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750 + *555
K sestavení jídelního menu existují ustálená pravidla, z nichž si jakž takž pamatuji uvítání stolovníků, aperitiv, předkrm, káva či čaj, před hlavním
chodem snad lehká hudba a zábava, hlavní chod
s nápoji k ulehčení trávení, po jídle klidová sféra
a pak nájezd na druhé kolo s dostatkem pití různého procentního složení a pak až do vysílení kola
další a další.

spíš pocitově, jak mě některá vystoupení oslovila
a jak jsem je také stíhal. S některými účinkujícími
jsou pak uvedeny rozhovory, jak je připravil kolega
Láďa Vrabec.
V páteční podvečer jsme vpluli na vlnách bluegrassu souboru StopTime česky zpívajícího a světe
div se, se srozumitelnými texty a příjemnými melodiemi, jež k tomuto žánru patří. Dobrý začátek.

řádek: To, co slyšíte vy na pódiu, stejně není to, co
slyšíme my dole. Kdyby si to Michal Pelant odpustil, pak bych jeho osobně zaměřené texty, které má
sám rád, mohl přijmout s větší empatií.

StopTime

Věžní hudba

Havelka

U2

Dilated

Gymnázium

Připravuje-li se menu pro mnohatisícový lid
formou festivalu, musí být na začátku také připravováno menu. A to velice rozličné, ba řekl bych,
roztodivné. Pořadatel by měl mít nad svým pracovním stolem na stěně zabodnutou výstrahu. Není
ten, aby se zavděčil lidem všem. (U druhé kapely
to použiji.) S tímto vědomím a rizikem přistupuje
ředitelka Tylova domu Alena Báčová se svými spolupracovníky už dlouhá léta k uchystání festivalového menu a dalo by se říci už se zaběhlou rutinou.
Vročí-li se do toho třičtvrtětisíciletí oslav města
Poličky, jakožto událost připomínaná sice od
prvního dne roku, ale spějící k vyvrcholení právě
ve dny festivalu, musím si pro sebe říct, že tady asi
jenom rutina nestačila. Vypsal jsem si program velikostí písma Times New Roman 7 a vyšly mi plné
tři strany textu, kde jednotlivým vystupujícím souborů bylo věnováno jen nezbytných pár řádků. Zajistit všechna vystoupení, časově a dramaturgicky
je sladit, byla pro tým Tylova domu práce zasluhující obzvláštního ocenění. Myslím, že však zvítězí
upřímné poděkování.
A tím se dostávám k úkolu, který teď plním:
budu psát o festivalu, ale ne vždy chronologicky,

Ale pak:
„Uaaauíííí uaaauíííí uaaauíííí brem brem brem
šasasašsa šasasašsa - hoď to víc doleva - uva va
va va dúm dzum dúm - snad jo.“ Tak to byl ladicí test pro hlasivky. Kytara v ruce a nespočítatelně
decibelů nám rozezvučely břišní dutinu a rozechvěly nohavice. Následuje vztyčený pumpující palec
a znova kytara v ruce a zase nespočítatelně decibelů
a k tomu nespokojený výraz a směrem k mixážnímu
mistru pumpující palce šikmo dolů. Totéž s mírnou
obměnou basová kytara a pak bicí: bum bum bumbumbum a paličky ukazují nahoru. Bylo to asi málo
slyšet. Znovu bum bum bumbumbum teď už docela fortefortissimo. Virbl se nezkoušel, nebude asi
potřeba. Takže výsledek 20 minut něčeho, co trio
na pódiu považuje za ladění, ale zato našich 20 minut v prachu. Nemají ale rekord; Monkey Business
takhle vyváděli předloni půl hodiny.
Stotřicetičlenný symfonický orchestr dostane
od hoboje komorní a, to si vezmou smyčce, dřeva
a plechy a za čtyři minuty nastoupí ve fraku dirigent, ten zvedne taktovku…
Vám mistři ladiči a mistři světa! Jděte se s těmi
parádami, co jste stejně okoukali, vycpat. Pro po-

