUTNÁ HORA
11. 11. od 11.00 hod. - Svatomartinské hody
v Jezuitské koleji (Galerie Středočeského kraje GASK)
Přehlídka Svatomartinských vín z celé republiky
spojená s možností ochutnat celou škálu variací na
„Svatomartinskou husu“. Lákavý doprovodný program po celé odpoledne - Miro Žbirka, Karel Vágner,
harmonikáři, ukázky tradičních řemesel.
LITOMYŠL
4. - 6. 11. - 10. Mezinárodní festival outdoorových
filmů
Music Club Kotelna
Přehlídka outdoorových filmů, kterou v neděli
odpoledne zahájí beseda s nejlepším himálajským
horolezcem Radkem Jarošem.

STŘEDA 7. 11. ve 20.00 hod.
Pocta Magorovi - beseda
s videoprojekcí
Na prvního muže českého undergroundu Ivana „Magora“ Jirouse slovem i obrazem vzpomene František „Čuňas“ Stárek.
Vstupné 40 Kč

SOBOTA 10. 11. ve 20.00 hod.
Ivan Hlas trio, Boötes
Písničkář a skladatel Ivan Hlas, kytarista
Norbi Kovács a cellista a baskytarista Jaroslav „Olin“ Nejezchleba. „Výživné“ trio po pěti
letech opět v Poličce. Jako druhá kapela vystoupí poličští Boötes.
Vstupné 130 Kč/80 KčS

TŘEBOŇ
27. 11. od 19.30 hod. – Vzduchoprázdniny –
koncert Karla Plíhala
Divadlo J. K. Tyla
– Karel Plíhal představí své nové CD
Bližší informace a mnohem více tipů na výlety naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.

Kurz doučování
z českého jazyka
Od měsíce listopadu máte možnost navštěvovat
Kurz doučování z českého jazyka, který se bude
uskutečňovat pravidelně jednou týdně v časové
dispozici 90 minut. Obsahová náplň lekcí odpovídá osnovám učiva základní školy. Doučování je
určeno žákům II. stupně ZŠ. Kapacita kurzu 5 – 10
účastníků. Cena: 100 Kč/90 minut.
Kurz se koná každé pondělí v Městské knihovně Polička od 16.00 hod. (nebo dle domluvy), přihlásit se je možné na půjčovně knihovny, nebo
na e-mailu info@knihovna.policka.org.
Vyučující: J. Boháčová

ČTVRTEK 29. 11. ve 20.00 hod.
Báječná léta pod psa
Šedesátá léta „reálného“ socialismu v životě
jedné svérázné rodiny..., klasika na plátně!
Vstupné dobrovolné
NEDĚLE 2. 12. v 18.00 hod.
BOLÍVIE 2012
Povídání a promítání s Petrem Mazalem,
Ivou Dolečkovou, Jakubem Machem a Janou
Dandovou o jejich zážitcích - a že jich tedy
bylo - v jihoamerické Bolívii.
Vstupné 30 Kč

ČTVRTEK 8. 11. ve 20.00 hod.
P. F. 77
Dramatický příběh z doby vzniku Charty 77
o cti, morálce a lidské důstojnosti v hlavní
roli s Vlastou Chramostovou natočený v roce
2003, 103 minut.
Vstupné dobrovolné
PÁTEK 9. 11. ve 21.00 hod.
RETROPLES - BEATLEMÁNIE
Hudební večírek ve stylu Cavern Club Liverpool roku 1963, z počátků Beatles mánie!
Vstupné 80 Kč

TELČ
30. 11. od 13.00 hod. na náměstí - Mikuláš v Telči
Vánoční trh, čertování, vystoupení dětí telčských
škol u stromečku, příchod Mikuláše s čertovskou
družinou, rozsvícení vánočního stromu a osvětlení
města
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ČTVRTEK 1. 11. ve 20.00 hod.
Občan Havel
Filmový portrét Václava Havla ze zákulisí
prezidentského období - tentokrát režisérský
střih! 145 minut
Vstupné 0 Kč

ČTVRTEK 15. 11. v 18.00 hod.
Filmový festival zimních sportů
Sníh, led, lyžování. Himálaj i Tatry. Expedice,
lezení, skialpinismus a zimní nezbednosti!
Vstupné 70 Kč/50 KčS
PÁTEK 16. 11. ve 20.00 hod.
Tina Fišerová & Brian Charette trio
(CZ/USA/SK)
Pražská jazzmanka Tina Fišerová, newyorský pianista s dvěma nominacemi na cenu
Grammy a slovenský bubeník.
Vstupné 130 Kč/60 Kč
SOBOTA 17. 11. ve 20.00 hod.
	Komunisti - W. Klimáček
Hra je připomenutím doby, kterou řada už lidí
nepamatuje, je připomenutím minulosti pro
naši současnost. Podstatou není politika, ale
rodinné vztahy deformované tlakem a strachem všech „-ismů“.
Vstupné 50 Kč
ČTVRTEK 22. 11. v 18.00 hod.
Peníze nebo život
Jiřina Šiklová, Jana Hradilková a Adato Paradigma. Přinášejí nám peníze svobodu nebo

Z deníku
staromilce
(aneb: Bible bez cenzury)
Pár dnů zbývá do ukončení výstavy Bible očima
světa, svět očima Bible. Projektu se dostalo nezvyklé
pozornosti regionálních i celostátních médií - poněkud „přebiblováno“, chtělo by se říct. Pokusím se své
dojmy z návštěvy výstavy vložit do širšího – a osobnějšího – kontextu.
V roce 1979 mně Ježíšek nadělil symbolický dárek
- ekumenické vydání Bible. Asketicky vyhlížející kniha v modré plátěné vazbě vzbuzovala nadšení mých
známých a šla z ruky do ruky. V roce 1991 vyvolal
senzaci Nový Zákon pro děti na pultu tehdy prvního
poličského soukromého knihkupectví. Čas zázraků...
Hlad po „knize knih“ byl z mnoha důvodů obrovský a trh se hbitě chopil příležitosti. Bible z nepromokavého papíru použitelná pod vodou, vázaná do
džínového oblečku, českými nakladateli za levnější
peníz tištěná v Holandsku či Číně. I takové lze vidět
na výstavě. Vedle „bichlí“, na jejichž stránkách se
tiše rozpadá inkoust, barvy i příběhy, které zásadně
ovlivnily chod světa. Nejspíš v tuto chvíli neexistuje
kontroverznější kniha. Tolik možností výkladu, tolik
lingvistických vychytávek, tolik skrytých významů!
Štít pravé víry i zástěrka pokrytectví...
Poličští muzejníci pojali záležitost jako otevřenou.
Vedle stylově čisté expozice sestavené z muzejních
fondů, nabídli publiku dnes tolik oblíbenou interaktivitu (domečku „betlémského střihu “ lze snadno
uvěřit, že byl svědkem dětství syna tesařova), cyklus fundovaných přednášek i možnost zpracovat
subjektivní vnímání Bible prostřednictvím výtvarných koláží. Skvělé je, že projekt počítá s dětským
a mladistvým účastníkem. Je dobré znát souvislosti,
z nichž je stvořen svět, ve kterém je nám dáno existovat. Chtělo by se napsat, že dnes (14. října Léta Páně
2012) dvojnásob. Ale to už je jiný příběh.
		
-kaz-
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Program Centra Bohuslava Martinů
VERNISÁŽE
JÁ BYCH RÁD
K BETLÉMU…
- tradiční vánoční výstava
betlémů
24.
listopadu
2012
13. ledna 2013
Letošní výstava představí
zajímavé betlémy z muzejních sbírek i od
soukromých sběratelů. Těšit se můžete na tvorbu
profesionálních výtvarníků, lidových řezbářů
i kouzelné práce žáků ze ZUŠ z Bystrého a Litomyšle.
Vynikat budou velké a početné betlémy, zejména
keramický z dílny manželů Sekových ze Svitav,
dřevěný vyřezávaný z Budislavi nebo dřevěný
z přírodního lipového dřeva. Působivý bude
jistě skleněný betlém Jana Černého, paličkovaný,
slaměný, dřevěný soustružený a další betlémy
z Poličky a širšího okolí. Zajímavostí bude papírový
železniční betlém z muzea v České Třebové a celá
řada dalších papírových betlémů, které zobrazují
různá východočeská města a jejich obyvatele.
Výstavu doplní aranžovaná scéna z venkovského
prostředí, kde se zastavil čas a my tak můžeme
společně přihlížet předvánočním přípravám paní
domu nebo nahlédnout pod ruce šikovného řezbáře,
který právě vyřezává betlém.
ADVENT S VŮNÍ PATCHWORKU
Advent s vůní patchworku… zdá se vám
toto spojení zvláštní? Nemusí. Ti, kdo jednou
k patchworku přičichli, a nejen v době adventní,
ví, jak „voní“. Advent s vůní patchworku je zároveň
také název nové výstavy společně připravované
litomyšlským spolkem patchworku a několika
stejně smýšlejícími dámami z Poličky.
24. listopadu 2012 - 13. ledna 2013
„Dovolte, abychom vás nejprve navnadili pár
informacemi o patchworku samém. Patchwork
je speciální textilní technika sešívání kousků látek,
které po dlouhém úsilí nakonec vytvoří nejrůznější
obrazce kontrastem látek, vzorů a barev. Nejčastěji
šijeme tradiční věci, jako jsou deky, přehozy
na postele, polštáře, tašky, nebo na cokoliv si
vzpomenete. Většina výrobků potom slouží tomu
účelu, pro který byla vyrobena, a některé končí
třeba i na zdi namísto obrazů. Někdy se také můžete
setkat s výrazem quilt, což je správný výraz pro
deku, která se skládá ze tří vrstev. Horní vrstva
patchwork, což jsou již zmiňované sešité obrazce,
výplňová vrstva a spodní látková vrstva. Tyto vrstvy
se společně prošívají a tvoří potom celek zvaný quilt.
Malé představení našeho spolku pro ty, kteří
nás neznají. Spolek patchworku v Litomyšli byl
založen v únoru 2005. Stalo se tak na základě asi
dvouletého společného setkávání žen a dívek se
slabostí pro sešívání kousků látek. Velkou inspirací
k našemu společnému šití nám byly kurzy pořádané
v Litomyšli našimi holandskými přítelkyněmi
z partnerského města Roden. V současné době čítá
náš spolek 45 členek včetně 2 dětí. Litomyšlský
spolek spolupracuje nejen s tím Rodenským, ale
také s Levočským patchworkovým klubem. Pro
udržení tradice patchworku pořádáme pravidelné
šicí dílny, výstavy, účastníme se různých akcí, jako
jsou jarmarky, akce spojené s partnerským městem
Levočou a Rodenem. Dělá nám radost spolupráce
s různými charitativními společnostmi a rozdávání
dárků, které jinde pomohou a potěší.
Na co všechno se můžete na výstavě těšit?
Nabídneme vám průřez naší tvorbou, která
obsahuje nejenom tradiční patchwork, ale
i milovníci moderního umění a novějších technik si
přijdou na své. Za zmínku určitě stojí quilty, které se
v září tohoto roku zúčastnily mezinárodní výstavy
patchworku ve Francii. K vidění budou i quilty, které
získaly ocenění na mezinárodní výstavě v Praze
v předchozích letech. Zajímavostí výstavy bude
i ukázka různých technik šití. Na tyto si budete moci
i sáhnout a podrobně prostudovat tajemství, které

u hotového quiltu zůstane skryto. Závěrem nám
už nezbývá nic jiného, než vás srdečně pozvat na
naši provoněnou patchworkovou výstavu. Přijďte
přivonět.“
Spolek patchworku Litomyšl
Slavnostní
zahájení
výstavy
betlémů a patchworku se koná souběžně
v sobotu 24. listopadu 2012 ve 14.00 hod.
ve výstavních sálech Centra Bohuslava
Martinů.
Úvodní
slovo
výtvarnice,
etnografky a milovnice českých tradic,
paní Kamily Skopové, vás jistě vánočně
naladí, kulturní program si pro vás
připraví žáci ZUŠ Bystré a další smysly jistě
potěší tradiční vánoční občerstvení.
K výstavám připravujeme tvořivé dílny pro
širokou veřejnost:
sobota 8. 12., 13.00 – 16.00 hod. vánoční
vrkoče ze sušených plodů, zdobených
drobnými snítky krušpánku a osázených hustým
lesem špejlí např. se sušenými švestkami, velkými
rozinkami, pozlacenými ořechy, s pečenými
ptáčky z těsta apod.
sobota 15. 12., 13.00 – 16.00 hod. papírové
vystřihované betlémy a vánoční
ozdoby z rozmanitých materiálů.
neděle 13. 1. 2013, 10.00 - 16.00 hod.
patchworková dílna pod vedením dam
z Poličky a z Litomyšle, které se sdružují ve spolku
patchworku.
Zimní zahrada
Ve čtvrtek 6. prosince 2012 v 16.00 hod. se
v prostorách zahrady Centra Bohuslava Martinů
uskuteční vernisáž výstavy objektů a soch dětí
ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce.
VÝSTAVY
Jede jede mašinka
- výstava o historii místní železnice
6. října - 31. prosince 2012
„Připravte si jízdenky, prosím“, a můžeme
společně vyrazit na výstavu Jede jede mašinka,
která připomíná 115. výročí zahájení provozu
železnice na trati Polička - Žďárec u Skutče a 116
let provozu trati Svitavy - Polička. V průběhu cesty
navštívíte kancelář pana přednosty, uvidíte, jaké
uniformy nosili v průběhu historie železničáři
a jaké předměty k výkonu svého povolání
potřebovali. Vyzkoušíte si funkční model parního
stroje, pokocháte se dobovými fotografiemi,
dokumenty a plány, které mapují stavbu a vývoj
místní dráhy. Na výstavě najdete také funkční
modelové kolejiště. Každý návštěvník navíc
dostane svoji pamětní kartonovou jízdenku
označenou původním kompostérem a cvaknutou
historickými kleštěmi. Na památku si na
pohlednici s motivem poličského nádraží otisknete
památeční razítko s obrázkem lokomotivy.
Výstava vznikla ve spolupráci s volným sdružením
Poličská lokálka a Malým železničním muzeem
v Cerekvici nad Loučnou.
Bible očima světa,
svět očima Bible
- netradiční výstava o nejčtenější knize v historii
lidstva
15. září - 11. listopadu
Ke konci se chýlí mimořádně zajímavá a úspěšná
výstava Bible očima světa, svět očima Bible.
Zahrnuje jak hravou část pro děti, tak ukázku
historických sbírek pro dospělé. Dokumentuje
historii Bible, ale zároveň ve čtenářském koutku
umožňuje aktivně srovnat řadu současných
překladů s textem Bible kralické (a nabízí zde
i další populární literaturu k Bibli, ba i Nový
zákon v komiksovém provedení). Výstava slouží
věřícím k posílení a nevěřícím k poučení – řada
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příběhů zdomácněla v našem povědomí a řada
podobenství je aktuální i dnes. Vše má svůj čas,
jak praví biblická kniha Kazatel – svůj čas má
i výstava o Bibli.
OBJEVTE, ŽE BIBLE JE STÁLE ŽIVOU
KNIHOU... Aneb vyprávění o tom, co tuto
knihu dělá živou i přes nánosy času
V pátek 9. listopadu od 18.00 hod. se
v audiovizuálním sále Centra Bohuslava Martinů
koná přednáška Vánoce se blíží, aneb
vánoční příběh nejen o Vánocích. Přednáší
Samuel Vaněk, B.Th., kazatel Církve adventistů
s.d. v České Třebové. Vstupné 30 Kč/jednotlivec.
V neděli 11. listopadu od 18.00 hod. se
v audiovizuálním sále Centra Bohuslava Martinů
koná přednáška Jistota budoucnosti budoucnost nemají v rukou staří Mayové...
Přednáší Samuel Vaněk, B.Th., kazatel Církve
adventistů s.d. v České Třebové. Vstupné 30 Kč/
jednotlivec.
„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. 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 neděle 11. listopadu.
Stěna pro jedno dílo představí v listopadu tvorbu Tomáše Paclíka (nar. 1988), který
nyní studuje Průmyslový design ve strojírenství
na VUT v Brně. Studium zahrnuje především
návrh produktů, průmyslových strojů a okrajově
architektonická řešení. Hlavní zaměření vizuální
tvorby je užitá grafika. Tato disciplína se zabývá
vizualizací informace. Velký důraz je kladen na
jednoznačné pochopení informace příjemcem při
zachování kvality estetického působení. Často
navrhuje plakáty, webové stránky, značky, vizitky i celé vizuální styly. Vystavená grafika je spíše kompoziční cvičení nebo interiérový doplněk
než umělecká tvorba. Jedná se o otisky reálných
předmětů a nesmrtelnou techniku válečkování.
Výsledek je přesně, kde má být - na STĚNĚ (PRO
JEDNO DÍLO).