kvintetu ZUŠ Bohuslava Martinů. Říkám si, byl
by vůbec festival bez této věžní hudby možný? Ty
tóny posluchače na pár chvil dávají dohromady,
nutí je postát, pohledět vzhůru a snad při pohledu
k tmavnoucímu nebi a seshora se nesoucí hudby je
ponoukne zavzpomínat, zamyslet.
Na minutu přesně zazní znělka kapely Ondřeje
Havelky a jeho Melody Makers. V tomto v podvečer už dobře temperovaném počasí můžeme myslet
jen na muziku a snad ještě na to, abychom měli takové místo, kde bychom viděli na pódium. To ale
není starost kapely. Ta hraje swing konce třicátých
a čtyřicátých let a jsou to perly od Duke Elingtona,
Cole Portera, Jimmyho a Tomyho Dorseye, Woody Hermana, Luise Jordana, George Gerschwina.
Kdo by neznal Night and Day nebo táhlou Moggie,
či do češtiny přeloženou Všichni tancovat jdou…
Právem se nenasytnému posluchačstvu, které si toto vše vyposlechlo a zhlédlo včetně stepu
Ondřeje Havelky, dostalo ještě přídavku Beat Me
Daddy, Eight to the bar - volně přeloženo: Vraž mi
táto, v osm jdu do baru a kapela se při tom odvázala
a bylo vidět, že si to užívá s námi.
(pokr. na str. 2)
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Pár kroků a stojíme už tradičně v blízkosti věže
sv. Jakuba. Třicet šest metrů nad námi z osvětleného ochozu zaznívají fanfárové tóny Dechového
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(pokr. ze str. 1)
Rozhovor:
„Pane Havelko, Poličku asi znáte…“
„Máte pravdu, v Poličce nejsem poprvé. Byl jsem
tady několikrát soukromě i s kapelou. Navštívil
jsem samozřejmě rodnou světničku Bohuslava
Martinů ve věži kostela sv. Jakuba a vzdávám hold
městu, že dalo světu tohoto geniálního skladatele.
Kromě pamětihodností, které jsou zde k vidění,
zmíním alespoň hradby, je patrný celkový rozvoj
města ve všech oblastech. Říkáte, že z projevu naší
kapely čiší radost z muziky, vzájemná náklonnost

hymny zazpívané gymnaziálním sborem jsme
omládli a cítili se zase studenty. Pak jsme se na
náměstí shledávali s kolegy jiných ročníků a dávali
si tipy, kde se kdo právě nachází a o to radostnější
bylo, že jsme se setkali a že jsme se poznali.
Starosta města Polička Jaroslav Martinů oficiálně zahájil slavnosti výročí města. Využil této příležitosti k poděkování každému občanovi za práci
pro své rodiny a pro naši Poličku. Dále řekl: „Je to
krásné, kulturně vyspělé město, plné života a elánu. Zásluhy na tom mají i generace našich předků, jejich poctivá práce během uplynulých 750 let.

měšťanů a lidu obecného. K tomu 4 koně, 5 irských
vlkodavů a 2 velbloudi. Doprovázeno orientálními
tanečnicemi, kejklíři a tisícihlavým davem lidu
poličského i davů namátkou se namanuvších. Rozpoznání královského páru ztíženo pak absencí královských korun, co funkčního atributu, leč vzat byl
v úvahu historicky doložený fakt, že sobě král bral
korunu ve chvíle protokolem tomu určené. Já bych
ten historický fakt oželel a chtěl jsem vidět krále
s korunou jakožto patřičného symbolu.
Jejich přivítání bylo důstojné a s noblesou se
ho zhostil starosta města Jaroslav Martinů v kní-

Zahájení

Slavnostní salva

Zakládací listina

Orientální tance

Souboje

Spirituál kvintet

a schopnost rychle si získat posluchače. Odpověď
na otázku proč tomu tak je, je snadná – máme se
navzájem rádi a všichni milujeme swing.“
Dodám, že jsem pana Havelku poprosil jménem
občanů Poličky, aby vyřídil pozdravy a přání pevného zdraví své mamince, oblíbené herečce Libuši
Havelkové (91 let).