Blahopřejeme
Dne 26. 11. se dožívá významného životního jubilea
80 roků paní Anežka Šestáková z Poličky. Přejeme
do dalších let pevné zdraví,
štěstí, spokojenost a radost
ze svých dětí, vnoučat a pravnoučat.
Dcery Jana a Lenka
s rodinami
Dne 8. 12. 2012 se dožívá
maminka, babička a prababička Marie Lomicová 88 let.
Hodně zdraví, štěstí, spokojenost přeje s úctou
syn Vladimír Beskydy
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Program RC MaTami

Výstavy v TD
OBRAZY - KERAMIKA - SKLO
Jana Trantírková - návrhářka okrasných zahrad a keramička. V současnosti experimentuje se
sklem a to hlavně ve spékané formě. Z keramiky
se zabývá hlavně zahradní mrazuvzdornou keramikou.
Anna Sekaninová - malířka, která se specializuje na ztvárnění přírody a hlavně na zobrazení
okolí Moravské Třebové. Obrazy jsou malovány
akrylem nebo temperou.
• sálek Bohuslava Martinů v Tylově domě od
3. 11. do 30. 11.
• vernisáž 3. 11. v 15.00 hodin
MALOVÁNÍ V ČASE – Josef Macek
V jeho současné tvorbě se projevuje hluboký cit
k přírodě, k lidem a k životu. Barvy se projasňují
tak, jako když vychází nebo zapadá slunce a jeho
paprsky vytváří kouzelné scenérie barev světel
a stínů a člověk v němém úžasu začíná splývat
s krajinou a časem.
BAREVNÉ FANTAZIE – Rosťa Knápek
Miluje barvy a jejich vzájemnými kombinacemi
vytváří zajímavé fantazie, ve kterých lze nacházet
překvapivé výjevy. Obrazy působí uklidňujícím
dojmem a odráží se v nich celá jeho duše – skromnost, úcta k lidem, láska k přírodě, ke zvířatům –
zobrazují jeho vnitřní svět.
• přísálí velkého sálu Tylova domu v Poličce od
3. 11. do 30. 11. 2012
• vernisáž 3. 11. v 15.30 hodin

Tylův dům v Poličce zve malé i velké
na zábavný pořad
s Divadýlkem MRAK z Havlíčkova Brodu

VELKÁ ĎÁBELSKÁ ŠOU
• v programu se vám představí hvězdy
„pekelného kotle“
• ďábelské songy zpívají přední
interpreti pekla - čerti
• děti se od nich naučí pravou pekelnou písničku
• čekají vás ryze čertovské soutěže
a čertovská diskotéka
• na konci pořadu přijde možná i Mikuláš
MASKY ČERTŮ A ČERTIC VÍTÁNY

sobota 1. prosince 2012

velký sál Tylova domu od 14.00 hodin
(stolová úprava)
drobné občerstvení zajištěno
Vstupné:
masky – zdarma
ostatní – 40 Kč

Vánoce se pomalu blíží a ani
my nebudeme otálet s přípravami. Vyrobíme si adventní věnec,
vánoční přání, ale i dárek v podobě DVD s hudebním doprovodem. Opět můžete navštívit populární Čtení
v knihovně ve spolupráci s Městskou knihovnou
Polička. A nezapomeňte, 7. a 8. listopadu je centrum uzavřeno.
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
• ČTENÍ V KNIHOVNĚ
– nově! (spolupráce s Městskou knihovnou
Polička.)
každé pondělí od 9.30 h.
Děti se setkávají s oblíbenými hrdiny nejen
formou čteného textu, ale mají možnost si je
výtvarně, hudebně nebo formou básniček znázornit. Témata, délka četby a ostatní činnosti
s tím spojené jsou přizpůsobeny dětem ve věku
od 1 do 4 let.
• 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 od 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
POZOR! – 8. a 9. 11. (středa a čtvrtek) bude
centrum uzavřeno z důvodu konání semináře knihovníků sekce informačního vzdělávání uživatelů
– Sdružení knihoven ČR (pořádá Městská knihovna Polička).
Ostatní přednášky, semináře a dílny
• TVOŘIVÝ (ARTETERAPEUTICKÝ)
VEČER PRO ŽENY
9. 11. (pátek) od 18.00 h.
Dílna je určena všem, kteří o sobě chtějí zjistit něco víc. Přijďte s námi prožít příjemně
tvořivý večer. Přihlašujte se přes sms na tel:
777 619 234.
Povede: Majka Mitášová
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

• TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÁKY
- PRÁCE S FOTOGRAFIEMI
13. 11. (úterý) od 16.00 h.
Máte v počítači plno fotek a v albu žádné? Během dílny vytvoříme krásné DVD s hudebním
doprovodem. Vánoce jsou za dveřmi a DVD
udělá velkou radost. Notebook si vezměte s sebou. Přihlašujte se přes sms na tel.
774 160 061. Max. 5 účastníků.
Povede: Martina Švejdová Štaudová
• TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÁKY
– VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
22. 11. (čtvrtek) od 16.00 h.
Vánoce se pomalu blíží, přijďte si proto vyrobit vánoční přání nebo jmenovky na dárky pro
své přátele a blízké. Přihlašujte se přes e-mail:
prihlasse.matami@seznam.cz.
Povede: Pavla Dvorská
• TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÁKY
– ADVENTNÍ VĚNCE
26. 11. (pondělí) od 16.00 h.
Adventní věnec patří neodmyslitelně k předvánočnímu času. Přijďte si jej k nám vlastnoručně vyrobit. (Cena 60 Kč pro členy 50 Kč)
Povede: Lída Burešová
• ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU
aneb vaříme a povídáme si v přítomnosti našich dětí
28. 11. (nově středa!) od 9.00 do 12.00 h.
Bezlepkové mlsání - zapomeňte na bábovky a koláče a volte dezerty, k jejichž přípravě
mouku nepotřebujete. Tímto prospějete nejen
svým střevům, ale i své linii.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Vzdělávací kurz
• RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
(pro rodiče i odborníky)
Termín: 9. - 10. 11. a 7. - 8. 12. (pátek a sobota)
Kde: Svitavy FABRIKA
Kurz je určen všem, kteří se snaží o partnerský,
respektující přístup ve výchově, vzdělávání
a v mezilidských vztazích. Hlídání dětí v průběhu kurzu zdarma.
Cena: 900 Kč za oba termíny,
550 Kč jeden termín
Vede: PhDr. Taťana a Pavel Kopřivovi
Bližší informace a přihlášky: stodolova@volny.
cz, 732 924 591 nebo osobně v RC MaTami.
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

Kulturní
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1. 11.

2. 11.

3. 11.
5. 11.
6. 11.
7. 11.
8. 11.

9. 11.

10. 11.
11. 11.
13. 11.

14. 11.
15. 11.
16. 11.
17. 11.

19. 11.
21. 11.
22. 11.
23. 11.

#

24. 11.

Čas
9.00
18.00
20.00
14.00
16.00
16.00
19.00
20.00
20.00
13.30
19.00
19.00
14.00
20.00
17.00
19.00
20.00
18.00
18.00
19.00
21.00
13.30
20.00
16.00
18.00
13.30
16.00
16.00
19.00
14.00
19.00
18.00
19.00
20.00
13.30
14.00
20.00
13.30
14.00
17.00
16.00
18.00
18.00
19.00
21.00
13.30
14.00
14.00
19.00

Název akce - popis
Každý má svůj sen - beseda s dětmi z MŠ Pomezí
Vernisáž výstavy fotografií PAVLA VÁCHY - VÁCLAV HAVEL (1963-2011)
Občan Havel
Světýlka a lampionky -výtvarná dílna pro děti
Koncert vítězů písňové soutěže B. Martinů
Koncert vítězů X. ročníku Písňové soutěže Bohuslava Martinů
Kurz tance a společenské výchovy
Bez proudu neboli Stromovečer
Třetí zuby
Šikovné ručičky - vánoční tvoření
Petr Spálený & Apollo band (přesunutý říjnový koncert)
Voskovec a Werich: Nebe na zemi
Člověče nezlob se
Pocta Magorovi - beseda s videoprojekcí
Enkaustika - výtvarná dílna pro dospělé
Všechnopartička s Karlem Šípem a Josefem Aloisem Náhlovským
P. F. 77
Přednáška Vánoce se blíží aneb vánoční příběh nejen o Vánocích
Tvořivý večer pro ženy
Kurz tance a společenské výchovy
RETROPLES - BEATLEMÁNIE
Výtvarný seminář - namaluj si svoje zvíře
Ivan Hlas trio a Boötes
Svatomartinský večer s broučky
Přednáška Jistota budoucnosti - budoucnost nemají v rukou staří Mayové...
Šikovné ručičky - vánoční tvoření
Adventní kalendář -keramická dílna pro děti 1.- 5. třídy
Tvořivá dílna pro dospělé- práce s fotografií
Reginald Rose: Dvanáct rozhněvaných mužů
Hrátky s pamětí
Španělský večer s Carmen
Filmový festival zimních sportů
Veřejná prodloužená kurzu tance
Tina Fišerová & Brian Charette trio (CZ/USA/SK)
Jógová terapie
Odpoledne s dechovkou - Pohorankou
Komunisti - W. Klimáček
Šikovné ručičky - vánoční tvoření
Cestovatelské odpoledne
Žákovský hudební večer
Tvořivá dílna pro dospělé- vánoční přání
Peníze nebo život - beseda z cyklu Kočovné konference
Arogance moci aneb co vědí blaničtí rytíři? - beseda z cyklu Kočovné konference
Kurz tance a společenské výchovy
Freefall Night (electronic dance music)
Umění komunikace mezi světy - nácvik práce s kyvadlem a kartami
Vernisáž vánoční výstavy betlémů Já bych rád k Betlému...
Vernisáž výstavy Advent s vůní patchworku
Koncert skupiny Čechomor

Místo konání
DPS Penzion - jídelna
Knihovna
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Tylův dům
Tylův dům, velký sál
Tylův dům
Divadelní klub
Divadelní klub
DPS Penzion - pracovní místnost
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion - společenská místnost
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - pracovní místnost
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
DPS Penzion - společenská místnost
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Tylův dům
Divadelní klub
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion - společenská místnost
ZUŠ, koncertní sál
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Klub občanů Stříteže ve Stříteži
Tylův dům
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům

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

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Knihovna
www.knihovna.policka.org
Knihovna, Pontopolis, DST
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ B. M. a TD
ZUŠ B.M. Polička, Tylův dům
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Taťkové
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Pontopolis, Knihovna
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Knihovna, Pontopolis, DST
www.divadelniklub.cz
Církev adventistů s.d.
www.cbmpolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Pontopolis, Knihovna
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Církev adventistů s.d.
www.cbmpolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Pontopolis, DST
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelni spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Sdružení Formace
Sdružení Formace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Spolek patchworku Litomyšl
patchwork.lit.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... listopad 2012

Čas Název akce - popis
26. 11. 16.00 Tvořivá dílna pro dospělé - adventní věnec
27. 11. 10.00 Divoký Madagaskar - diashow Kateřiny a Miloše Motani
16.00 Čertík Bertík - dílna šití pro děti od 3. třídy.
19.00 Divoký Madagaskar - nejnovější diashow Kateřiny a Miloše Motani
28. 11. 9.30 Zdravé vaření pro celou rodinu (praktický seminář)
20.00 Jiří Stránský - on-line beseda
29. 11. 14.00 Narozeninové zpívání
16.30 Zasedání městského zastupitelstva
17.00 Jitky kytky – adventní věnec na stůl
20.00 Báječná léta pod psa
30. 11. 14.30 Mikulášské perníky - pro děti od 1. třídy, menší děti s rodiči
19.00 Kurz tance a společenské výchovy
1. 12. 14.00 Velká ďábelská šou
17.00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
2. 12. 13.00 Vánoční inspirace
18.00 „BOLÍVIE 2012“
3. 12. 19.00 Bernard Slade: Vzpomínky zůstanou
4. 12. 16.00 Punčocha pro Mikuláše - dílna šití pro děti od 3. třídy
5. 12. 16.00 Možná přijde i Mikuláš
6. 12. 16.00 Vernisáž výstavy Zimní zahrada
18.00 Řezbářská dílna – mandala z vosku
8. 12. 13.00 Tvořivá dílna Vánoční vrkoče
13.30 Proč relaxovat

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
SVČ Mozaika
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
DPS Penzion -jídelna
Tylův dům
SVČ Mozaika
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Tylův dům
Tylův dům
Palackého náměstí
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
SVČ Mozaika
Palackého náměstí
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Knihovna, Pontopolis
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Město Polička a TD
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Knihovna, Pontopolis, DST
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Město Polička a TD
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

		
15. 9. - 11. 11. 		
22. 9. - 11. 11. 		
1. 11. - 31. 11. 		
6. 10. - 31. 12. 		
		
1. 11. - 31. 12.		
3. 11. - 30. 11.		
3. 11. - 30. 11.		
24. 11. - 13. 1.		
24. 11. - 13. 1.		

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Městská galerie, Palackého nám.
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

Centrum Bohuslava Martinů
knihovna
salónek B. M. v TD
přísálí velkého sálu
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Knihovna
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Název akce - popis
Bible očima světa, svět očima Bible
„V mezičase“ Diplomanti FaVU v Brně v rámci 65. ročníku Uměleckého salonu v Poličce
Stěna pro jedno dílo - Tomáš Paclík
Jede jede mašinka - 115. výročí zahájení provozu železnice
na trati Polička - Žďárec u Skutče a 116 let provozu trati Svitavy - Polička.
VÁCLAV HAVEL - výstava téměř neznámých fotografií PAVLA VÁCHY
Obrazy - zahradní keramika - sklo
Malování v čase a Barevné fantazie
Já bych rád k Betlému… vánoční výstava betlémů
Advent s vůní patchworku

VÁCLAV HAVEL
výstava téměř neznámých
fotografií Pavla Váchy
z let 1963 - 2011

Městská knihovna Polička
1. 11. – 31. 12. 2012

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

#

Vernisáž výstavy za přítomnosti autora ve čtvrtek 1. 11. od 18.00 hod.
v knihovně.

Podzim v ZUŠ

Pár slov k výstavě

První dva měsíce školního roku jsou za námi
a s nimi i první zážitky a úspěchy našich žáků
i pedagogů.
Na konci září jsme navštívili výstavu historických houslí s názvem „500 let houslí v evropské
hudební kultuře“ na zámku v Chropyni. Expozicí
nás osobně provedl houslař Pavel Celý a návštěvníci si odnesli velký zážitek díky živým ukázkám
hry na nástroje, které v dnešní době již příliš často neslýcháme – například viola da gamba a fidula. Po výstavě následoval koncert v duchu barokní
hudby, který je u nás stále poměrně ojedinělým
zážitkem! Za celou organizaci a především velmi
zajímavý nápad patří dík paní učitelce Mgr. Aleně
Kincové, která v naší škole právě hru na housle
vyučuje. Děkujeme a těšíme se na další podobné
počiny – proč jen sedět ve škole, když vědomosti
o hudbě a její historii lze nabývat i mnohem zábavnějším způsobem!?
Jak jsem již v předchozích číslech Jitřenky
informovala, výtvarný obor nás bohatě zásobuje skvělými výsledky od prvních zářijových dní.
A dalším úspěchem je 1. místo Alexandry Fialové,
žákyně 3. ročníku, v soutěži „Aktivní stáří očima
dětí“ pořádané v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. Gratulujeme a děkujeme za skvělé vedení také panu
učiteli – Mgr. Pavlu Fialovi!
Naší velkou radostí je děti vést k lásce k umění,
učit je hledat cesty jak umění ovládnout a odměnou je pak pro nás výsledek naší snahy a jejich
talentu třeba v podobě divadelního představení. Ráda bych zde nyní vyzdvihla představení
literárně dramatického oboru „Ducháčkové“,
nastudované pod vedením Mgr. MgA. Veroniky
Hrčkové, které bylo uvedeno v rámci nesoutěžní
přehlídky „Zákrejsova Polička“ dne 16. 10. 2012

ve velkém sále Tylova domu. Děti odvedly výkon
na skvělé úrovni, zažily práci ve velkém divadelním sále a také kritické publikum – hrály tentokrát pro své vrstevníky a spolužáky a to nebývá
vůbec jednoduchý úkol… Ale publikum bylo úžasné! Naprosto soustředěné, reagující – ve vzduchu
byla cítit ohromná dávka podpory a snad i obdivu k těm několika odvážným, kteří si už troufnou
vstupovat na „prkna, co znamenají svět“. Proto
mi dovolte poděkovat nejen našim žákům za
krásný zážitek, který jsem si z představení odnesla, ale i těm, kteří vytvořili skvělou atmosféru
v hledišti! Kdyby byl sál zaplněn zcela – hrálo by
se snad ještě lépe, příště budeme moc rádi, přijdou-li i studenti z dalších škol, kteří se tentokrát
zúčastnit nemohli!
A co nás čeká v listopadu?
Především to bude Koncert vítězů jubilejního
X. ročníku Písňové soutěže Bohuslava Martinů,
která proběhla 19.-21. října 2012 v Praze. Soutěže se v kategorii 10 - 12 let zúčastnila i žákyně
3. ročníku naší školy, Daniela Švábová, která pod
vedením paní učitelky Petry Boštíkové, DiS., získala v silné konkurenci 36 dětí krásné 3. místo!
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! Vítězové soutěže jsou, mimo jiné, odměněni účastí na tomto koncertě, který probíhá
každoročně v rodišti B. Martinů a v letošním roce
bude tento koncert nahrávat Český rozhlas – Vltava! Na koncert vás srdečně zveme 2. listopadu
v 16 hod. do velkého sálu Tylova domu – přijďte podpořit mladé zpěváky, kteří prezentují dílo
našeho rodáka ve všech koutech naší republiky
a oslavit desáté výročí trvání této soutěže!
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

Dvě kočující besedy
Peníze nebo život
Zveme vás na 5. besedu z cyklu Kočovné konference, která se uskuteční 22. 11. od 18.00 h. v Divadelním klubu v Poličce
Přinášejí nám peníze svobodu nebo nás naopak
zotročují? Jak dnes vnímáme pojmy jako bohatství, chudoba? Lze se vzepřít diktátu spotřeby
a trhu? Jak ovlivnit motivace lidí ve světě vlády
peněz? Jak nevydělávat a přitom dobře žít? Jak
vnímáme smysl práce a vzdělání – jako radost,
nutnost, cestu ke společenskému postavení? Je
myšlenka života bez peněz utopií?
V besedě vystoupí hosté z občanského sdružení
Adato Paradigma, (www.adato.cz) které přichází
s myšlenkou světa bez peněz umožněnou novou
internetovou aplikací Hearth.net. Tato aplikace

je „online komunitní platformou pro seberealizaci jedince a podporu lidské sounáležitosti“. Každý
uživatel nabídne, čím může pomoci (například
pečení buchet, posekání trávníku nebo vyplnění
daňového přiznání), a co by sám potřeboval. Díky
systému bude poptávka spárována s nabídkou, ovšem bez požadavku na protiplnění.
Besedu bude komentovat další host večera, socioložka Jiřina Šiklová. Pořad moderuje
Křišťanka.
Vstupné dobrovolné
Arogance moci aneb co vědí blaničtí
rytíři?
Sdružení Formace vás srdečně zve na 6. besedu
v rámci cyklu Kočující konference, která se bude
konat v pátek 23. listopadu 18.00 h. v Klubu občanů Stříteže.
Čím je česká politika – uměním možného,
zmetkem nemožného, nebo udržováním stálé hladiny nenávisti ve společnosti? Proměnila se pravda v politický kšeft a stala se láska kýčem? Žijeme
ve stavu válečném či ve stavu naděje?
A co bude dál?
Přijďte si popovídat o projevech české nespokojenosti, statečnosti či osvícenosti, o tom, co je
společný zájem a angažmá ve veřejném prostoru,
o Dřevíčské výzvě, o spojitostech mezi prostorem
soukromým, obecným a globálním, o vztazích
mezi státním, nestátním a soukromým sektorem,
o vznikání korupčního prostředí, o emocích či
skutcích, které lidi spojují či rozdělují, o sociálním kapitálu a lidské pospolitosti...
Účast v besedě přijímají i pozvaní hosté, např.
socioložka Jiřina Šiklová. Nebude chybět ani host
hudební. Pořadem bude provázet Křišťanka.
Těšíme se na vás!
-VSB-