Naším hlavním úkolem je v tomto díle pokračovat
s cílem vytvořit zde dobré podmínky pro život lidí,
a především mládeže.“
Pak v oficiálních stránkách města Poličky k této
slavnostní chvíli mimo jiné napsal: „Mým osobním
nejsilnějším zážitkem byl průvod absolventů poličského Gymnázia. Jeho krása, důstojnost a noblesa, které z nekonečného proudu bývalých studentů vyzařovaly, mi vháněly slzy do očí a musel
jsem se často na chodníku při vstupu do náměstí
otáčet a slzy si potají utírat. Zmocnil se mne těžko
sdělitelný pocit velké důstojnosti, pokory a úcty
všech účastníků průvodu ke své bývalé škole, ale
též i k našemu městu. Myslím, že tento okamžik je
natolik silný, že musí být historiky zaznamenán
a při příští příležitosti i zapsán.“
Zazněla fanfára složená k tomuto výročí skladatelem Alešem Březinou a salva podtrhující tento
slavnostní okamžik. Pak už jsme si mohli vybírat
a sledovat různé akce a atrakce, kochat se orientálními tanečnicemi - ty byly na podiu, takže viditelné,
či sledovat turnaj v šermu pod pódiem, viditelný
jen zlomku diváků, ale nešť. V tu chvíli se festival
blížil karnevalu, jehož veselí nenarušily ani ukázky
práva útrpného, podané s mírou a vkusem, pokud
to toto téma připouští. Šlo to ráz naráz a po ukázce
zbraní bylo poledne a tak tak čas na další průvod,
tentokrát přímo královský.
Kolem půldruhé se přiblížil, když před tím prošel z městského parku přes nábřeží až na zaplněné
náměstí. Průvod se všemi náležitostmi, s honosným leskem. To přišel pod vedením hradního kastelána Miloše Dempíra Svojanovský lid a lid hradní,
tvořící průvod královský, čítající devadesáte duší
tohoto doprovodu. Ten sestával z krále Přemysla
Otakara II., královny Elišky, jejich suity, zbrojnošů,

žecím rouchu. Tyto chvíle, tak jak jsou soudobou
technikou zvěčněny, budou při každých významných datech města vždy ukazovány. Tak se píše
historie…
Náměstí nám v každém místě nabízelo různá občerstvení, hračky, věci zbytné i nezbytné, ale v tom
počasí vítězily stánky s pitím. Náměstím proudili
lidé, kteří ne vždy čekali na další program, ale jen
z toho dobrého pocitu, být zde.
A v tomto různě soustředěném davu vystoupila
skupina Gnomus. O pozornost se nemusela prosit.
Po prvních tónech už se nejen před podiem, ale až
k morovému sloupu zastavili posluchači a užívali si
koncertu této známé a populární skupiny. Kromě
hudby středověké slyšíme u nich i rock přirozeně
začleněný do skladeb – konečně, když mají elektrické kytary a perkuse… To s archaickými nástroji
jako mnohostrunnou cistrou či šalmají a tureckého bubnu vytváří sourodé mnohobarevné hudební spektrum. A k tomu dudy. Viděli a slyšeli jsme
část jejich repertoáru, kterým se také prezentují na
mnoha místech Evropy.
Už dopoledne jsme se mohli dívat na taneční vystoupení Angel’s Tribe a můžu přenést na papír jen
příjemné dojmy vyvolané ladnými pohyby tanečnic. Osvěžující chvíle se stylovou hudbou a slušivými tanečními kostýmy. Pozvat tuto šumperskou
skupinu, věnující se orientálním tancům byl dobrý
nápad a stal se i součástí královského průvodu.
Za léta festivalů *555 zde vystupovalo nepočítaně swingových kapel, počínaje kapelou amerického letectva působící v Německu, ale to už je ale
řádka let. Swing je stále živou muzikou, žijící jak
evergreeny, tak novou tvorbou. Big Band Chrudim & Dasha to svým vystoupením stvrdil. Dasha
ještě nezapomněla na své loňské vystoupení na