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

Václav Havel (fotografie z let 1963-2011)
Čas utíká nezadržitelně…s odcházejícími dny,
mizí i vzpomínky. S odcházejícím časem odchází
i lidé a čas bere i vzpomínky na ně. Jsou lidé, příběhy, události, které by neměly upadat do nepaměti.
Čeština má jedno velmi případné přísloví: „Sejde s očí, sejde z mysli“. Lidová moudrost upozorňuje na důležitost paměti obrazů, zahlédnutý
obrázek může v paměti vyvolat řetěz vzpomínek.
Obrazové paměti se člověk už od pradávna snažil
pomáhat, vzpomeňme na malby v jeskyních, které
měly připomínat úspěšné lovy. Kresby a malby se
často velice přiblížily skutečné podobě zobrazovaných osob či dějů, ale až geniální Daguerův vynález – fotografie – nám dává možnost zachovat
skutečnou podobu, zachytiti kouzlo neopakovatelných okamžiků mizejícího života, zastavit mizející
čas. Každá fotografie i bez ohledu na své výtvarné
hodnoty dokáže vyvolat další vzpomínky na lidi,
situace, příběhy.
Pro tuto výstavu jsem vybral z hloubi archivu
pár fotografií, kterými bych rád připomněl několik okamžiků ze života Václava Havla, který odešel
již před rokem. Velké osobnosti, která by neměla
upadat do nepaměti. Tato malá kolekce fotografií nemá a ani nemůže být ohlédnutím za celým
životem Václava Havla. Je to jen řada okamžiků
a situací, které jsem potkal a které jsem mohl fotografovat. Okamžiky zachycené na některých fotografiích s odcházejícím časem dostaly jiný, někdy
až historický význam. Nejstarší fotografie této
kolekce zachytila Václava Havla v klubu Divadla
Na Zábradlí těsně po konci premiéry Zahradní
slavnosti. Tato hra znamená z dnešního pohledu
důležitý zlom. Další fotografie je určitým historickým paradoxem - fotografie VH hovořícího
z balkonu Paláce Kinských po návratu z důležité
cesty do USA, může vyvolat neblahou vzpomínku
na jiného mluvčího, jehož projev ze stejného místa začínal „Přicházím z Hradu…“. Další obrazové
vzpomínky zachytily důležitá setkání s politiky,
umělci i významné chvíle. První kroky po nádvoří Pražského Hradu v roli prezidenta, procházka
s papežem, první návštěva parlamentu a setkání
s představiteli bývalé moci. Setkání s Milošem
Formanem nebo Jiřím Stránským, návštěva Divadla Na Zábradlí nebo Pražského jara i zcela soukromý a vzácný okamžik - oběd v pražské Slavii
s manželkou Olgou.
Výstava je hromádkou útržků fotografických
vzpomínek. Byl bych rád, kdyby se stala mým
skromným příspěvkem bojujícím proti nepaměti.
Pavel Vácha (10. 2012)

Pozvánka na
vánoční výstavu
Již tradiční IX. vánoční výstava se bude konat ve
spolkovém sále Obecního úřadu v Kamenci. Zahájení výstavy, která bude přístupná do neděle 9. 12.,
se uskuteční v sobotu 1. 12. ve 14 hod. Výstavu je
možné si prohlédnout takto: Po - Pá 15 - 18 hod.,
So a Ne 14 - 18 hod., jinak po dohodě na OÚ Kamenec www.obec-kamenec.cz
Mirek Andrle

Poděkování
Upřímné poděkování MUDr. Pávkové za nezištnou a obětavou péči poskytovanou mojí mamince
Marii Šteflové, která zemřela 29. 7. 2012.
Marie Adamcová
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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
SVĚTÝLKA A LAMPIONKY
- výtvarná dílna pro děti
Menší děti si s sebou mohou vzít rodiče.
Termín
pátek 2. 11.
Čas:
14.00-16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
30 Kč s členskou kartou 25 Kč
Lektorka: Jitka Teplá
Přihlášky: 31. 10.
S sebou: papírová krabička od kulatého sýra
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
ENKAUSTIKA
- výtvarná dílna pro dospělé
Technika malby horkým voskem na
křídový papír, při které vznikají až
fantaskní obrazy.
Termín: čtvrtek 8. 11.
Čas:
17.00 - 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
70 Kč s členskou kartou 60 Kč
Lektorka: MUDr. Hana Vltavská
Přihlášky: 6. 11.
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
VÝTVARNÝ SEMINÁŘ
NAMALUJ SI SVOJE ZVÍŘE
- výtvarný seminář pro studenty
a dospělé
Technika dle vlastního výběru (pastelky, suchý pastel, akrylové barvymáte-li vlastní, vezměte s sebou).
Termín
sobota 10. 11.
Čas:
13.30 - 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
450 Kč
Lektorka: Dagmar Němcová
Přihlášky: 7. 11.
Info:
Dagmar Němcová, tel.: 723 083 280
SVATOMARTINSKÝ VEČER
S BROUČKY
- zábavný podvečer pro celou rodinu.
Broučci si rozsvítí svá světýlka
a vydají se po cestě, na které je čekají
zábavné hry a úkoly. Rozsvítíme lucerničky, splníme úkoly, rozdělíme
odměny a třeba přijede i sv. Martin
na bílém koni. Akce se koná ve spolupráci s Kruhem přátel.
Termín: neděle 11. 11.
Čas:
16.00 – 17.00 hod.
start: 16.00 hod. – 16.30hod.
Místo:
poličský park, start – u brány z náměstí do parku
Cena:
30 Kč, 20 Kč s členskou kartou/za
broučka
možnost zakoupení tykadélek
Přihlášky: bez přihlášek
S sebou: lampionky, lucerničky, světýlka
děti v kostýmech broučků budou
oceněny malým dárkem
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Akce se za nepříznivého počasí nekoná.
Aktuální informace o konání akce
najdete na www. mozaika-policka.cz
ADVENTNÍ KALENDÁŘ
- keramická dílna pro děti 1. - 5. třídy
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Vyrobíme si adventní kalendář, aby nám
čekání na Ježíška rychleji utíkalo.
Termín: 13. a 20. 11.
Čas:
16.00 – 18.00hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
99 Kč s členskou kartou 90 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 8. 11.
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
JÓGOVÁ TERAPIE
Úvod do jógy - etické a morální doporučení, techniky - relaxační, k udržení kondice, energetická harmonizace, práce se
smysly a myslí.
Termín: 17. 11.
Čas:
13.30 - 17.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
300 Kč
Lektorka: Iva Marková
Přihláška: 13. 11.
Info:
Iva Marková na ZK Jóga v SVČ Mozaika
UMĚNÍ KOMUNIKACE MEZI SVĚTY
- seminář pro dospělé
Nácvik práce s kyvadlem, kartami a chanellingem.
Termín
sobota 24. 11.
Čas:
13.30 - 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
450 Kč
Lektorka: Dagmar Němcová
Přihlášky: do 21. 11.
Info:
Dagmar Němcová, tel.: 723 083 280
ČERTÍK BERTÍK
- dílna šití pro děti od 3. třídy.
Ušijeme si postavičku čertíka
Termín: 27. 11.
Čas:
16.00 - 19.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
70 Kč, 60 Kč s členskou kartou
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 22. 11.
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
JITKY KYTKY – ADVENTNÍ VĚNEC
NA STŮL
- dílna pro studenty a dospělé
Termín: 29. 11.
Čas:
17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
200 Kč
S sebou: zahradnické nůžky, ostrý nožík (sáček
chvojí, menších větviček stálozelených
rostlin – není podmínkou)
Přihlášky do: 20. 11.
Lektorka: Jitka Vápeníková
Info:
vapenikova@mozaika-policka.cz,
461 725 352, 736 761 281
MIKULÁŠSKÉ PERNÍKY
- pro děti od 1. třídy, menší děti s rodiči
Sladké a voňavé pečení perníkových figurek Mikuláše, čertíka a anděla
Termín: pátek 30. 11.
Čas:
14.30 – 16.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
40 Kč s členskou kartou 30 Kč
Přihlášky: do 28. 11.
Info:
Hana Havlíčková,
tel.: 461 725 352, 736 761 281

PUNČOCHA PRO MIKULÁŠE
- dílna šití pro děti od 3. třídy
Ušijeme si punčochu pro nadílku od
Mikuláše
Termín: 4. 12.
Čas:
16.00 – 18.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
55 Kč, 50 Kč s členskou kartou
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 29. 11.
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
Jako každý rok bychom vám a vašim
dětem rádi zpříjemnili čekání na příchod Mikuláše. Připraveny budou
drobné hry a soutěže na téma: Mikuláš má svátek.
Z vašich dětí se stanou andílci, kteří
plní úkoly, aby nastřádali penízky na
dárek pro Mikuláše.
Přichystány jsou bonbonky pro všechny soutěžící děti a drobné dárky pro
všechny děti v kostýmech andílků
Termín: středa 5. 12.
Čas:
16.00 – 17.00 hod.
Místo:
Palackého nám.
Cena:
zdarma
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Akce se za nepříznivého počasí nekoná. Aktuální informace najdete na
www. mozaika-policka.cz
ŘEZBÁŘSKÁ DÍLNA
MANDALA Z VOSKU
- dílna pro studenty a dospělé
Vytvoření vlastního vzoru mandaly,
úprava do jednoduchých tvarů
přenesení do lipového polotovaru
a řezbářsky se zpracuje. Poté se ze včelího vosku odlije
Termín: čtvrtek 6. 12.
Čas:
od 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
170 Kč
Lektor:
Radek Kinc
Přihláška: do 2. 12.
Info:
Jitka Vápeníková
tel.: 461 725 352, 736 761 281
PROČ RELAXOVAT
Obsah semináře: pomocí technik
relaxace se naučíme zbavit se napětí
a stresu, 9 překážek na duchovní cestě
Termín: 8. 12.
Čas:
13.30 - 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
300 Kč
Lektorka: Iva Marková
Přihláška: 4. 12.
Info:
Iva Marková na ZK jóga v SVČ
Ukázky a možnost přihlášení
na www. mozaika-policka.cz
Připravujeme na prosinec:
neděle 16. 12. Vánoce v Mozaice
- vánoční inspirace, výtvarné dílny,
ukázka řemesel a prodej drobných dárečků pod stromeček.
Výtvarné dílny pro děti i pro dospělé.

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

Listopadání: Kulturou proti totalitě popáté

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE PRO ŠKOLY

Jedinečné fotografie Václava Havla, filmové
film Občan Havel, který bude ke zhlédnutí v reživzpomínky na Ivana Martina Jirouse či hudební
sérské verzi v Divadelním klubu. V průběhu měsíOKRESNÍ KOLO V PLAVÁNÍ
vystoupení Josefa Bobeše Rösslera, bývalého čle- ce budou k vidění další dva filmy: P. F. 77 v hlavní
- ve spolupráci s poličskými školami
na Plastic People, i tradičně oblíbený Retroples:
roli s Vlastou Chramostovou a odpočinková klasiTermín: 29. 11.
to vše a mnohé další je součástí letošního progra- ka Báječná léta pod psa.
Místo:
plavecký bazén Polička
mu poličského Listopadání.
Na své si přijdou i obdivovatelé prvního muže
Info:
Jana Vítková,
Prvního listopadu bude v Poličce zahájen další
českého undergroundu Ivana „Magora“ Jirouse.
e-mail: jaja.vitkova@seznam.cz
ročník tradičního programu s názvem Listopadání. 7. listopadu na něj zavzpomíná František „Čuňas“
Jeho organizátory jsou občanské sdružení Ponto- Stárek a to prostřednictvím besedy s videoprojekOBLASTNÍ KOLO – FLORBAL
polis a městská knihovna. Listopadání návštěv- cí od 20.00 hodin v Divadelním klubu. Hudebně
ve spolupráci se ZŠ Masarykova a gym- níkům nabídne akce zaměřené na český under- ho bude doprovázet Josef Bobeš Rössler, bývalý
názia
ground i projekty, které vznikly v době komunismu, člen Plastic People a DG 307.
Termín: 20. 11. – žáci 6. - 7. tříd
ale neměly ve své době šanci dostat se k veřejnosti.
Chybět letos nebude ani oblíbený tradiční retro28. 11. – žákyně 6. - 7. tříd
Mnohé akce mají nejen pobavit, ale zároveň lidem
ples - stylový hudební večírek v kostýmech: v pátek
29. 11. - žákyně 8. - 9. Tříd
připomenout, že život v komunistickém období
9. listopadu se Divadelní klub promění na Cavern
6. 12. – žáci 8. - 9. tříd
nebyl zdaleka tak růžový, jak se možná mnohým
Club Liverpool roku 1963, zahrají tedy legendárMísto:
ZŠ Masarykova a gymnázium
lidem jeví dnes. „Není to náhoda, neboť právě
ní (Golden) Beatles. Ochotnický spolek E. Vojana
Info:
Jana Vítková,
v listopadu si připomínáme konec komunistického
z Brněnce pak přijede do Divadelního klubu v soe-mail: jaja.vitkova@seznam.cz
režimu. Považujeme za důležité lidem paměť stále
botu 17. listopadu a předvede hru s příznačným
oživovat, letos se nese program i ve znamení vzpo- názvem Komunisti (W. Klimáček).
Nová pravidelná zájmová činnost v Mozaice
mínky na vloni zesnulé osobnosti Václava Havla
Netradiční beseda pak proběhne ve středu
BADMINTON PRO DOSPĚLÉ
a Ivana Jirouse,“ řekla organizátorka Ludmila Ho- 28. 11. Jejím hostem bude Jiří Stránský (mimo
Hrajete-li rádi v létě badminton, tak
molová z poličské městské knihovny.
jiné autor románů Zdivočelá země a Štěstí), který
máte jedinečnou příležitost tuto letní
Vrcholnou akcí Listopadání bude unikátní vý- ze zdravotních důvodů nemůže cestovat, ale pohoaktivitu provozovat i v zimě.
stava známého fotografa Pavla Váchy. Ten v po- voří o své tvorbě prostřednictvím kamery a plátna,
Seznámení s pravidly hry a hra sa- ličské knihovně vystaví téměř neznámé fotografie
to vše naživo on-line.
motná, která je velmi zajímavá a dy- Václava Havla. „Fotografie pocházejí z let 1963
Více informací o akcích na www.pontopolis.cz,
namická.
- 2011, některé z nich nebyly nikdy vystavované,“ www.knihovna.policka.org, www.divadelniklub.cz
Nutná vhodná obuv do tělocvičny
upřesnil Vácha. Prohlédnout si fotografie Václava
a badmintonová raketa.
Havla budou mít návštěvníci knihovny až do konProgram Listopadání pořádá občanské sdružeTermín: začátek 19. 11. 2012 do konce května
ce prosince, ovšem jen 1. listopadu od 18.00 hodin
ní Pontopolis ve spolupráci s Městkou knihovnou
2013
výběr ze svého archivu okomentuje autor fotogra- Polička a Divadelním klubem. Projekt podporuje
Čas:
20.00 – 21.00 hod.
fií Pavel Vácha. Na vernisáž v knihovně naváže
město Polička, Pardubický kraj a MŠMT.
Místo:
hala gymnázia
Cena:
1 000 Kč
Přihlášky: 16. 11.
Info:
tel.: 461 725 352, 736 761 281
Vedoucí: Helena Knotková
Aktuální informace najdete
Když už se někdy vypravím do lesa s nožíkem
na www. mozaika-policka.cz
Tentokrát jsem k tématu (nejen) zdraví našla
a maličkým košíčkem, doufám, že ti, co jsou oproti
hezký citát připisovaný Hérakleitovi z Efezu:
mně opačným směrem s již přeplněnými koši, mi „Nemoc dává poznat hodnotu zdraví, zlo hodnotím naznačují, že je tam dost i pro mě. Málokdy, tu dobra, hlad nasycení, únava hodnotu klidu“.
NINTENDO WÍÍ
neumím asi hledat, praváka jsem nenašla už ani
středeční hraní v klubu
Jsme rádi, že vám vyzkoušenými radami můžeme
nepamatuji, letošním nejlepším úlovkem byla let- pomáhat, i když prý libanonské přísloví považuje
SVČ MOZAIKA
- aktivní trávení volného času s her- ní obří pýchavka, která byla zvící baseballového
za nejlepší radu šek :-).
míče a byla naprosto zdravá (takže potěšila ještě
ní konzolí NINTENDO WÍÍ, která se
Přeji vám, abyste prožili i listopadový čas bez
i přátele, a kterou jsem našla kousek od domu). nemocí a byli zdrávi,
ovládá bezdrátovými ovladači
Tak se utěšuji, že se aspoň chovám k lesnímu boHanka Ščigelová za tým Klubu zdraví Polička
Termín: od 7. 11. každá středa
hatství mírumilovně a neplundruji podhoubí.
Čas:
15.00 hod. – 17.00 hod
Na podzim si odnášíme do svých zásobáren
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE VYZKOUŠET, HRA JE VHODNÁ PRO VŠECH- k usušení nejen houby, ale i různé další plody, jako
jsou například šípky. Těch je letos, zdá se mi, naNY VĚKOVÉ KATEGORIE
opak málo a jsou navíc drobné, že skoro ani nestojí
za sběr. Červenooranžově zbarvené šípky už staletí slouží lidem v zimním období jako dokonalý
VÝTVARNÝ KROUŽEK
- malování, keramika, práce s textilem, zdroj vitamínu C. Ovšem taková růže svraskalá
1. 11. Každý má svůj sen – beseda s dětmi z MŠ
rozvoj fantazie, tvořivosti, trpělivosti… má své oplodí (věděli jste, že plodem růží jsou až
ta tvrdá semena chráněná nepříjemnými chloup- Pomezí v 9.00 hod. v jídelně.
- pro děti 1. - 5. třídy
ky?) velké a masité a se stejně vysokým obsahem
5. 11. Šikovné ručičky – vánoční tvoření od
Termín: od středy 7. 11.
vitamínů, je jich dost a navíc větvičky nemají ani
13.30 hod. v pracovní místnosti
Čas:
13.30 – 15.00 hod.
takové ostré trny.
7. 11. Člověče nezlob se – ve 14.00 hod. ve spoleMísto:
SVČ Mozaika
Listopadový Klub zdraví vám v přednášce „Hou- čenské místnosti.
Přihlášky: 6. 11.
by a šípky - přijdou vhod nejen v čase chřipky“
13. 11. Šikovné ručičky – vánoční tvoření od
Info:
tel.: 461 725 352, 736 761 281
přinese informace o říši hub a jejich rozsáhlém
13.30 hod. v pracovní místnosti
Vedoucí: Dáša Procházková
příbuzenstvu, které lze využít pro potravinářské
14. 11. Hrátky s pamětí – 14.00 hod. společenská
Aktuální informace najdete
i jiné účely, a protože se houby suší na zimu podob- místnost
na www. mozaika-policka.cz
ně jako šípky, druhé téma bude věnováno kuchyň19. 11. Šikovné ručičky – vánoční tvoření od
prochazkova@mozaika-policka.cz,
skému využití obalu, který chrání semínka růže
13.30 hod. v pracovní místnosti
tel.: 461 725 352
21. 11. Cestovatelské odpoledne - Poličská mošípkové. Těšit se můžete na recepty sladké i slané
mobil 736 761 281
zaika, film Ing. Kleina od 14.00 hod. ve společenkuchyně v ochutnávce a jejich tištěnou podobu
ské místnosti.
v obvyklém sešitku. Jako bonus najdete i nějakou
29. 11. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna
užitečnou radu do domácnosti a okénko k zamyStále se můžete hlásit do některých zájmových
Každý má svůj sen je název výstavy výtvarných
šlení „Houba v octě“. Pokud přispějete vlastním
kroužků. Seznam kroužků naleznete
námětem k tématu, budeme se cítit obohaceni. prací seniorů z DPS Penzion, domova důchodců
na www.mozaika-policka.cz
a dětí z MŠ Pomezí. Výstava je k vidění v jídelně
Chcete-li váš příspěvek zveřejnit v sešitku, napište
DPS Penzion.
mi na e-mail: hanka.scigelova@seznam.cz. A kdy
a kde se uvidíme? Přednáška bude opět v horní
VÍČKA PRO LUCINKU
Na 5. prosince připravujeme Mikulášskou zámístnosti SVČ Mozaika za Svatojakubským kosVíčka sbíráme na Mozaice do 15. 11.
Všem, kdo nám pomáhají moc děkuje- telem dne 14. 11. od 17.30 hodin. Na všechny ná- bavu. Vstupenky si budete moci zakoupit na recepci DPS Penzion.
vštěvníky se těšíme.
me.