U2 Desire Revival Band jezdí patnáct let po světě
a teď zabloudil k nám. Mají rádi irskou skupinu U2
a jí se také zdobí. Skladby hrají dokonale věrně, ale
s vlastním vkladem. Proto je tato skupina vítána po
celé Evropě a i přes pozdní hodinu tu byla přivítána velkým množstvím diváků, s nimiž se nerada
loučila. To, aby mohla zaznít poslední kapela večera, skupina Dilated. Hrají různé klony rocku, ale
jejich parketa je hard. Mnoha posluchačům se spát
nechtělo, hudba skupiny je temperamentní, není
naštěstí tou, co vyvolává euforické výlevy. Nikdo se
v kašnách nekoupal ani netopil. Takže dobrou noc.
Gymnázium pozvalo své absolventy k výročí
města na velký sraz. V sobotu po deváté se na nábřeží scházeli spolužáci, a čím byl maturitní letopočet vzdálenější, tím počet absolventů byl nižší, ale
v tu chvíli byla hlavní radost ze shledání. Pod první
tabulkou s maturitním letopočtem 1948 se sešli
kolegové František Filipi, Vladimír Junek, Anna
Martinů, provdána Čermáková a Jiří Vencovský.
Jen o maturitní rok mladší pak Blažena Mauerová, provdána Junková, Josef Muff, Vladimír Procházka a Miloš Vencovský. Rád jsem je viděl a připomněl si, že v tu dobu jsem jako gymnazista měl
stejné paní a pány profesory.
Byli jsme přivítání starostou, místostarostkou
a ředitelem gymnázia, a při zvucích studentské

2

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

Jazz festivalu a věděla, že ji zde čeká vřelé přijetí.
Swing zněl celým náměstím a bylo by jen opakováním, že posluchači znají svého Glenna Millera,
Harryho Jamese, Bennyho Goodmanna, či Count
Bassieho. Pro starší jsou tyto skladby připomínkou
jejich tanečních či odpoledních čajů v restauraci na
Střelnici pod taktovkou Emila Pazlara, pro mladší
ověřením, že muzika z listu je stejně živá jako ta,
která se notovému zápisu programově vyhýbá.
V 16.45 hodin, a takřka ve stejnou dobu, se sešli, ač 300 metrů od sebe vzdáleny, dva soubory se
stejným cílem: dát lidem radost z viděného a sly-

Rozhovor s kapelníkem Spirituál
kvintetu Dr. Jiřím Tichotou:
„Cítili jsme se tady dobře, jako mezi přáteli, lidé
byli hrozně milí, a co nás velmi překvapilo, bylo
jich opravdu hodně. A ještě víc nás překvapilo, že
většina krásně zpívala, když jsme je o to požádali.
Když budeme pozváni zase, kdykoliv rádi přijedeme. Takové pěkné město máme trvale zapsáno ve
vzpomínkách. Například před lety jsme tady hráli v Tylově domě a já jsem zjistil, že jsem si doma
zapomněl naložit do auta kytaru. Tak jsme ohlásili publiku, že je po koncertě. Ale během pár chvil

Neupřednostňuje žádný hudební styl a uvádí, že by
pro svou skupinu vytvořil zatím neexistující škatulku „Pop-tramp“. Kamelot je držitelem multiplatinové desky. Nic proti tomu nezmůžou, ale nad jejich skupinou se vznáší píseň Zachraňte koně. Byla
i tady. Kamelot přijel s Ilonou Csákovou a Láďou
Kerndlem a Bohušem Josefem. Netřeba jich blíže
představovat. Zpívali písničky ze svého repertoáru
a písničky Kamelotu a hráli a přidávali by asi do
nekonečna, ale na pořadu byl už desátý velkolepý
ohňostroj pana Jiřího Havrana, vyšperkovaný číslicí 750 a monumentálním závěrečným gejzírem.

Beze slov

Elan

Kamelot Saková

Mandrage

Naked

šeného. Na náměstí byl Spirituál kvintet a v Tylově divadle Divadelní soubor Tyl Polička. Spirituál
přinášel lidem hudbu, ale i zprávu o tom, jak může
být 55 let znamením kvality a trvalosti a Sen noci
svatojánské o přesně 420 let starší, nám říkal totéž. V obou případech jsme byli účastni stejného:
pobavit – zde hudbou, zde příběhem. Hudba Spirituálu přináší ozvěnu něčeho, co bylo, je a za okamžik není a v jejich textech není rozdíl v tom, je-li
to vzato na amerických plantážích či prériích nebo
u řeky či táboráku na Kocábě – namátkou Zelené
pláně, Beránek a vlk, Jednou budem dál, Nezaprodám duši svou, Kocábka, Jozue, To co zbývá lásko
a ve Snu noci se milenci sejdou v neurčeném čase,
aby se milovali a hašteřili, a závěrem se paradoxně
bavili příběhem lásky jedné z nejtragičtějších, Pyramem a Thisbou.
Ve Snu je hlavním motivem láska a humor, ale ne
ten, kterým jsme v současnosti krmeni, tím, kde se
bavič snaží rozesmát za cenu pokřivení a vulgarit,
rozesmát náporem, kde myšlenky, jsou-li jaké, vycházejí spíše z těla. V Noci svatojánské jde o humor
puncovaný věky, který nepotřebuje hlasité a podbarvené výbuchy předem nahraného smíchu. Mysleli jsme, že na něj přijde pár diváků, neřku-li, že se
představení pro převahu účinkujících odpíská, ale
k překvapení v sále bylo slušně zaplněno vnímavým a bavícím se obecenstvem. Díky.
Na náměstí jim zatím unikaly krásné písně
a balady o životě a lásce prověřené 55 lety existence souboru. V Poličce jsem zažil Spirituál třikrát,
ale nezapomenu na zvláštní atmosféru představení na zahradě U mlýna před asi třiceti lety, kdy
byl koncert pořádán pro ty, kdož věděli, že bude,
a hlavně pro ty, kdož poselstvím tehdejších písní
rozuměli.

Rozhovor:
I. Czáková: „U příležitosti oslav 750. výročí založení Poličky přeji občanům z celého srdce, aby
historie města pokračovala ještě po mnoho století. Aby se zde lidem dobře žilo, abyste pořád měli
dobrého starostu, který lidem naslouchá a vychází jim všemožně vstříc, aby měli co nejvíc radostí
a co nejméně starostí. Kdybych dostala pozvání na
oslavy 800. výročí? Ráda přijedu.“
L. Kerndl: „Polička je krásné město, naposledy
jsem zde hostoval před nějakými deseti lety na
jazzovém festivalu. Ohromuje mne návštěvnost
akcí, v jednom kuse je tu všude plno lidí. Je obdivuhodné, že město na takovou akci dokáže sehnat
peníze, aby dalo občanům i lidem z okolí možnost
zúčastnit se té slávy a dobře se pobavit. Zaslouží si
to, protože včera uplynulo 47 let od okupace naší
země vojsky Varšavské smlouvy. Takže se musíme
snažit, aby nadále bylo všechno OK a město se
po mnoho dalších stoletích úspěšně rozvíjelo. Na
oslavách 800. výročí budu stoprocentně. Ale na to,
jak si vedete, se budu dívat shora.“
Bohuš Josef: „Občanům vzkazuji, aby si vážili
bohaté historie svého města a nakládali s ní tak,
aby i za dalších 750 let vypadalo nejméně tak pěkně, jako teď. Už děti by se měly seznamovat s jeho
historií, aby věděly, co všechno je potřeba dělat,
aby bylo stále krásnější a aby se v něm krásně žilo.
Rád bych si za padesát let ověřil, jak si počínali,
ale to už mi asi nevyjde.“