Klub zdraví zve na listopadové setkání

Pozvánka DPS
Penzion

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Ohlédnutí za Mime Festem

Vzpomínáme

„Pantomima ode dneška
patří Poličce“ (Boris
Hybner)

Dne 19. 10. 2012 by se dožil 65 let pan Karel Müller.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Stále vzpomínají dcera
Martina s rodinou, dcera
Ivana s rodinou, dcera
Renata, ostatní rodina
a přátelé

Slzy, smích, plné sály, potlesky
ve stoje a mimové, to vše a více

byl MIME FEST.
Organizátoři historicky prvního mezinárodního festivalu pantomimy v České republice vybrali jako místo konání právě Poličku. Dnes mohou
mluvit o kolosálním úspěchu. Během 4 dní festival
oslovil více jak dva tisíce diváků. Polička bude jako
jediné město v republice každoročně hostit mimy
z celého světa a podpoří tak českému divákovi prozatím málo známé umění pantomimy.

Dne 24. 10. 2012 uplynuly
tři smutné roky, kdy navždy
dotlouklo v náruči rodiny srdíčko naší drahé a milované
manželky a maminky, paní
Miloslavy Sokolové. Kdo jste
ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
manžel,děti Jaroslav,Hana
a Alena s rodinami.
S kytičkou v ruce a věčným
místem v srdci vzpomeneme dne 7. 11. 2012 na 5. výročí úmrtí našeho tatínka
a dědečka, pana Františka
Petráse. Komu přinesl radost
a úsměv, vzpomeňte s námi.
Dcera s rodinou

Marie Kučerová, místostarostka: „Jsme rádi, že
se festival konal právě v Poličce. Má naši podporu
a je velkým kuturním přínosem pro město. Myslím si, že se jedná o velmi reprezentativní akci.
Navštívila jsem páteční program na náměstí
a všimla si, že zde byla velká spousta lidí nejen
z Poličky. Zaujala mě skupinka zhruba 50 dětí,
která přijela s paní učitelkou až z Brna. Těšíme se
na další ročník.“

Dne 18. listopadu tomu
bude již pět let, co nás navždy
opustila naše drahá maminka, teta, sestra, babička a kamarádka, paní Marie Pražanová. Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Děkujeme všem, kdo si
vzpomenou s námi.
Synové Vojtěch
a Michal s rodinami

Na Mime Fest přijela celá řada zajímavých osobností. Nechyběl mezi nimi ani známý český mim
BORIS HYBNER, který převzal záštitu nad festivalem. Za úspěšným festivalem se ohlíží ještě dnes.

Dne 1. 11. t. r. uplyne již 5 let, kdy nás navždy opustil pan Zdeněk Vojtek.
Stále vzpomíná
manželka Daniela s rodinou.

Poděkování
Děkujeme všem zaměstnancům DPS Penzion
Polička za obětavý a milý přístup a za všechny aktivity připravené pro seniory. To vše velmi kladně
působí na život ve stáří.
Rodina Kovářova a Švejdova

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

3. - 4. 11.

MUDr. Patrik Krpčiar, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
10. - 11. 11. MUDr. Jitka Kösslerová, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
17. - 18. 11. MUDr. Iryna Moyseyenko,
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404,
461 612 733
24. - 25. 11. MUDr. Vladimír Oliva, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
1. - 2. 12.
MUDr. Jana Pokorná, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Pantomima je sůl země
Jak byste zhodnotil letošní Mime Fest?
Už to, že se konal a to, co jsme na něm mohli vidět, je čin pozoruhodný a výjimečný. Je úžasné, že
v Poličce začal působit samozřejmě a bez problémů a vypadá to, že ta tradice je založená šťastnou
rukou sourozenců Petry Jílkové a Radima Vizváry.
Jsem moc rád, že jsme v Poličce mohli být po celou
dobu, protože to naplňuje účel festivalu - to že se
scházejí mimové s publikem, ale také mezi sebou
a udělují si energie, inspirují se, kamarádí a mají
se rádi a tak dále. Je to taková malá divadelnická
obec, která má šanci existovat nejen v českém a ev-

ropském, ale i celosvětovém prostoru, protože, co
si budeme povídat, česky hovoří jen deset milionů
lidí. Toto jsou potencionální poslové naší kultury,
té lepší části naší povahy, totiž té, která se umí
světu smát, a to vše se odstartovává tímto malým
festivalem s velkými důsledky.
Co vás nejvíce zaujalo?
Nadchly mě Polky a jejich Theatr Stzuka Ciala.
To je to nejlepší z polského oboru. Jsou tam postupy, které mě nadchly a které jsem ani neviděl.
Budu je používat.
Znamená to, že jste se sám něco přiučil?
Samozřejmě. Učím se i od svých studentů. Člověk se učí i od svých malých dětí.
Těší Vás, že má pantomima pokračovatele?
To jsem věděl, že je bude mít, protože pantomima je sůl země, pantomima je nezničitelná. Dokud
budou čestní a počestní lidi, tak bude pantomima
existovat. Myslím, že jak přibývá lidí a jak tradiční
jazyky jsou obtížnější k dorozumění, tak ta pantomima je tu a je vhodná.
Je jiná, než ta, se kterou jste začínal Vy? Čím se
liší?
Ano, každá generace přináší neopakovatelné
rysy, které se nedají předpovědět, které jsou jen
a jen její. Některé věci, které jsme jim vštěpovali,
nepotřebují. Třeba konkrétně to, co Radim přináší,
má omračující technickou úroveň a něco takového
nepamatuji.
Co Vás přivedlo k pantomimě? Kdo byl Vaším
vzorem?
Vzorem byl Ladislav Fialka a k němu mě přivedla kniha a film. Kniha Největší z pierotů a film Děti
ráje. Obě díla hovoří o největším z pierotů, údajně
českého původu, Janu Kašparovi de Burea Dvořákovi. Ta jiskra začala planout a plane stále.
Jste mim, herec, scénárista, režisér, muzikant...
Která profese vám sedí nejvíce?
Nezapomeňte na to nejdůležitější, a sice, že jsem
bluesový klaun. Kdysi jsem hrál jazz a blues na kytaru. Teď na sklonku kariéry jsem se k tomu vrátil,
ponechal jsem si pantomimu, ale v klaunské formě,
a to mi vyhovuje.
Váže Vás něco s naším krajem, Poličkou?
Asi je to kouzlo malého města, ze kterého i já pocházím, z Vyškova. Je to zvláštní kouzlo, které pro
mladé kumštýře má zásadní význam. Vidí spoustu
lidí, celé svoje dětství a jinošství a do sebe a do své
paměti ukládají všechny jejich příběhy. To je materiál pro pozdější tvorbu. Je jedno, jestli člověk píše
knihy nebo dělá filmy.
Mime Fest 2012 byl podpořen Visegrádským
fondem, městem Poličkou, firmou Setronic a Pardubickým krajem.
Mime Fest 2013 - 16. - 22. září v Poličce!
Najdete nás na www.mimefest.cz, pište nám na
mimefest@gmail.com
Hlavní organizátor Mime Festu: Pontopolis, o.s.

Setkání s dcerou Bohuslava Březovského
Zástupci vedení a kulturních institucí města Poličky se setkali s dcerou poličského rodáka spisovatele Bohuslava Březovského paní
Mgr. Ivanou Kroupovou. Paní Kroupová na
schůzce uvedla mnoho zajímavých faktů a informací o životě svého otce, nabídla pracovníkům
městské knihovny a muzea k prostudování materiály, které má doma ve svém archívu.
Výsledkem setkání byly nápady pro možné
projekty, které se spisovatele dotýkají a pomohly
by zpopularizovat a přiblížit Bohuslava Březovského a jeho dílo místním obyvatelům i návštěvníkům města. Konkrétním možným projektem
je např. literární seminář pro studenty gymnázia, který by vznikl pod patronací poličské
knihovny, její sekce vzdělávání. Dalším projekInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

tem je vydání knihy o B. Březovském. Kastelán hradu Svojanov pozval paní Kroupovou na
speciální prohlídku hradu. Kniha Tajemný hrad
Svojanov, jejímž autorem je B. Březovský, má
obrovský úspěch i v dnešní době a na hradě se
stále velmi dobře prodává a jak uvedl kastelán,
pomáhá dobré pověsti hradu.
Při setkání s paní Kroupovou zazněly zajímavé
střípky ze spisovatelova života i historiky vztahující se k rodnému městu Poličce. A kdo bude
pokračovat v rodinné spisovatelské tradici?
Možná, jedna z vnuček paní Kroupové, která je
studentkou žurnalistiky.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Zpráva o akci volební komise ve Stříteži
na pozvednutí vlastní důstojnosti
Den před 2. kolem voleb 18. 10. v pozdních
odpoledních hodinách jsem si po svém návratu
z Brna přečetla striktní e-mail od paní místostarostky Kučerové, kde mně bylo oznámeno bez
udání konkrétního důvodu, že mám odstranit
umělecká díla z Klubu občanů Stříteže. To jsem
neudělala, protože jsem nepochopila důvod, proč
bych měla, a také jsem další den odjížděla vlakem
v půl 5 ráno do Prahy, a neměla jsem na to ani
v takto krkolomném termínu čas. Týden předtím
jsem uvolnila celou jednu stěnu, odstranila z ní
fotografie a tato stěna nebyla k volbám vůbec využita.
Vystavené fotografie – záznamy akcí a performancí prof. Tomáše Rullera, slavného a ve světě
velmi uznávaného umělce byly volební komisí,
bez udání konkrétního důvodu, neodborným
způsobem otočeny obrazem ke zdi. Došlo k jejich
mírnému pomačkání, poničení. Výroba jednoho
tisku stojí 600 Kč. Tisků bylo 6. Prodejní cena tohoto umělce je nepoměrně vyšší. Své práce zapůjčil do Klubu občanů s určitou důvěrou v člověka
jako takového, neboť pojištění zde prozatím není
možné.
Galerie KABINET Střítež se usnesla, že situace bude takto ponechána až do skončení výstavy
25. 10., jako určité memento tohoto svévolného,
pro nás nepochopitelného aktu, který bohužel
zavání cenzurou a praktikami totalitních režimů.
Připadá nám to poněkud směšné a přivádí nás
to k jediné myšlence a to, že komise se zřejmě ne-

cítila sama o sobě dostatečně důstojně a myslela si,
že tímto svou důstojnost pozvedne.
Je smutné, že lidé nebyli během svého vzdělávacího procesu dostatečně vedeni ke kulturním znalostem a že konkrétně výtvarná kultura je obecně
podceňovaným oborem. Je smutné, že lidé se jí
bojí, že by snad mohla ohrozit jejich důstojnost.
Myslíme si, že je to nesmyslná úvaha a zbytečný
strach z nevědomosti.
V zákoně o volebních místnostech jsme nenašli
nic, co by nasvědčovalo tomu, že ve volební místnosti, která je běžně používána jako Klub občanů
a galerie, by nemohlo být výtvarné umění.
Nakonec, máme-li být důslední, vystavené ostré historické zbraně z dílny našeho souseda, které
v Klubu ve Stříteži s uměním již tradičně koexistují, navozují pocit násilí a války a mohou připomínat krev, která byla za husitských tažení prolita.
Zaráží nás tedy fakt, že to nikomu z volební komise nevadilo a jejich důstojnost nepoškozovalo, což
je opravdu zvláštní. Znamená to tedy, že zbraním
asi lidé rozumí lépe a tak se jich nebojí, je v tom
dost zvláštní pradox, nemyslíte?
V řadě volebních místností na základních
a uměleckých školách byla v TV vidět celá řada obrázků dětí na různá témata a nikomu to nevadilo.
S pozdravem a přáním členům volební komise
ve Stříteži, aby si příště nemuseli takovýmto pokleslým činem zvedat svou důstojnost.
Veronika Šrek Bromová,
vaše dobrovolná galeristka

Další zpráva ze Stříteže
Hygienici ze Svitav pozvaní městem Polička,
nařizují ukončení provozu půdního prostoru
Galerie KABINET Střítež, kde po téměř dva roky
probíhaly hojně navštěvované vernisáže a výstavy
špičkového českého současného umění.
Po téměř dva roky za vědomí města Poličky
i s jeho finanční podporou probíhaly tyto kulturně společenské aktivity v tomto půdním prostoru, který byl dříve kabinetem vesnického učitele,
a myšlenkou těchto aktivit bylo právě pokračování ve vzdělávacím procesu formou výstav současného umění, které bylo vybíráno s přihlédnutím
k jeho potenciálu rozvíjet možnosti současného
venkova a jeho obyvatel.
Zdá se, že tento stop stav vyvolal zájem několika
žen a matek a mě samé - dobrovolné galeristky na
dokončení rekonstrukce objektu bývalé školy ve
Stříteži tak, aby jeho půdní prostor mohl být využíván k rozšíření výstavního prostoru, ale hlavně
jako společenský a kulturní prostor pro místní
občany, kterým nevyhovuje spodní, často zakouřený, prostor pivního klubu.
Zvláště v zimních měsících zde není kam s dětmi zajít a prostor mohl být využíván k rozličným
aktivitám od cvičení, po debatní či zájmové
kroužky, výměnu dovedností a znalostí místních
lidí, či ke scházení místních matek a žen, které
mohou být na vsi společensky izolovány.
Bez předešlého oznámení města byli pozváni
hygienici, kteří si bez mé přítomnosti prohlédli
půdní prostory, kde probíhá právě výstava pana
Rullera a paní místostarostkou mně bylo opět
striktně bez udání konkrétních důvodů oznámeno ukončení provozu této krásné půdičky, kterou
jsem ve svém volném čase uklidila a zprovoznila
nejen pro místní občany.
Kniha návštěv Galerie KABINET Střítež dokazuje, kolik lidí tento prostor navštívilo, a byla
to paní místostarostka, která při první vernisáži
Jindřicha Štreita, provoz této galerie posvětila.
Zajímalo by mě, co se tedy stalo, jaké jsou důvody ukončení provozu a jak to bude dál. Vezme-li