Ohňostroj
přiběhl jeden občan se svou kytarou a mohli jsme
hrát. Ptáte se, jestli bychom mohli přijet, až budete slavit osmisté výročí založení města? Určitě, už
jsem si tady kvůli tomu nechal boty, abych je nemusel sebou tahat v autě.“
Dobrý král a krásná princezna jsou hrdinové pohádky plné soubojů a tajemností. Přes svou krátkost pobavila Ukradená princezna děti i dospělé.
Hrála skupina Honorata.
V krátkém čase je tady revivalová kapela Elán
Kontraband podruhé. V dubnu zde účinkovala ve
Dnech slovenské kultury v Tylově domě. Tito profesionálové, patřící ke špičce tohoto žánru, hrají nejznámější hity slovenské legendární skupiny. Slyšeli
jsme Gabrielu Királovou za klávesami, Miroslava
Okála s bicími, Jirko Vaňa s kytarou a Jozefa Matáka s baskytarou. Všichni zpívají a my jsme fakt
slyšeli Elán.
Skupina Kamelot vznikla v roce 1982. Počáteční
tvorba kapely zařadila Kamelot do škatulky „Folk
a country“, kam je hudební skupina zařazena dodnes. Autorem všech textů a skladatelem hudby
je zpěvák a leader skupiny Roman Horký, který je
v současné době jediný člen původního Kamelotu.

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

Mandrage - Skupina zpívající pro své přívržence,
kteří na ni trpělivě čekali do půl jedenácté, se dočkali svých Šroubů a matic. Nemusím rozumět všemu, rytmus i aranže se mi líbily, texty jsem si pustil
na internetu a znovu píšu: jsou (pokr. na str. 4)
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750 + *555
(pokr. ze str. 3) zřejmě napsané upřímně a zpívané taky upřímně. Howgh.
A ještě vytrvalejší byli ti, co přivítali před půlnocí Naked Illusion. Sympatická kapela, v záři zelených reflektorů ji to moc slušelo. Hrálo se jim zde
dobře a na své webové stránce napsali, že si v Poličce zaskotačili a „Děkujeme Poličko“. A byla neděle.
*555 má své konstanty a vrcholnou jsou koncerty v chrámu sv. Jakuba. Letos přijel Mistr Václav
Hudeček s cembalistou světového jména Martinem
Hrochem. Hodně lidí přišlo vyslechnout si Mistra

programu i jeho dvě díla – Intermezzo pro housle a cembalo č. 1 a 2. Je to výraz naší úcty a hluboká poklona světovému skladateli. Atmosféra
tady byla nezapomenutelná - nádherné prostředí,
skvělé publikum, spousta inspirace. Ptáte-li se na
můj nástroj, musím říci, že je naprosto unikátní.
Jeho srdce, tedy rezonanční deska, je tři sta let
staré, kdysi bylo součástí jiného nástroje a z něj
přemontováno, když dosloužil. Proto má moje
cembalo tak mimořádný zvuk.“
Dovětek: Koncert ukončil Martin Hroch hrou na
kostelní varhany.

Na úplný konec by čtenář měl ještě věnovat pozornost těmto číselným údajům: v gymnaziálním
průvodu asi 1000 absolventů, v královském průvodu 90, tanečníků Besedy asi 200, účastníků festi-

Hudeček, Hroch

Beseda – průvod

Mistříňanka

Beseda

valu v pátek až neděli asi 15 000. Počet představení
v hlavních pořadech: pátek 6, sobota 21, neděle
6, doprovodných akcí 5.
Ředitelka Tylova domu Alena Báčová požádala
Jitřenku o zveřejnění těchto jejích slov: „Vyjadřuji
velké poděkování svým kolegům a kolegyním, kteří nejen v průběhu festivalu, ale po celou dobu jeho
příprav odváděli precizní práci. Díky Gymnáziu
v Poličce za zorganizování emotivního průvodu
absolventů. Děkuji kastelánovi hradu Svojanova, Miloši Dempírovi, za zajištění královského
průvodu, Janě Jonákové za přípravu nedělního
tanečního vystoupení České besedy tanečníků nejen z Poličky ale z celého okolí, Dřevozávodu Pražan, s. r. o. Ing. Petru Pražanovi a VHOS, a. s. Polička Otovi Pospíšilovi, městské knihovně a Mateřské
školce na Palackého náměstí za vstřícnost a materiální pomoc. Poděkování si zaslouží Jiří Havran,
který pro festival pracuje desátým rokem a v tomto
jubilejním roce předvedl perfektní podívanou podbarvenou působivou hudbou. V neposlední řadě
patří můj obrovský dík městským strážníkům za
výbornou spolupráci, dále zvukařům Jiřímu Čermákovi, Tomášovi Hrnčířovi, Vítu Báčovi a jeho
spolupracovníkům. Děkuji skupině pracovníků,
kteří nám po celé dny festivalu pomáhali a zajišťovali průběžný kvalitní úklid.
Vám všem patří náš obrovský dík za pomoc
a spolupráci. Máte velký podíl na zdárném průběhu celého festivalu. Srdečně děkujeme.“