město Polička a jeho představitelé za tuto situaci
odpovědnost a zasadí-li se o dokončení půdních
prostor tak, aby je místní občané mohli plně využívat. Řada občanů nekuřáků se cítí diskriminována a do spodních kuřáckých prostor klubu
chodí právě jen na mnou pořádané vernisáže, kde
se v tento moment nekouří. Na poslední vernisáž
přišlo kolem 70 návštěvníků.
Po dva roky jsem od města Poličky na základě své žádosti o kulturní grant byla velmi dobře
oceněna s projektem Galerie KABINET Střítež
a získala jsem na roční provoz 20 tisíc korun. Tato
dobrovolnická a osvětová činnost mě baví a má
podle mě velký smysl. Řada lidí je zde se současným výtvarným uměním a živými umělci, kteří
o svých dílech hovoří, seznamována poprvé.
Dočasně, než se situace vyjasní, v což doufám,
budou výstavy probíhat pouze ve spodní části galerie, tedy v Klubu občanů Stříteže, ve zmenšeném
měřítku, ochuzené o zajímavý půdní prostor učitelského kabinetu, kde dříve učitel bez ohledu na
hygienu často pobýval. Za dobu existence galerie
nikdo nijak neonemocněl, ani si jinak neublížil.
Doufám, že mi budou sděleny konkrétní důvody
uzavření galerie.
Další, letos poslední, všem tvořivým sousedům
otevřená, vernisáž a výstava v Galerii KABINET
Střítež „Sousedé sobě 2012“, bude 8. 12. v 17 hod.
Téma je volné, technika též, k využití budou spodní část prostoru Klubu občanů a chodba, díla si
přineste 8. 12. a v dopoledních hodinách si je
můžete s mou pomocí nainstalovat. V klubu je závěsný systém, nesmí se ťukat do zdí. Samozřejmě
čekejte hudební překvapení a křest bulletinu-kalendáře dokumentujícího uplynulé 2 roky existence Galerie KABINET Střítež.
Do konce listopadu potrvá výstava malíře Jana
Vitisky, oceněného diváckou cenou v soutěži mladá česká malba.
S pozdravem všem milovníkům a zájemcům
o výtvarné umění, vaše dobrovolná galeristka
Veronika Šrek Bromová
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Vyjádření k článku
paní Veroniky Šrek
Bromové
Město Polička spolu s Osadním výborem ve
Stříteži, umožnilo po dobu dvou let paní Veronice Šrek Bromové pořádat výstavy v budově
bývalé školy. Výstavy probíhaly ve všech prostorách budovy, včetně půdy, která nebyla určena
pro využívání veřejností. Abychom z právního
a bezpečnostního hlediska uvedli vše do řádného
a odpovídajícího stavu, požádali jsme stavební
úřad o změnu užívání těchto prostor. O tomto
záměru byla paní Veronika Šrek Bromová informována osobně Ing. Bartošem. Mimo jiné musela být žádost podložena i vyjádřením hygieniků.
Vzhledem k tomu, že z hlediska hygieny prostory
nevyhovují požadovaným účelům, bylo vydáno
Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje nesouhlasné stanovisko. Není žádný důvod,
proč by měla být k posouzení hygieniků přizvána
paní Šrek Bromová. Budova je majetkem města
Poličky, využívá ji osadní výbor, který je se všemi aktivitami i současným stavem obeznámen.
Paní Veronika Šrek Bromová nemá uzavřenou
žádnou smlouvu o využívání těchto prostor. Ta
by mohla být uzavřena pouze v případě, kdy by
tyto vyhovovaly požadovaným účelům. Využívání společenské místnosti k výstavním účelům je
plně v kompetenci Osadního výboru ve Stříteži.
Nevíme, jak si paní Bromová vysvětlila mé „posvěcení“ činnosti galerie, pouze jsem zahájila vernisáž pana J. Štreita.
Konkrétní důvody ukončení výstav v půdních
prostorách budovy byly paní Bromové sděleny e-mailem s tím, že po obdržení písemného
vyjádření hygieniků bude informována doporučeným dopisem. Další nepříjemnou věcí celé
záležitosti je nerespektování ústních dohod paní
Šrek Bromové s využíváním dalších prostor (nepřístupné části půdy, sklepní prostory), které
nebyly nabídnuty k pořádání výstav, nevracení
klíčů, nepřípustné zasahování do elektroinstalací apod. Stručně řečeno, paní Šrek Bromová se
neoprávněně chová jako majitelka objektu. Veškerou odpovědnost v případě nějakého problému
ovšem nese město Polička. Návštěvnost galerie je
diskutabilní. Na vernisáž přijede několik desítek
lidí a po celou dobu výstavy… Možná by stálo za
úvahu přesunout výstavy tohoto typu výtvarného
umění někam, kde by byly daleko více navštěvovány a oceněny.
Ještě k článku o akci volební komise. Nejednalo
se vůbec o rozhodnutí okrskové volební komise,
ale o rozhodnutí vedení města.
Závěrem bych chtěla zdůraznit, že není snahou
města bránit šíření kultury do obcí v okolí Poličky. Naopak, budeme tyto snahy podporovat, pokud se vše bude dít v rámci zákona a korektního
a slušného jednání mezi lidmi.
Marie Kučerová,
místostarostka
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SBM informuje a zve

Aby nebyl nikdo
sám

V sále ZUŠ V. Kaprálové v Brně se dne 6. října
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchod- konala výroční schůze Společnosti Bohuslava
ců ČR v Poličce a okolí. Krásný barevný podzim již
Martinů. Na úvod bylo poděkováno osobnostem
nadobro vystřídal slunečné pozdní léto. Sluníčka
brněnského kulturního života, které se významna našich společných vycházkách a akcích jsme si
ně podílely na propagaci života a díla Bohuslavšak skutečně užili dost. Počasí nám přálo i 9. říj- va Martinů. Čestné členství SBM obdrželi: Prof.
na na vycházce do Žďárských vrchů. 20 účastní- PhDr. Rudolf Pečman, DrSc. – in memoriam, Prof.
ků si po lesní vycházce na závěr setkání opékalo
MgA. Václav Věžník, Eliška Nováková, Prof. PhDr.
uzeninu a u kytary i zazpívalo. I další činnost MO
Jan Trojan, CSc. a Komorní orchestr Bohuslava
SDCR byla významná, a proto jsme se před pár
Martinů. Hudební poděkování zaznělo v té nejdny sešli na první výroční členské schůzi. Dnes je
mistrovštější podobě. Hráli B. Matoušek (housle),
nás, poličských důchodců, řádně registrováno již
R. Ardaševová (klavír), Michaela Fukačová (vio95. Bylo tedy třeba zhodnotit celoroční práci, ak- loncello) a mimo plánovaný program i Michal Mativitu členů, ocenit ty nejlepší a diskutovat o smě- šek (klavír). Zprávu o činnosti SBM v letech 2007
lých plánech na další rok 2013. Uzávěrka této Jit- – 2012 přednesl její předseda Bohuslav Matoušek
řenky byla však až po výroční schůzi, a proto její
a zprávu o finančním hospodaření tajemnice Eva
závěry přineseme až v prosincové Jitřence.
Štrausová. Do nového celostátního výboru byli
A co nás čeká ještě letos? 6. 11. připravujeme po- zvoleni: PhDr. Dagmar Henžlíková, Mgr. Daniela
slední vycházku do podzimní přírody. Pokud ne- Kotašová, Ph.D, MgA. Michal Mašek, MgA. Bohubude vyloženě špatné počasí, tak se sejdeme opět
slav Matoušek, Mgr. Jarmila Mráčková, Mgr. Věra
v 10.00 hodin u obchodu na Berlíně a půjdeme na
Obdržálková, Mgr. Renata Pechancová a Ing. Nanaše oblíbené místo a to na přehradu. Špekáčky, děžda Šauerová. Předsedou zůstal pan Bohuslav
kytaru a dobrou náladu si vezměte s sebou. Dále
Matoušek, místopředsedkyněmi paní Mráčková
hledáme nejvhodnější termín pro návštěvu diva- a Pechancová. Výroční schůzi uzavřel kulturní
delního představení a termín pro setkání na vá- program ze skladeb Bohuslava Martinů, který zanoční besídku pro ukončení celého aktivního roku. hráli vítězové soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav
Vaše vlaštovky vás budou včas informovat o všech
Martinů Polička 2012 z řad žáků brněnských ZUŠ
připravovaných akcích a termínech. Přeji všem
a paní Pechancová přednesla vítězné práce literárkrásný barevný podzim a pevné zdraví.
ní části přehlídky.
Předseda MO SDCR v Poličce
Dovolím si připojit i dvě smutné informace
z dění mimo Českou republiku. Ve věku 99 let
RSDr. Ivan Chudý
zemřela Zora Šemberová, tanečnice, choreogra-

fka, pedagožka, představitelka Mariken z opery
B. Martinů Hry o Marii, choreografka představení Otvírání studánek v Laterně magice. V pátek
12. 10. zemřela Geraldine Muchová, jedna ze zakladatelek International Martinu Circle, žena spisovatele Jiřího Muchy.
V Poličce zazní skladby Bohuslava Martinů opět
2. listopadu na Koncertě vítězů jubilejního X. ročníku Písňové soutěže B. Martinů. Koncert se koná
ve velkém sále Tylova domu od 16 hodin a představí se na něm nejen ti nejlepší z ročníku X., ale
můžete se těšit na vystoupení vítězů ročníků minulých. Přijměte tedy pozvání na mladé pěvecké
talenty.
Na závěr připojuji pozvánku nejen pro členy
SBM na tradiční zájezd do vánoční Prahy s hudbou
Martinů. Pojedeme se podívat na koncert České
filharmonie, který se koná v rámci Dnů Bohuslava Martinů 21. prosince 2012 v pražském Rudolfinu. Na programu jsou Symfonie č. 3 Es dur a č. 7
d moll A. Dvořáka a lahůdka - Koncert pro smyčcové kvarteto a orchestr H 207 Bohuslava Martinů.
Česká filharmonie a Bennewitzovo kvarteto hrají
pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Cena zájezdu
včetně vstupenek a dopravy je 350 Kč. Odjezd od
Penzionu (ZUŠ) ve 12,30. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 737 48 59 84 nebo přes
e-mailovou adresu repart@unet.cz (paní Pechancová).
Mgr. Renata Pechancová

Zprávy z Charity
Cena Charity pro Poličku
Cenu Charity převzala 25. září
v kostele sv. Tomáše v Praze pracovnice Oblastní charity Polička
Štěpánka Dvořáková. Převzala ji
od prezidenta Charity České republiky Mons. Pavela Posáda a ředitele Charity
ČR Ing. Mgr. Oldřicha Haičmana. Ocenění je udělováno od roku 2008 vždy ke Dni Charity jedné
nominované osobě z každé diecéze.
Cena je poděkováním a veřejným uznáním za
nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR.
Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity
se souhlasem místního biskupa.
Markéta Šafářová

dílen a Denního stacionáře, byl aktivním dobrovolníkem Charity. Docházel do volnočasových
aktivit Otevřených dveří, přibližoval se klientům
i pracovníkům při společné práci v terapeutických dílnách. Zajímal se o zaměstnance Charity, poslouchal je a poskytoval jim oporu v jejich
těžkostech. Neváhal se s nimi vypravit na výlet
či pozvat je k sobě na faru. Pomáhal s výstavou
S vůní vanilky i Tříkrálovou sbírkou, účastnil se
charitních akcí a podporoval charitní služby. Byl
zde pro nás pro všechny. Je nám líto, že odchází do nového působiště. Přejeme mu, aby se mu
v něm dařilo alespoň tak dobře jako na Poličsku.
Za všechnu pomoc a podporu děkujeme a na památku mu předáváme loutku – jeho „portrét“, vyrobený pracovníky AC dílen.

Poděkování panu faráři Tomšíčkovi
Den Charity oslavila Oblastní charita Polička děkovnou mší svatou v kostele sv. Michaela
v Poličce dne 2. října. Po ní následovalo společné
posezení zaměstnanců Charity spojené s rozloučením s panem farářem Stanislavem Tomšíčkem,
administrátorem ve farnosti Sádek a Korouhev.
Ten klientům i pracovníkům poličské Charity po
dva roky věnoval obětavou péči.
Pan farář Tomšíček do Charity pravidelně docházel, vedl v ní pastorační terapii pro klienty AC

Prosba o pomoc
Vážení spoluobčané,
nadcházející zimní období a „inventura“ zásob
v humanitním šatníku Oblastní charity Polička
odhalily nedostatky v zásobování některými druhy sortimentu.
Nízkoprahové denní centrum, jež poskytuje
zdarma darované ošacení lidem bez přístřeší
a sociálně slabým občanům, před zimou postrádá pánské teplé bundy a kabáty větších velikostí.
Především však postrádá teplou pánskou zimní
obuv velikosti od čísla 10 výše.
Pokud máte doma oblečení, které je čisté, neroztrhané, funkční a alespoň trochu odpovídá
současnému trendu oblékání, a víte, že už ho nebudete nosit, prosíme, nabídněte ho místní Charitě. Totéž platí o botách větších čísel. Naši klienti
jsou velmi vděční, když se v humanitním šatníku
mohou obléci. Zimní období je pro ně, vzhledem
k jejich životnímu stylu nebo sociálním hendikepům, velmi náročným a až zdraví ohrožujícím
obdobím.
Podobnou prosbu směřujeme také k maminkám. Postrádáme zimní oblečení a především
zimní botky pro děti všech věkových kategorií.
Poměrně hojně je distribuujeme do sociálně sla-
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bých rodin s nezletilými dětmi po celém regionu
Poličsko.
Oblečení přebíráme osobně každý pátek od
8 do 14 hodin ve „staré budově Charity“ v ulici
Vrchlického 185. Mnohokrát vám za naše klienty
děkujeme.
Tradiční adventní výstava v Charitě
Vůně vanilky, kadidla, jehličí každoročně provázejí výstavu pořádanou před první adventní
nedělí Oblastní charitou Polička.
V pátek 30. listopadu od 8 do 17 hodin budou
pracovníci Charity ve vánočně vyzdobené budově
Denního stacionáře opět připraveni přivítat vás,
návštěvníky, na šesté adventní výstavě „S vůní
vanilky“.
Výstava, okořeněná programem v jednotlivých
dílnách, hostům například odpoví na to, co dělají včely a včelaři, když úly zapadnou sněhem.
O zpracovávání medových plástů, o včelách
v zimě, včelařích a medu bude zasvěceně povídat
včelař Zdeněk Tatíček ve stylizovaném včelíně,
obklopený historickými i současnými včelařskými pomůckami a nástroji.
Ve „slaměné komůrce“ Lenky Kmoškové hosté
uvidí, jak vznikají slaměné vánoční ozdoby. Pozvání přijali také kněží z katolických a evangelické farnosti z Poličska, kteří jako vloni neotřelým
způsobem přiblíží posluchačům tajemství vánočního příběhu a připomenou duchovní základ tohoto svátku.
V AC dílnách klienti již nyní připravují dárkové výrobky, které na výstavě nabídnou k prodeji.
Později k nim vyrobí také čerstvé adventní věnce.
Nebude chybět ani perníkářka a její vánoční zdobený perník.
K výstavě „S vůní vanilky“ patří také nápaditá adventně–vánoční výzdoba všech otevřených
prostor a personál Charity, který se na vás, návštěvníky, nefalšovaně těší. Proto vás upřímně
zveme k návštěvě!
Štěpánka Dvořáková

Novinky na Svojanově
Hradby hradu Svojanov zdobí nové
altány
V těchto dnech je dokončována rozsáhlá rekonstrukce hradu Svojanov. Novou podobu získaly
mimo jiné parkány s vnějším hradebním obvodem
a půlválcovými baštami. Tyto prostory budou návštěvníkům otevřeny na jaře roku 2013. Už nyní si
je ale mohou prohlédnout z hradeb vnitřního nádvoří nebo ze zahrady. Provedenou rekonstrukcí

vách, které na hradě realizoval. „Námět byl zvolen
velmi dobře a zapadal do hradních komnat. Po
celou prohlídku jsme se velmi bavili“ uvedla návštěvnice hradu.
Noční prohlídky hradu navštívilo bezmála sto
lidí, což bylo maximum, které provozní kapacita
umožnila. Pro velký zájem se uskuteční ještě jednou v sobotu 17. listopadu od 18.00 hodin. Doporučujeme rezervaci předem na tel. č. 461 744 124
nebo na e-mailové adrese info@svojanov.cz.

Skauti
v Mladějově
V sobotu ráno jsme nasedli do auta a vyjeli směr
Svitavy. Ve Svitavách jsme nakoupili polívky a vyrazili zase na cestu. Cestou jsme museli jet oklikou
přes vesnici Anenská Studánka, ke které vedla silnice zajímavým lesem. Byl jakoby neporušený, všem se
nám líbil, dokonce jsme na sebe vzájemně přes údolí
koukali se třemi srnkami. Bylo to jak v safari.

Poděkování
Správa hradu Svojanov děkuje paní Janě Svačinové, paní Zuzaně Kašparové, panu Karlu Deylovi
a panu Otakaru Deylovi za věnování historického

se plocha zpřístupněných prostor hradu výrazně
zvětší. Na parkánech vznikla cesta podél hradeb,
z níž se otevírají netradiční pohledy nejen na
hrad samotný, ale také do okolí. Zajímavostí pro
návštěvníky bezesporu budou i nově nalezené
a obnovené střílny v úseku pod domem zbrojnošů.
Podle dobových popisů byly na dvě bašty osazeny
romantické altány. Velký odpočinkový altán se
nachází v prostoru západní bašty, na jihovýchodní
baště, pod mohutnou borovicí černou, vznikla vyhlídková besídka, nabízející pohádkový výhled na
městečko pod hradem.
Noční prohlídky na Svojanově
V sobotu 15. září proběhly na hradě Svojanově oživené noční prohlídky. Stalo se tak téměř
po dvouleté pauze, kdy je nebylo možné pořádat
vzhledem k probíhající rekonstrukci. Prohlídky
měly zcela nový scénář, který návštěvníky přenesl do konce 19. století. Procházku nočním hradem

poličského kroje. Tento darovaný kroj se stal zajímavým a velmi poutavým doplňkem hradních
expozic. Návštěvníci si jej mohou prohlédnout
v historické kuchyni.
Miloš Dempír

Z činnosti DPS
Penzion

prolínaly hrané scény připomínající život a dobu
posledního soukromého majitele lučebníka Antonína Františka Haascheho. Hrad nakrátko obydleli pánové v elegantních fracích a dámy v dobových
róbách.
Ústředními postavami byli samotný majitel Haasche, jeho manželka Karolina a její matka, rovněž
Karolina, Gottlová. Antonín Haasche hrad zakoupil jako dárek pro svou choť v roce 1879, když ona
si nemohla zvyknout na nové prostředí ve Vídni
a stýskalo se jí po domovu - rodném zámku v Zámrsku. Dokonce nechal hrad vyzdobit malířskou
výzdobou velmi podobnou té v Zámrsku. Hrad
poté společně užívali jako místo pro oddech a odpočinek. Nakonec ale náročný provoz panství Haasche finančně neutáhl a Svojanov s rozsáhlými
lesy a dalšími pozemky v roce 1910 prodal městu
Poličce. Děj příběhu, místy komický a místy smutný, návštěvníky velmi zaujal. Dozvěděli se spoustu
zajímavostí o rodině posledního majitele i o úpra-

Při setkání seniorů na tradičním zamykání atria,
zbývalo letošnímu létu už jen pár hodin a na počasí
bylo znát, že se hlásí podzim. Loučení s létem proto proběhlo v jídelně. Ale to nebránilo tomu, aby si
všichni společně s paní Andrlíkovou a muzikanty
panem Hladíkem a Otepkou zazpívali, popovídali
a pochutnali si na poslední letošní grilované uzenině. Seniorská stopa je již tradiční podzimní akce,
pořádaná k Mezinárodnímu dni seniorů. Letošní
5. ročník byl věnován pramenům. A tak, na základě poličských pověstí, senioři navštívili haltýř
v Hegerově ulici a sochu sv. Antonína, kde je prý
slyšet hukot podzemních vod. Skupina, která vyšla
od domova důchodců, prošla ulicí Fortna, kde prý
bývala nejhlubší studna ze všech a třetí skupina se
vydala k morovému sloupu na náměstí, pod kterým je prý pramen zalitý olovem. Seniorská stopa
byla při muzice a občerstvení zakončena v jídelně
DPS Penzion. V rámci týdne sociálních služeb byla
připravena přednáška - Bezpečnost seniorů v silniční dopravě a den otevřených dveří. Setkání paní
Mgr. Kazairovou z policie ČR a Ing. Švecem z Besipu přineslo seniorům odpovědi na jejich otázky,
seznámilo je s novinkami v silničním provozu
a také obdrželi pomůcky, se kterými se budou cítit
na silnici bezpečněji. Tuto akci v rámci projektu
prevence kriminality finančně podpořilo město
Polička.
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Když jsme dojeli, došli jsme si pro průvodku, která
nás provedla celým programem. Úkolem bylo navštívit stanoviště, u kterých jsme dostali papírky, na
kterých byla nakreslena cesta k pokladu permoníků.
Po splnění několika úkolů jsme si šli pro lístky na
vlak a nastoupili do vlaku s parní lokomotivou. Odjeli jsme na první zastávku Veksl, kde jsme hráli pexeso, přetahovali se, stříleli a naobědvali se. Vyškrábali
jsme se na kopec, převalili jeden velký pískovcový
kámen, na kterém jsme rozdělali oheň a uvařili polévku. U oběda jsme se kochali výhledem do kraje.
Odjeli jsme na další zastávku, ale zastavili jsme
uprostřed lesa. Všichni se divili, co se děje. Lokomotiva potřebovala vodu. Po natankování jsme dojeli
na konečnou, kde jsme hledali zlato a lezli po lanech.
Vyfotili jsme se u zazděného dolu a jeli zpět na Veksl.
Na Vekslu jsme chodili podle lana poslepu, stavěli
přístřešek, ve kterém jsme se příhodně schovali před
deštěm a balili dárek. Pak jsme čekali na vlak a po
příjezdu jsme museli odtáhnout ručně vagóny, protože mašina se potřebovala přesunout zezadu dopředu.
Na nádraží v cíli jsme zjistili, že kartičky, kterých
jsme měli hodně a měli jsme s nimi promyšlenou
cestu k pokladu, jsme nechali na Vekslu. Bratři vedoucí kolem nás nám naštěstí dali náhradní. Poklad
však už byl pryč, ale máme aspoň diplomek.
Vojta Šafář, 11 let
Přijmeme chlapce do družiny vlčat
Vlčata v Poličce přijmou 3-4 chlapce ve věku nejlépe od druhé do čtvrté třídy do svých družin. Čeká na
ně pestrý program v rozsahu od rukodělných prací,
přes přírodu, po zdravovědu či rozvoj logického myšlení - to vše hravou formou a hlavně správná kamarádská parta, která často zůstává na celý život. Každý
týden schůzky, výpravy v průběhu roku a v létě skvělý tábor. Volné termíny jsou na schůzkách v úterý
a čtvrtek od 16.30 v naší klubovně Parkány, nejlépe
zavolejte na tel. 777 103 994.
Koukněte na www.policka.skauting.cz
René Habrman - vůdce oddílu

Kardiaci zvou
Klub kardiaků Svitavy a Polička připravuje v sobotu 10. listopadu pěší kondiční vycházku „Za posledním špekáčkem“.
Sraz: Poličské vlakové nádraží v 10.30 hod. Vycházku přizpůsobíme počasí.
Přijďte si před zimou prověřit svoji fyzickou kondici. Průvodci nám budou členové nového výboru
klubu, paní Eva Navrátilová a pan Pavel Brokl.
Jan Pokorný
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Den stromů 2012 čokoládový
Posedmé připravilo Ekocentrum Skřítek v Divadelním
klubu v Poličce pro děti mateřských škol a žáky základních
škol zábavně vzdělávací program ke Dni stromů. Ač Den
stromů v našich krajinách slavíme 20. října, akce tradičně proběhla ve čtvrtek a pátek, 18. a 19. října. Letos do klubu přijelo
mnoho škol a školek z blízkého i vzdálenějšího
okolí (MŠ Sádek, I. a II. MŠ Pomezí, MŠ Rozmarýnek Polička, MŠ Široký Důl, MŠ Jedlová, MŠ
Trpín, MŠ Starý Svojanov, MŠ Borová, MŠ Rohozná, ZŠ Pomezí, ZŠ Vítějeves, ZŠ Bystré, ZŠ
Široký důl, poličské Speciální ZŠ, ZŠ Oldříš).
Navštívili nás také klienti AC dílen a Denního
stacionáře v Poličce.
Celkem přišlo 345 žáků a 7 klientů v doprovodu 35 pedagogů.
Na jednotlivé kolektivy čekala 4 stanoviště
v celkové délce 1,5 hodiny. Na jednom se jako
vždy promítaly krátké filmy – tentokrát tři - samozřejmě o stromech či živočiších, kteří v lese
žijí. V letošním roce jsme obnovili Truhlářský
koutek pod vedením Ivana Šreka. Velice široké
téma – nyní ukázka různých druhů a rozdílů
jednotlivých dřevin a výrobků z nich, různých
nářadí, které se ke zpracování dřeva používají.
Aby bylo také trochu praxe – účastníci si sami
vyzkoušeli, jak se brousí a piluje.
V prvním patře čekalo Listové zákoutí, kde
se příchozí za doprovodu studentek gymnázia
Michaely Luňáčkové a Barbory Preisslerové seznámili s druhy listů stromů a keřů a ke kterému
stromu patří, měli možnost si propojit list s dřevem konkrétního stromu, protože měli k dispozici dřevěné puzzle listí, které bylo vyrobeno ze dře-
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va stromu, ze kterého byl skládaný list. K tomu
byli i jednotlivé dřevěné listy, taktéž vyrobené ze
dřeva stromu, ze kterého pocházeli. Menší děti
si zahrály na Popelku, když třídily druhy plodů.
Posledním stanovištěm Které druhy dřevin jíme

Nadšené děti z MŠ Pomezí testují velké
překvapení letošního Dne stromů
či mlsáme provázel Oldřich Šlahař s přichystaným závěrečným překvapením. Účastníci zde
zjišťovali, co všechno můžeme ze stromů využívat, např. listy (na čaje – bříza, čajovník), větvičky (čaje), pupeny (tinktury - gemnoterapie), kůra
(skořice), míza (bříza, javor) květy (lípa, černý
bez). Asi nejširší využití je plodů (jablka, hrušky,
ořechy, různé druhy koření). Aby si žáci propojili
konečný výrobek z obchodu s dřevinou, byly připraveny obrázky stromů, jejich květů, pokud to
šlo skutečných plodů a množství výrobků z nich.
Na konec byl čas věnován původu čokolády: obrázek kakaovníku, květu, plodů. Skutečný kakaový bob si účastníci mohli osahat, podívat se, jak
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vypadají kakaové boby, které jsou v lusku a po
oloupání zkusit jejich chuť. Aby poznali rozdíl
mezi surovinou a finálním výrobkem, čekala na
ně za plentou nečekaná závěrečná ochutnávka –
tekoucí čokoládová fontánka, do které si všichni
namáčeli napíchané kousky jablek a hrušek. Tak
to bylo ale něco! Kdo se neúčastnil, přišel o hodně.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě
a uskutečnění této akce: výše uvedeným vedoucím stanovišť, Gymnáziu Polička za uvolnění
pomáhajících studentů – Jakubovi Slavíčkovi,
Nikole Kottoniakové, Dianě Sochové, Veronice
Andrlíkové, Kristiánu Kleinovi, Jirkovi Zrůstovi,
Veronice Přívětivé, Veronice Poulové, Filipovi
Raaschovi, Jakubovi Trnkovi, Martinu Cechovi,
Báře Slezákové, Josefu Hegrovi, Davidu Pavlišovi, Tereze Jílkové a Elišce Švihlové. Dále děkujeme Pardubickému kraji a městu Poličce za
finanční příspěvky; Divadelnímu klubu v Poličce
za poskytnutí prostor a spolupráci; panu Lukáši
Koudelkovi ze Salónu čokolády - Jordi´s chocolate z Hradce Králové (z první malé manufaktury na výrobu čokolády přímo z kakaových
bobů v ČR) za zapůjčení čokoládové fontánky
(www.jordis.cz).
Fotogalerie z akce bude přístupná na www.
ekocentrumskritek.cz, včetně reportáže, kterou
přijeli natočit z Českého rozhlasu.
Během listopadu bude k dispozici mimořádný
program pro ZŠ a MŠ - Ozvěny Dne stromů 2012.
Více informací na našich výše uvedených
stránkách, případně na tel. 731 563 819.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Adria 2012
Ve dnech 30. 9. – 6. 10. proběhl na chorvatském
ostrově Mali Lošinj mezinárodní seminář Moderního sportovního karate pod vedením jeho zakladatele
mistra Rudolfa Jakhela IX. Dan. Byla to významná
a jedinečná událost, už jen proto, že zde mistr oslavil
společně se svými žáky své 70. narozeniny.
Každý den se trénovalo třífázově. První trénink začínal již v 6.30 h. ráno kondičním během a poté více
jak hodinovým, kruhovým tréninkem. V 11.30 h. začínal polední trénink a byl věnován sebeobraně. Zúčastnění se zde učili nejen bránit beze zbraně, ale
tentokrát byla na programu i krátká tyč.
Mezi poledním a posledním tréninkem měl konečně každý trochu času na výlet do města či zregenerování se u moře.
Poslední
dvouhodinový
trénink
začínal
v 17.30 h. opět kondičním během, dvakrát delším
než byl ranní. A že to byla „štreka“. Trénink byl
zaměřen jako příprava na boje. K neradosti skoro
všech probíhaly porady a školení krom jednoho večera každý den po večeři až dlouho do noci.
Čtvrtek byl ve znamení tradičního ranního přerážení kamenů a cvičení dýchací katy při svitu vycházejícího slunce. Odpoledne potom slavnostní promoce nových mistrů bojového umění, konající se pouze
jednou za dva roky.
V pátek proběhl interní turnaj ve formách a ve
sportovním boji. Jeho zvláštností vždy je, že bojiště
jsou situovaná mezi stromy na udusané hlíně. Nevšedním zážitkem je být podmeten a pozorovat tu
razantní změnu z bílého kimona na hnědé. Ale ne
každý se dal… Stále lepší než poslední Adria seminář,
kdy vydatně pršelo, a turnaj byl přesunut do konferenční místnosti místního hotelu. Zde je podkladem
mramorová deska a to teprve byla rána, nechat se
poslat k zemi. Nácvikům pádů věnujeme hodně času,
takže všechna tělíčka naštěstí vždy zůstala pohromadě.
V sobotu pak proběhl mezinárodní turnaj již ve
velké klimatizované hale ve městě Mali Lošinj. Turnaje se zúčastnily týmy 5 zemí - Itálie, Francie, Slovinska, Německa a Česka.
Celý turnaj byl poté zakončen předáním diplomů,
pohárů, vyšších technických stupňů a večerní oslavou mistrových 70. narozenin.
I poličský oddíl karate zde měl své zastoupení
a zde jsou jeho výsledky:
Šárka Kučerová
Šárka Kučerová
Jaroslav Roušar

1. místo forma Set
3. místo forma Quinta
2. místo boje muži absolutní

Český tým, do kterého se nominovala i Šárka, si
zde i přes pozdější zranění dvou bojovníků v eliminačních bojích vybojoval 4. místo.
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Mistr ČR Petr Němec

Řádková inzerce
Provádím revizi komínů a jejich čištění dle
nařízení vlády ČR. Tel.: 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel.: 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel.: 731 506 249, 464 620 162
po 19. hodině.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, tel.: 603 782 573.
•
Prodám byt 3+1 (70 m2) v ulici Družstevní v Poličce. Cena dohodou. Kontakt 775 613 245.
•
Pronajmu zařízený byt 1+1 v klidné části Poličky, ve druhém patře v domě s 5 byty a zahradou.
Tel. 603 262 109. K nastěhování od 1. 9. 2012.
•
Prodám byt 3 + 1 v Poličce, zděný včetně jádra,
koupelna a WC po rekonstrukci, plast. okna, v pěkném stavu. Cena 790.000 Kč. Tel. 732 917 901.
•
Prodám st. parcelu u Poličky. Telefon
606 459 954
•
Koupím v Poličce byt 1+1 nebo 2+1.
Tel.: 732 244 851.
•
Prodám byt 3+1 (74 m2) v osobním vlastnictví,
v ulici Mánesova 742. K bytu patří 2 krát zděný sklep
a půdní kóje. Cena dohodou. Informace na telefonu:
608 815 754.
•
Prodej RD (vhodné i jako chalupa) v obci
Bystré, výborný stav po část. rekonstrukci, příjemné prostředí, zachovalé historické prvky, zahrada, dvorek, studna, vodovod, plyn, elektřina, možnost vestavby, 3 x sklep a kůlna. Cena 850.000 Kč
tel.: 724 432 145.
•
Hledám pronájem pokoje, anebo spolubydlící do bytu v Poličce a okolí. Tel. 777 831 138.
•
Zdravotní problémy? Psychika? Škodliviny v těle a co s tím? Vytestuji, navrhnu postup.
Masarykova 188, 777 561 552. Volno ještě 14. a 15. listopadu. K 1 dospělému 1-2 děti zdarma.
•
Chcete zvýšit výkon? Snížit únavu? Provedu
řízenou detoxikaci. Pro těžce pracující i sportovce!!!
Polička, tel. 777 561 552.
•
Taneční škola Scarlett
Stále přijímáme nové žáky od 3 let až po dospělé. Zaměření je podobné jako v ZUŠ na různé druhy
tanců, ale především na scénický a výrazový. Připravujeme také na přijímací zkoušky na konzervatoře.
Výuka probíhá ve Svitavách i v Litomyšli. Přihlásit
se můžete prostřednictvím webových stránek www.
scarlett.kvalitne.cz, mail: stsscarlett@seznam.cz
nebo telefonicky: 732 608 654. Vyučující: Šárka
Hnátová, DiS.

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Již několik let jsou běžnou součástí městských
oslav a festivalů na mnoha místech ČR různé soutěže, mimo jiné i silácké.
Ve zlaté éře siláctví, ve druhé polovině 19. a začátkem 20. století, byli diváci v cirkusech a na veřejných kláních pod širým nebem, vděčni za klasické činky s typickými koulemi připevněnými na
ose, nebo za jednoruční koule s ocelovým úcho-

povým uchem. V této době se pravidelně účastnil
vzpěračských soutěží a exhibicí i nejslavnější český silák všech dob, světoznámý zápasník a těžký
atlet Gustav Frištenský, mimochodem velký oblíbenec prezidenta T. G. Masaryka.
Činky jsou zde stále, mají sice svoji modernější podobu s přídavnými kotouči a každý, kdo jen
trochu rozumí posilování, ví, že činku nelze nahradit žádným, byť supermodernějším strojem.
V dnešní době chtějí diváci na siláckých soutěžích vidět daleko více než cokoliv jiného, právě
staré, dobré činky. Proto se zvedají a přemisťují
klády, kameny, obří pneumatiky, ocelové kufry, velké, těžké koule, dřevěné konstrukce, ale
i osobní auta, na laně se tahají nákladní auta, dokonce i vlaky a letadla.
A protože bychom v naší zemi těžko hledali
něco populárnějšího a oblíbenějšího než je fotbal a pivo, bylo jen otázkou času, kdy se začnou

zvedat sudy, džbány, půllitry a tupláky. Zatímco
větší část obyvatelstva se věnuje té mnohem jednodušší a pohodlnější variantě, jednoručnímu
zvedání půllitru s následným vyklápěním jeho
obsahu do sebe, existuje i disciplína podstatně
náročnější.
Tou je silové, statické držení plného tupláku
v předpažení, případně rozpažení na čas.
A kdo je v naší vlasti v této sportovní disciplíně
tím největším mistrem nad mistry? Těší mě, že je
to stálý cvičenec fitcentra na plaveckém bazéně,
pan Petr Němec (41).
Petr Němec (na fotografii při tréninku ramen,
společně se silákem Františkem Zbořilem) byl
v letech 1986 a 1987 aktivním boxerem Rudé
Hvězdy Pardubice a od roku 1988 se věnuje pravidelnému kulturistickému posilování. Petr v kulturistice ani v silovém trojboji nikdy nezávodil,
jeho největší dispozice spočívají právě ve statických výdržích, držení břemen na čas.
Dne 1. září 2012 se Petr Němec stal mistrem
České republiky v držení dvou plných tupláků
v předpažení na čas. Zároveň v této disciplíně vytvořil i nový český rekord časem 11:21 min. Jeho
vynikající výkon je od mistrovství ČR v Plzni zapsán i v knize českých rekordů v Pelhřimově.
Po dvou letech v boxerském ringu a 25 letech
poctivého kulturistického tréninku v posilovně,
se rozhodně nejedná o nějakou náhodu, cesta
k tomuto úspěchu byla velmi dlouhá a náročná.
Důležité je i dodat, že v posledních čtyřech letech má Petr za sebou účast již na 16 soutěžích ve
zvedání a držení plných sudů, džbánů a tupláků
v různých městech České republiky, na kterých
má naprosto úžasnou bilanci 14 zlatých a 2 stříbrné medaile!
Doplňkovými sporty tohoto borce jsou lední
hokej, lyžování, cyklistika a in-line brusle.
A kdyby snad někoho z čtenářů Jitřenky lákala
Petrova cena za vítězství na mistrovství republiky v Plzni v podobě 365 značkových piv Prazdroj-Pilsner Urquell, v tom případě se stačí příští rok
přihlásit, zúčastnit a hlavně vyhrát. Musím vás
ale upozornit, že to tak jednoduché, jak by se
mohlo někomu na první pohled zdát, rozhodně
není. Čas 11:21 min. plyne v tomto případě opravdu velmi, velmi pomalu.
Petrovi gratuluji k vítězství a přeji mu stálou
chuť do tréninku a mnoho dalších úspěchů v siláckých soutěžích.
Jiří Štěpánek,
kondiční trenér