Hudečka a mnoho lidí se na něj přišlo podívat; leckdo i s temperamentními dítky u boku. Tak či onak,
kostel byl přeplněn až po kruchtu čili kůr. Pamatuji
se, jak ještě mladíček a tehdy žák Davida Oistracha
také zaplnil Tylův dům a jak trpělivě a s úsměvem
dával autogramy mladým a malým ctitelkám. Později tady byl s mladými houslovými talenty, jimž
ochotně předával už jako koncertní mistr své zkušenosti a klestil jim cestu k hudebnímu mistrovství.
A nyní stejně usměvavý Mistr rozdával své umění
jubilujícímu městu a jeho posluchačstvu. Repertoár byl vybrán uměřeně jeho předpokládané skladbě a tak zazněly klasické evergreeny G. F. Haendela,
J. S. Bacha. Krásně se poslouchalo sólové cembalo
Martina Hrocha v melodické Royreově Závrati či
Velké sonátě G. Paisielliho. Oba umělci hudbou
i slovy vzdali hold jak místu, kde se narodil B. Martinů, tak jeho světové osobnosti. Jeho Intermezzo
pro housle a cembalo č. 1 a č. 2 zněly v prostorách
chrámu jedinečně. S cembalem a jeho slyšitelností
ve velkých prostorách to není jednoduché. Mnozí
ještě pamatují koncert světové cembalistky Zuzany Růžičkové v tomto kostele, kdy špatným umístěním jejího nástroje posluchači na vzdálenějších
místech marně natahovali uši. K Mistrovi Hudečkovi: Autentickým poslechem jsem si znovu uvědomil, co činí Mistra tak výjimečným. Jeho housle
zní jemně ve všech polohách, jakoby každý tón byl
vystlán tím nejjemnějším sametem. Své k tomu říkají i housle světového francouzského houslaře, ale
hlavní, hlavní je virtuozita Mistra Václava Hudečka. Co dál k tomu říct…
Rozhovor:
Houslový virtuos, světová legenda Václav Hudeček: „Jsem přesvědčen, že tady se při každém
koncertu vznáší nad hlavami přítomných duše
Bohuslava Martinů. V tomhle kostele prostě vládne jakási zvláštní atmosféra, která nemá daleko
k zázrakům. Když jsem tady hrál před časem za
klavírního doprovodu, bylo veliké vedro. Pro jistotu tady byli i záchranáři, aby mohli v případě
potřeby zasáhnout. Ale světe div se - během dvouhodinového koncertu k žádnému zdravotnímu
problému nedošlo. Dnes se mi hrálo obzvlášť dobře, neboť atmosféra byla naplněna radostí, spojenou s oslavami 750. výročí založení Poličky.“
Člen Britské cembalové společnosti, laureát řady
mezinárodních soutěží a „dvorní“ cembalista Václava Hudečka Martin Hroch: „Tady evidentně funguje ono známé „genius loci“, aneb „duch místa“.
Je pro nás velikou poctou hrát v prostorách, kde
se Martinů narodil a proto jsme dnes zařadili do
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Nepřehlédl jsem ani manželku Mistra Hudečka,
která ho doprovázela, herečku a spisovatelku Evu,
rozenou Trejtnarovou. „Na herectví jsem dávno
rezignovala, nyní už léta píšu knížky. Mám rozepsanou další, ale název prozrazuji, až když udělám tečku za posledním slovem. Mezi má hlavní
témata patří upřímnost, láska, spravedlnost.“ Což
jsou pojmy, které se ze slovníků dnešních lidí jaksi
vytrácejí, dodal jsem já.
Třetí a poslední průvod festivalu předznamenal
věc zde nevídanou: průvod téměř dvou set tanečníků z celé řady okolních obcí a samozřejmě tanečníků poličských, obkroužil náměstí a tancem České
besedy zahřál srdce všech diváků. Vystoupení nemohlo skončit jinak, než vybídnutím přihlížejících
k tanci. Nikdo neodmítl a tak jsme viděli i našeho
starostu, jak mu jde česká polka k duhu i Janu Jonákovou, která to vše zorganizovala. V takové náladě jde zapomenout na všechny starosti.
Zvykli jsme si na závěrečné vystoupení dechovek
a tentokrát se o něj postarala Mistříňanka, která
už hrála při Besedě. Tato sympatická lidová krojovaná kapela nemusela ani diváky vyzývat, aby si
nejen poslechli, ale i zazpívali jejich písničky známé z televize, rozhlasu, CD. Jsou už vlastně naše
a takové je bereme.
Palečkem byli inspirováni Božena Němcová,
František Hrubín či Jan Werich a teď se známým
dějem a dalšími epizodami přišlo havlíčkobrodské
Divadýlko Mrak. Hraný příběh je zpestřen kytarou
a zpěvy, ale ne samoúčelně. Pro děti i dospělé by
mělo být neseno domů zamyšlení: to, co vidíme
očima je jen pozlátko a až teprve tehdy, když se
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člověk projeví, zjistíme, jaký doopravdy je. Divák si
uvědomí, že síla člověka není v jeho velikosti a hromotluctví, ale v tom, že má srdce na pravém místě. Jan Werich řekl: „I pohádce musíte věřit. V tom
je právě ten kumšt.“
Poslední příběh letošních festivalových a výročních slavností skončil.