Na Střítežské míli kralovali Klička
a Šimůnková
Po hlavní střítežské avenue se první víkendový den opět proháněli běžci. A nejen oni. Zdejší
prestižní míli opanoval současný nejlepší atlet TJ
Svitavy a závodnice Iscarexu Česká Třebová.
Silniční závod na relativně krátké vzdálenosti
a přítomnost běžeckých hvězd Poličky a okolí, to
je jedna z výsad Střítežské míle, která se v integrované obci Poličky konala již pojedenácté od
20. 3. 2010.
Na čestné listině vítězů najdeme jména jako
třeba Anička Krátká, která dominovala již třikrát. Sobotní konkurence mezi ženami nebyla tolik zářná, mezi muži však z okolních hvězd chyběl
málokdo.
Na dokončení hatricku si brousil zuby favorit
Ondra Klička. Proti tomu byl tentokrát nováček
závodu Marek Lorenc z blízkého Širokého Dolu.
Jeho výkon přinutil favorita zaběhnout třetí nejlepší čas historie a nejlepší výkon podzimních
běhů. A to pouze týden po heroickém představení

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

v kvalifikaci o II. ligu. Přes tyto úspěchy vítěz ještě sezonu nekončí a chystá se na tradiční víceboje.
Rozhodně nepodléhá svodům nezdravých jídel,
videoher a ponocování. Třetí příčku vybojoval
choceňský Matěj Řemínek s dostatečným odstupem před prvním zástupcem pořádající Atletiky
Polička, kterým byl tentokrát Tomáš Večeře.
Soupeření žen nebylo rozhodně svázáno taktikou. Vítězná Pavla Šimůnková velkou únavu z dopoledního šestkilometrového krosu necítila. Využila neúčast předcházejících vítězek a nenechala
nikoho na pochybách, kdo je tuto sobotu nejrychlejší. Druhé místo získala specialistka cyklistiky
Lenka Suchánková ze Svitav a na stupně vítězek
ji doprovodila při své premiéře střítežská závodnice Květa Kováčová.
Více na www.atletika.cz
nebo www.atletikapolicka.wgz.cz
Miloslav Červ

Turnaje fotbalové přípravky
Na turnaj ve Svitavách jsme odjížděli pouze se
dvěma obránci, a tak jsme museli trochu improvizovat. V obraně se tak objevil M. Zahradníček
a nevedl si vůbec zle. Trochu nás mrzelo, že hráči v zápasech s Ústím a Litomyšlí hráli až druhé
poločasy a soupeři takovým luxusem nepohrdli a,
i když se štěstím, zápasy vyhráli. Hrát celý turnaj
jako druhé poločasy, tak byli soupeři na ručník.
Avšak na kdyby se nehraje. Ach, ta koncovka. Šancí bylo na turnaj dopředu. Hráči se musí soustředit na hru po celý zápas. Tak to bylo v posledním
zápase s mužstvem Svitav a výsledek se dostavil.
Poučení pro příští turnaj máme. Nezbývá, než potrénovat a ukázat svůj um na dalším turnaji.
Výsledky:
Polička - Ústí n. O. 3:4 - Vraspír, Valouch,
Mach
Polička - Litomyšl 6:7 – Mach 3 x, Zahradníček, Bulva 2 x
Polička - Svitavy 8:5 - Valouch 5 x!, Mach 2 x,
Vraspír
Sestava: Spálenka A. - Zahradníček, Bulva,
Vraspír - Mach, Valouch, Vondra, Roun
Za krásného počasí se odehrál další turnaj
v Jablonném. Výsledkově dopadl lépe než samotná hra. Zápasy s domácími borci i Lanškrounem
byly pro nás snadnou kořistí. Avšak místo toho,
aby kluci ukázali, jak hezký je fotbal, soupeři se
místy přizpůsobili chaotickou hrou a odkopávanou a povedených akcí bylo málo. To poslední duel
se Svitavami byl jiný. Kluci, pod dojmem předchozích vítězství, soupeře trochu podcenili a remíza
tak byla pro nás více než šťastná. Takže kluci, pozor. Každý zápas začíná za stavu 0:0 a žádný soupeř není předem poražený.
Trenéři se těší na další náročné tréninky a žákovské k nahlédnutí, prosím.
Výsledky:
Polička - Jablonné n. O. 8:0 - Mach 2 x, Valouch 2 x, Pham 2 x, Bulva, Zahradníček
Polička - Lanškroun 9:2 - Mach 6 x, Valouch,
Pham, Roun
Polička - Svitavy 2:2 - Mach 2 x
Sestava: Spálenka - Bulva, Pham, Vraspír, Zahradníček - Mach, Valouch, Roun, Večeřa
Máme za sebou další turnaj, tentokrát v Poličce. Opět za hezkého počasí jsme se jako hostitelé
k soupeřům moc hostitelsky nezachovali. Snad
jen zápas s Lanškrounem nebyl zcela podle našich
představ. Zato v zápasech s Ústím a Litomyšlí to
byly z naší strany skvělé výkony. Hráči beze zbytku splnili vše, co jsme si řekli, a hra byla výborná. I podle ohlasů členů výboru oddílu jste, kluci,

Zemí hor a kondorů
Nejen o ne(lezení) v Bolívii.
Byl strašný vítr, zrovna jsme se pokoušeli postavit stan alespoň trochu do závětří, celkem se to povedlo, kryl ho velký balvan. Bohužel jen do té doby,
než začalo foukat snad ještě více z druhé strany.
Ráno nebe jako vymetené, pokračujeme směrem
k sedlu, tak do výšky 5200 m n.m., kde zakládáme
další tábor, v místě, kde kromě kamenů není téměř
nic. Jen jasná modrá obloha a dvě nádherné téměř
šesti a půl tisícové sopky, Parinacota a Pomerape.

udělali radost všem. Pochvalu zaslouží celé mužstvo a také výborní fanoušci. Díky všem.
Výsledky:
Polička - Ústí n. O. 7:2 - Mach 3 x, Valouch 2 x,
Zahradníček, Roun
Polička - Lanškroun 7:0 - Mach 2 x, Bulva 2 x,
Zahradníček 2 x, Valouch
Polička - Litomyšl 8:3 - Mach 3 x, Zahradníček
2 x, Pham, Bulva, Valouch
Sestava: A. Spálenka - Pham, Bulva, Vraspír Mach, Valouch, Zahradníček, Roun, Večeřa
Za krásného slunečného počasí se uskutečnil
další turnaj v Litomyšli, na kterém jsme byli oslabeni o hlavního trenéra.
V prvním utkání jsme nastoupili proti domácím.
Utkání bylo v prvních pěti minutách vyrovnané,
poté jasně dominovali naši hoši a výsledek je pro
soupeře až moc krutý.
Ve druhém zápase jsme nastoupili proti novicovi v naší skupině, mužstvu z Rokytnice v Orlických horách. Proti snaživému soupeři jsme rozhodli již v prvním poločase a ve druhém dostali
prostor zejména hráči mladšího ročníku.
Poslední zápas proti mužstvu z Libchav byla ovšem jiná káva. Nastoupili jsme proti velmi fotbalovému soupeři, ale bohužel pro nás s jistou dávkou
sebeuspokojení po předchozích výsledcích. Ujali
jsme se sice rychlého vedení, ale jinak celý první poločas ovládl soupeř, jak herně, tak i výsledkově. Naše hra v této fázi zápasu byla ustrašená
a nedůrazná. Začátek druhé půle byl opět v režii
soupeře, ale po několika minutách, za neuvěřitelné podpory fanoušků z řad rodičů, mezi kterými
vynikali zejména trenéři st. přípravky, jsme se nadechli k mohutnému náporu. Začali jsme předvádět důrazný, rychlý fotbal s velkou dávkou drzosti
před soupeřovou brankou a snížili jsme na rozdíl
jediného gólu. Škoda obrovské šance v poslední
minutě, kdy naši ofenzivní hráči rozebrali obranu soupeře, ovšem z jasné gólové situace skončil
míč těsně vedle. Musíme ale sportovně uznat, že
soupeř, zejména za výkon v první půli, byl o ten
jeden gól lepší.
Nakonec veliké poděkování našim fanouškům,
které nám, podle ohlasů trenérů, ostatní mužstva
závidí.
Výsledky:
Polička - Litomyšl 11:0 – Mach 5 x, Zahradníček 2 x, Valouch 2 x, Bulva, Pham
Polička - Rokytnice 9:1 – Zahradníček 4 x,
Mach 3 x, Valouch, Vondra
Polička - Libchavy 4:5 – Mach, Valouch,
Vraspír, Večeřa

Ještě tentýž den jdeme beze všeho na aklimatizační
vycházku, záměrně píši vycházku, jelikož trvá asi
půl hodiny. Mně se jde celkem dobře, Iva za mnou
nečekaně trošku zaostává a nějak se zadýchává. No
nic, v této výšce asi nic neobvyklého, říkám si. Jen
trošku přemýšlím nad nepatrně urychlenou aklimatizací. Ale co, s tím jsme přeci nikdy problémy
neměli. Naši vycházku ukončuje vítr, který nám téměř znemožňuje chůzi. Otáčíme a končíme ve stanu.
Noci v takovém větru ve stanu jsou snad to nejhorší, co se dá zažít. Především, když se vám pomalu rozkládají všechny zipy. To je ale kapitola sama
pro sebe. Jen malá poznámečka. Několikrát jsem
měl v Bolívii sto chutí popadnout cepín a ten zku...
stan rozsekat na kousky:))
Iva je holka do nepohody, pardon, je to téměř
chlap a jen tak nějaký bebíčko a nějaká bolístka
ji nerozhází. Takže, když už vám řekne, že jí něco
je, tak to není rýmička ani kašílek. V noci mě budí
a říká mi „Peťo, mně je nějak blbě“. Já na to „Jak
jako blbě?“ „Nemůžu nějak dodejchnout a je mi
zle jak sviňa“. Dávám jí teploměr, který po chvilce
ukazuje téměř čtyřicet stupňů. Jsem z toho celkem
na prášky, protože i tyto příznaky výškové nemoci znamenají jediné, okamžitě sestoupit co nejníže. Kam ale chcete sestupovat na náhorní plošině,
kde široko daleko není nic nižšího než výška okolo
4000 m?
Srdečně vás všechny zvu na naše povídání o super zážitcích v Bolívii, na kterém vám něco řeknu
já, Iva, Kuba Mach a Jana Dandová. Je to docela
dobrý paradox, jelikož nás v roce 2012 bylo z Poličky a okolí v Bolívii 6 nezávisle na sobě. Přijďte se
podívat na pěkné fotky a poslechnout si něco málo
z prožitků lidí, pro něž dobrodružství, hory a společné zážitky jsou něčím, bez čehož si už ani neumí
představit život. Kde a kdy? V neděli 2. prosince od
18 hodin v divadelním klubu. Těším se na vás.
Petr Mazal
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Tenis

Vydařená
Poličská muška
V sobotu 20. září se na přehradě Pod Kopcem
konal už XVI. ročník závodu „Poličská muška“, vypsaný jako memoriál Zdendy Forchtsama. Byl to
v pořadí už devátý závod v letošním sportovním
kalendáři pořadatelské organizace Rybářské sdružení Vysočina Polička. Hospodář Jaroslav Martinů
nám k tomu řekl:
„Letošní ročník jsme se rozhodli vzhledem k počtu přihlášených závodníků (63) uspořádat na
dvouhektarové přehradě č. 2, která je nejmenší ze
tří v kaskádě, ale všichni účastníci se tam pohodlně vejdou. Bylo to pro nás výhodné i po ekonomické stránce, protože počet nakoupených pstruhů
(2 000), spolu se stávající obsádkou, stačil k bohatému zarybnění revíru.
Průběh závodu potvrdil, že naše rozhodnutí
bylo správné. Ryby, na rozdíl od loňska, kdy se
závodilo na „jedničce“, vcelku ochotně braly a tím
pádem panovala všeobecná spokojenost. Přispělo
k ní i nádherné, slunné počasí, úplné „babí léto“.
Přidáme-li k tomu mírný větřík, jsou příčiny zájmu pstruhů o potravu nabíledni.
Pro naše sdružení je výhodné i to, že zbylé ryby
v Pk 2 zůstanou do konce roku k dispozici muškařům a vláčkařům, neboť na revíru je celoročně
pstruhový režim. Kapraři se dočkají 27. října, kdy
budeme zarybňovat Pk 1 na XVII. ročník závodu
v lovu pstruhů a sivenů na mušku a přívlač.“
Konečné výsledky: 1. Pavel Kudrna z Prahy,
2. Petr Jílek z Poličky, 3. Lukáš Netolický z Hlinska, 4. Jaromír Jiroušek z Polevska, 5. Petr Klíma
z Poličky atd. Celkem bylo uloveno 475 ryb, největší ulovil David Beran z Hradce Králové (candát
60 cm). Tři nejúspěšnější lovci převzali poháry
a ceny dle výběru, rovněž další do vyčerpání zásob.
Úvodem celého ceremoniálu byl jako nejlepší
poličský muškař roku 2012 vyhlášen Petr Jílek,
který převzal putovní pohár.
Text: L Vrabecc

závěrečném turnaji slavit kulatá jubilea našich
členů. V roce 2012 byli oslavenci Alča Pazlarová
ml. a Leoš Bulva, kteří společně oslavili 80 let. Vítězi tohoto turnaje se stala dvojice Lucka Jílková
a Erik Vápeník.
28. 9. turnaj B mladších žáků v Žamberku. Hrál
pouze Adam Jelínek a vyhrál jedno kolo ve dvouhře.
29. 9. Turnaj babytenistek ve Vysokém Mýtě.
Startovalo 18 děvčat, Kačka Kotvová obsadila
9. místo a Šárka Uhlířová místo 15.
29. 9. proběhla stavba nafukovací haly, která
i v letošní zimní sezóně bude sloužit našim hráčům
všech kategorií k vylepšení herních dovedností při
trénincích a turnajích, které se u nás budou po celou zimu pořádat.
V sobotu 13. 10. se v Poličce uskutečnil první
turnaj nové zimní halové sezóny. Na programu
byly dvouhry Open a za pěkné účasti 15 hráčů se
hrálo ve čtyřech skupinách o postup ze skupin do
čtvrtfinále. Jsme rádi, že jsme u nás mohli přivítat
nové hráče, kteří se představili v dobrých formách,
a snad se jim u nás líbilo a zase přijedou. Řada zápasů nabízela zajímavý a vyrovnaný průběh a nebyla nouze ani o překvapivé výsledky. Také bylo
možno otestovat rakety značky Prince, které přivezl Pavel Rojek. Této možnosti dokonale využil
Martin Beneš, kterému v průběhu turnaje prasknul rám na jeho stařičké wilsonce a po přechodu
na princku už nezaváhal a po nečekané výhře ve
čtvrtfinále právě nad favoritem Pavlem Rojkem
dokráčel až k celkovému triumfu.
Konečné pořadí našich :
3. Vláďa Vltavský
5. Erik Vápeník
11. Dušan Vápeník
-zj-

Zprávy oddílu ledního hokeje
Začátek letošní sezony vstoupil do jubilejního
80. ročníku trvání ledního hokeje (bez přerušení)
v Poličce. K tomuto jubileu připravuje výbor oddílu
na sobotu 29. 12. následující program.
V dopoledních hodinách turnaj přípravek, od
14.00 hod. veřejné bruslení pro děti spojené s vy-

Sportovní den
dětí
Fotbalový stadion ožil ve čtvrtek 27. září sportovními stanovišti. Jednotlivá stanoviště zaplavily
děti ZŠ 1. stupně Na Lukách a Masarykovy školy.
Sportovalo se na trampolínách, s hokejkami, fotbalovými míči, na žíněnkách. Žáci si vyzkoušeli
atletické stanoviště, sportovní gymnastiku, šachy
a první pomoc. Akce se vydařila i přesto, že počasí organizátorům příliš nepřálo. Odměnou všem
byly nabrané zkušenosti a radost dětí. Je vidět, že
se v Poličce hojně sportuje a ty děti, které se dosud
nerozhodly pro sport, projevily zájem účastnit se
na odpoledních sportovních kroužcích.
Akce proběhla pod záštitou sportovní komise
při Městském úřadu Polička. Žáky uvítal starosta
Jaroslav Martinů.
Za sportovní komisi
Jitka Kmošková
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22. 9. Tato sobota již tradičně patřila závěrečnému turnaji letní sezóny, která byla pro náš oddíl,
co se týče soutěží družstev, historicky nejúspěšnější. Netradičně jsme opekli dvouhlavé prase
a předali jsme pamětní poháry našim seniorským
reprezentantům. Tradicí se stalo právě o tomto

stoupením zpěvačky Heidi Janků a od 17.00 hod. hokejové utkání staré gardy reprezentace ČR proti „A“
mužstvu Poličky.
Již zmíněné „A“ mužstvo sehrálo před začátkem
soutěže přátelské utkání doma se Semechnicí, které prohrálo 3:6. Dále se v sobotu 6. 10. zúčastnilo
turnaje v Rosicích u Brna za účasti mužstev Polička,
Telč, Veverská Bítyška a Iskra Partizánské, kde po
výhře nad Telčí 5:2 ve finále prohrálo s Veverskou
Bítýškou 3:6. Odvetu s vítězem tohoto turnaje V. Bítýškou v dalším přátelském utkání v Poličce již „A“
mužstvo vyhrálo 3:0.
Litomyšl – Polička 4:3 (3:0, 1:2, 0:1)
Branky: Krajíček, Škarýd, Nykl
Domácí mužstvo vstoupilo do zápasu úvodního
mistrovského zápasu famózně, když v 17 sekundě
vstřelilo první branku a skóre po 20. min. bylo 3:0
pro domácí. Ve druhé třetině, kdy domácí vedli již
4:0, se zdálo, že je rozhodnuto, ale Spartak využil
„spokojenosti“ soupeře s výsledkem a upravil konečný výsledek na 4:3. Stačilo jen málo a mohlo být vyrovnáno.
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Oddíl ledního hokeje hledá nové chlapce, rok
narození 2002 a mladší. Zájemci hlaste se na tel.
č. 737 611 474 u p. Grubhoffera nebo přijďte přímo
na zimní stadion v úterý a ve čtvrtek v 15.00 hod. na
bruslení „Základny“ ( Základna = bruslení a příprava těch nejmenších pro zapojení do oddílu LH). Dále
nutně hledáme z řad diváků nebo fanoušků rozhodčí
a trenéry pro mládež.
Výsledky:
Ml. žáci: Pardubice – Polička 7:0
St. žáci: Pardubice – Polička 5:3,Polička – M.Třebová 4:3, Polička – M. Třebová 8:3
Dorost: Polička – Hlinsko 6:5
Juniorka: Polička – Chrudim 2:7
Výbor oddílu LH

Republikové finále pro starší žáky
Masarykovy ZŠ
Dva stupně soutěže školních družstev v přespolním běhu opět v září a říjnu pořádala v Liboháji
Mozaika Polička za technické pomoci Masarykovy
ZŠ.
Z obvodního kola postupovali k bojům o nejlepší
běžce v okresu kromě vítězných družstev i jednotlivci od třetí třídy. První místa získali pro obvod
Polička Eliška Červená, Martin Mužík, Josef Jonáš, Jiří Jílek, Kateřina Tobyšková a Jaroslav Ho-

lec. Druzí byli Eliška Holcová a Kateřina Němcová.
Třetí místa získali Kateřina Kotvová, Daniel Martinů, Matouš Budig, Radim Hnát, Vojtěch Drašar,
Iveta Drašarová a Jan Mužík. Do krajského kola
však postoupila jen vítězná družstva. Byli to mlad-

ší žáci ZŠ Na Lukách a starší žáci a žákyně ZŠ Masarykova.
Krajský běh se konal 16. 10. v Letohradu. Smůlu
měli mladší žáci ZŠ Na Lukách, kterým chybělo ve
vyrovnané soutěži jedno jediné lepší místo na stříbrný stupínek. Místo toho skončili čtvrtí. Nejlepší
Jirka Jílek doběhl pátý. Starší žákyně Masarykovy
ZŠ složené z úspěšných mladších žákyň 2011, doplněné Katkou Tobyškovou, bojovaly o postup. Ta
po pádu na těžké blátivé trati získala pro družstvo
místo druhé. Pátá pak doběhla Iveta Drašarová.
Družstvo nakonec obsadilo výborné, ale nepostupové druhé místo.
Posledním želízkem byli žáci starší ZŠ Masarykova. Tříkilometrová rozbahněná trasa vyhovovala nejlépe Martinu Pavlišovi, získal zasloužený
stříbrný stupínek. Třetí doběhl Jan Mužík těsně
před Láďou Slámou. Čtvrtým bodujícím byl devátý Láďa Mužík. Součet znamenal postup na republikové finále, konané hned za dva dny, naštěstí
v Hradci Králové. Zde v konkurenci 78 závodníků
celé ČR jádro družstva doběhlo v polovině startovního pole. Nejlepší Jan Mužík na dvaatřicáté pozici. Láďa Sláma byl 38. Martin Pavliš a Láďa Mužík
skončili v páté desítce. Družstvo doplňovali Míša
Mach a Adam Zezula. Bez výrazného umístění ve
vyrovnané soutěži stačil součet družstva pouze na
třináctou příčku.
Miloslav Červ

Atletika Polička
v krajském přeboru
V neděli 9. září v Týništi nad Orlicí skončilo
pro poličské družstvo mužů jejich představení ve
společném krajském přeboru Pardubického a Královéhradeckého kraje v tomto roce. Jak jste se již
dočetli v červencovém čísle Jitřenky, poličští muži
drželi po prvních třech kolech třetí místo. To potvrdili i v závěrečných dvou kolech ve Svitavách
a v Týništi nad Orlicí, kde obsadili třetí, respektive čtvrté místo a udrželi tak dostatečný bodový
náskok před čtvrtými Pardubicemi „C“.
Celkové třetí místo v osmičlenné soutěži a zisk
27 hlavních bodů znamenalo pro družstvo vyrovnání stejného umístění z minulého roku, za
druhými Slatiňany (35 hlavních bodů) a vítězem
krajského přeboru ze Svitav (40 hlavních bodů).
Družstvu Svitav se mimo jiné podařilo v následné
kvalifikaci postoupit do II. ligy. Mezi hlavní opory družstva patřili Lukáš Kvapil, Stanislav Nožka,
Martin Cvrček, Matěj Řemínek, Lukáš Tulis či
Tomáš Večeře. Ovšem bez ostatních nezmíněných
členů družstva a jejich bodovému přispění by nebylo družstvo schopné dosáhnout třetího místa
v krajském přeboru. Celkem se do jednotlivých kol
krajského přeboru zapojilo 25 závodníků.
V příštím roce se třeba družstvu podaří umístění vylepšit. Všem závodníkům, kteří se zúčastnili
krajského přeboru sluší poděkování za jejich účast
a podporu družstva mužů v jejich úspěchu.
Radek Kvapil
Atletika Polička

Volejbal
Šťastná třináctka
Letos již potřinácté zavítala početná skupina děvčat na volejbalové soustředění do Čestic.
Počasí nám přálo, a tak jsme využili každou chvilku k zdokonalování našich činností. Soustředění ve
znamení fyzické kondičky přilákalo místní chlapecké osazenstvo, jako každoročně, až do bezprostřední
blízkosti. Některá děvčata jen stěží odolávala.
Mladší kategorie odlehčovaly šipkovanou, malováním a vyráběním šperků. Všichni jsme si užili
v bazénu v Rychnově nad Kněžnou. Mezi tradičními
mlsotami dominoval Šmoulí dort.
V době olympiády jsme samozřejmě ve volných
chvílích drželi palce našim reprezentantům. Především plážové volejbalistky budili náš respekt.
Týden plynul jako voda, ale bude zaručeně na co
vzpomínat. Na nová kamarádství, na tajemné úsměvy, na nové hry, na vtipy, na vítězství v Aktivitách, na
bolavé svaly, na výborné kuchařky, na vítězství i porážky, na výbornou zmrzlinu, na vlakovou výluku,
na ranní kokrhání kohoutů, na první dopisy, které
byly doručeny do našeho areálu, na pavouky a další
hmyzí havěť a hlavně na makačku, která zaručí naše
úspěchy v následné sezóně.
Kam kráčíš, republiko?
Třídenní Mistrovství České republiky v minivolejbale povolalo do boje našich 8 poličských nominovaných družstev, která se dostala až do finále
přes semifinálová kola v Brně. 14. - 16. září jsme se
pokoušeli o co nejlepší výsledek v Ostravě. Kvalitně
uspořádaný turnaj, pěkné počasí a dravost dětí byly
velkou devízou.
Náročný třídenní maraton jsme zvládli velmi
dobře a domů jsme si odvezli překrásné 2. místo
v kategorii červeného mini, když ke zlatu chyběl
pouhý jeden míč. O tento skalp se zasloužily Michaela Štejdířová, Tereza Tutková a Kristýna Sauerová.
K tomuto úspěchu jsme přidali ještě dvě 3. místa,
a to v kategorii žlutého (Michal Zahradníček a Lucka Demelová), respektive oranžového minivolejbalu
(Tereza Vomáčková a Vendula Korábová). Dále jsme
přidali ještě čtvrtá, pátá a jedno šesté místo. V rámci

sobotního programu jsme fandili našim reprezentantům v kvalifikaci na ME, zápas s Makedonií byl
jasnou záležitostí našich hráčů.
Rozehrané soutěže
V kategorii přípravek dívek jsme po čtyřech turnajích ještě neprohráli. Maruška Dvořáková, Kateřina Mičková, Kateřina Lidmilová a Anežka Korábová drží neporazitelnost. V soutěži máme ještě
B a C tým, které střídavě hrají B, C a D skupinu.
Velmi dobře rozehraná soutěž.
Mladší žákyně, doplněné o děvčata z červeného
minivolejbalu, zaváhaly v zápasech s Lanškrounem a Č. Třebovou. Zatím okupují nepopulární
čtvrté místo.
Starší žákyně (zde máme zastoupení dvěma
týmy) - zatímco A družstvo ještě nezvítězilo, béčko má na svém kontě 3 vítězství a 1 porážku. Zatím
4. a 9. místo.
Kadetky odehrály pouze jedno kolo a hravě si
poradily s hráčkami Litomyšle.
V kategorii dospělých jsou naši muži v KP II. třídy na 2. místě za vedoucím Rybníkem. Přínosem
letošní sezóny je bodování italským způsobem,
kdy si družstva rozdělí tři, dva, jeden, popřípadě
žádný bod, pokud neuhrají alespoň set.
-har-

Z MČR v Ostravě
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Mladší žáci
reprezentovali kraj
Atletické vedení Českého atletického svazu
hledá způsob popularizace atletiky u mladších
kategorií. Proto se letos poprvé uskutečnila mezikrajová utkání výběrů mladšího žactva. Tedy
třináctiletých a dvanáctiletých žáků. Termín byl
méně vhodný, protože druhý den po tomto utkání
se konalo finále Krajského přeboru družstev této
věkové kategorie. Krajský svaz si tedy vzpomněl
i na poličské závodníky, a do výběru byli nominováni tři chlapci a jedna dívka, kteří se, spolu
s trenérským doprovodem, Martou Schauerovou,
věnovali atletice celý víkend.
Chlapci startovali v jedné individuální disciplíně a v neobvyklé smíšené štafetě 8 x 100 m. Karel Flídr běžel 60 m př. za 11,36 a získal devátou
příčku. Rovněž devátá byla Anna Tehza v hodu
míčkem, výkonem 42,41 m. Desátí byli Ondra
Poul a Karel Flídr ve zmíněném štafetovém běhu.
Výkon štafety byl 1:58,36 min. Ondra Poul se ve
sprintu na 60 m probojoval do finále B, kde výkon 8,84 s znamenal 11. místo. Posledním členem
výpravy byl Martin Navrátil, který však zde svůj
výkon 61 m v hodu míčkem nepředvedl a nebyl
klasifikován.
Pro doplnění - družstvo chlapců získalo celkově
čtvrté místo a dívky byly třetí.
Miloslav Červ
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Plavecký bazén
1. čtvrtek
2. pátek

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
3. sobota
14.00-20.00
4. neděle
zavřeno
5. pondělí 6.00-7.30, 12.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-19.00 cvičení nejen pro seniory
dvě dráhy, 18.00-19.00 dvě dráhy,
19.00-20.00
6. úterý
6.00-7.30, 11.00-15.00, 15.00-16.00
cvičení pro těhotné, 16.30-18.00 dvě
dráhy, 18.00-19.00, 19.00-20.00
Aquaerobic
7. středa
6.00-7.30, 18.00-19.00 dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání
8. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00
9. pátek
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
10. sobota 14.00-20.00
11. neděle
zavřeno
12. pondělí 6.00-7.30, 12.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-19.00 cvičení nejen pro seniory
dvě dráhy, 18.00-19.00 dvě dráhy,
19.00-20.00
13. úterý
6.00-7.30, 11.00-15.00, 15.00-16.00
cvičení pro těhotné, 16.30-18.00 dvě
dráhy, 18.00-19.00, 19.00-20.00
Aquaerobic
14. středa 6.00-9.00, 10.00-12.00, 18.00-19.00
dvě dráhy, 19.00-20.00 kondiční
plavání
15. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00
16. pátek
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
17. sobota 14.00-20.00
18. neděle zavřeno
19. pondělí 6.00-7.30, 7.30-10.00 dvě dráhy,
12.00-13.30, 14.30-16.00, 18.00 -19.00
cvičení nejen pro seniory dvě dráhy,
18.00-19.00 dvě dráhy, 19.00-20.00
20. úterý
6.00-7.30, 11.00-15.00, 15.00-16.00
cvičení pro těhotné, 16.30-18.00 dvě
dráhy, 18.00-19.00, 19.00-20.00
Aquaerobic
21. středa 6.00-9.00, 10.00-12.00, 18.00-19.00
dvě dráhy, 19.00-20.00 kondiční
plavání
22. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00
23. pátek
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
24. sobota		14.00-20.00
25. neděle zavřeno
26. pondělí 6.00-7.30, 7.30-10.00 dvě dráhy,
10.00-13.30, 14.30-16.00, 18.00 -19.00
cvičení nejen pro seniory dvě dráhy,
18.00-19.00 dvě dráhy, 19.00-20.00
27. úterý
6.00-7.30, 11.00-15.00, 15.00-16.00
cvičení pro těhotné, 16.30-18.00 dvě
dráhy, 18.00-19.00, 19.00-20.00
Aquaerobic
28. středa 6.00-9.00, 10.00-12.00, 18.00-19.00
dvě dráhy, 19.00-20.00 kondiční
plavání
29. čtvrtek 6.00-7.30, 15.00-20.00
30. pátek
6.00-10.00, 12.00-16.00, 17.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání

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 16.00-20.00 h.
ženy:
čtvrtek 16.00-19.30 h.
sobota 15.00-16.55 h.
společná: sobota 17.00-20.00 h.

Sportujte s našimi
olympioniky
V pondělí 8. října 2012 měli zástupci základních škol Poličska možnost seznámit se s projektem Odznak všestrannosti olympijských vítězů
(OVOV), což je pohybový program nejen pro žáky
základních škol. Hlavními propagátory projektu
jsou Robert Změlík a Roman Šebrle. Do projektu jsou zapojováni i další olympionici, o čemž se
mohli přesvědčit návštěvníci poličské schůzky, jejíž hostem byla Šárka Kašpárková.
Program OVOV je prioritně cílený na žáky základních škol, ale zapojit nebo inspirovat se může
kdokoli – jak jednotlivci, tak týmy, ale i celé rodiny. Informace získáte na http://ovov.cz/

PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA
NA PLAVECKÉM BAZÉNU:
dle rozpisu uvedeném na vývěsní tabuli
před plaveckým bazénem
po: 10.00-12.00 a 14.00-20.00
út: 14.00-20.00
st: 10.00-12.00 a 14.00-20.00
čt: 14.00-20.00
pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00
so: 14.00-17.00
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora
ZIMNÍ STADION: so, ne 14.00-15.30 h.
Možnost pronájmu ledové plochy
na tel. 461 725 427
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu,
Polička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427

Turisté zvou
Sobota 11. listopadu - Podzimní
vycházka. Letos se vypravíme do
Březové nad Svitavou k rozhledně
Járy Cimrmana a po neznačených
cestách přes Bělou nad Svitavou
a Lavičné do Starého Svojanova.
Ze Starého Svojanova dojdeme po silnici nebo po
zelené značce do Svojanova. Délka trasy asi 16 km.
Odjezd: z Poličky, aut. nádraží v 8.40 hod., z mostu
8.42 hod. Vedoucí akce: ing Karel Mũller
Čtvrtek 15. - neděle 18. listopadu - Za posledním
puchýřem. 41. ročník oblíbené celostátní akce na závěr turistické sezony se letos koná v Plzni. Vedoucí
akce: Jiří Andrle
Sobota 24. listopadu - Zamykání turistických cest.
Turistický pochod na ukončení sezony ve Velkých
Opatovicích. Doprava osobními auty. Vedoucí akce:
Jiří Vrbický
Sobota 1. prosince - Zimní Svojanov - 40. ročník.
Oblíbená vycházka do oblasti Svojanova Sraz v 8.00
hod před gymnáziem v Poličce. Trasa 23 km. Vedoucí akce: Zdena Mihulková
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

INFORMACE:
• teplota vody v poličském bazénu je po celý
provozní den 27 0C
• 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;
plavecká škola, Jolana Kozlová 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz

Václavská trofej
podruhé
V pátek 28. září uspořádalo Rybářské sdružení Vysočina Polička na přehradě Pod Kopcem druhý ročník závodu Václavská trofej. O jeho zhodnocení jsem
požádal hospodáře Jaroslava Martinů.
„Rozhodli jsme se využít skutečnosti, že letos
28. září připadl svátek Václava a státní svátek Den
české státnosti na pátek. Tím se víkend prodloužil
o jeden den, a proto jsme uspořádali druhý ročník
Václavské trofeje o den dříve než loni. Vzhledem
k dění ve společnosti jsme sice měli trochu obavy
o účast, neboť dnes není snadné nějakou akci uspořádat, a proto jsme položili důraz na propagaci ve
sdělovacích prostředcích, především na internetu.
Ukázalo se, že naše snažní nebylo marné, což potvrdila účast 133 závodníků ze všech koutů republiky.
Pochopitelně jsme, jak velí naše tradice, opět doplnili stávající rybí obsádku. Vyvarovali jsme se tentokrát chyby, které jsme se dopustili loni, kdy jsme
vysadili především pstruhy duhové, kteří touto
dobou trpí nedostatkem kyslíku ve vodě a neberou.
Proto jsme se snažili, aby letos byli dominantními
rybami štika a kapr. Štiky jsme nakoupili, kapři
jsou vlastní z výlovu Synského rybníka. Vysadili
jsme ale i pstruhy.
Musím vyjádřit velkou spokojenost s početnou
účastí, což považuji za malý zázrak. Navíc se nám
vydařilo počasí. Naplnily se naše předpoklady
a dominantní rybou se stala štika, která je při chuti
skoro pořád, chyceno jich bylo 114. K všeobecnému
překvapení však dobře brali i pstruzi (chyceno jich
bylo 191), naopak zcela zklamali kapři, zájem o potravu jich mělo pouze 23. Kromě toho bylo uloveno
8 candátů, 1 siven a 1 jeseter.
Mám-li závod celkově zhodnotit, byl to vedle oslav
státního svátku i pěkný rybářský den.“
Konečné výsledky: 1. Hlásenský, 2. Hájek, 3. Preisler. Tři poháry také převzali závodníci za největší
ulovené ryby.
Text: L. Vrabec
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