Závěrečné slovo starosty města Poličky Jaroslava Martinů:
Krásu a rozměr celých oslav umocnil obrovský
zájem občanů. Jejich počet a též i vzdálenost měst,
ze kterých se lidé sjeli, nemá obdoby a domnívám
se, že to již za našich životů nepůjde zopakovat.
Při této příležitosti chci s velkou úctou poděkovat všem návštěvníkům, každému jednomu zvlášť
za jeho osobní nezaměnitelný přínos a slušné
a ukázněné chování. Vážení a milí, zní to téměř neuvěřitelně, ale ostrahu celé této tři dny trvající akce,
kterou navštívilo přibližně 15 tis. návštěvníků, zajistilo naše město pouze se 3 strážníky městské
policie. Za celou akci nedošlo k vážnější události,
k žádné škodě na majetku apod. Jsem přesvědčený, že zde sehrál rozhodující úlohu „duch našeho
města“ – důvěra v občany. Že každý dělá, co může
a chce být užitečný a prospěšný. To považuji za jedno z největších poselství těchto svátečních dnů.
Text A. Klein, rozhovory L. Vrabec, foto P. Klein

40 let spolu
Gymnázium Polička přivítalo v rámci oslav
750. výročí založení města Poličky delegaci učitelů
z partnerského gymnázia v německém Tangermünde. V tomto roce gymnázia slaví 40 let vzájemného partnerství. Spolupráce přežila i několik
zásadních změn.
V roce 1975 byla podepsána smlouva o partnerství a spolupráci mezi Gymnáziem Polička
a Gymnáziem Tangerhütte v tehdejší NDR. Tato
spolupráce trvala celých třicet let, důležitým faktorem pro její dlouholetost byla možnost volby
češtiny jako cizího jazyka a tím tedy oboustranná
motivace. Partnerství bohužel ukončily politické
a ekonomické změny po znovusjednocení Německa. Pro nadbytečnost škol v Sasku – Anhaltsku
bylo Gymnázium v Tangerhütte v roce 2007 zavřeno. Partnerství ale plynule přešlo na Gymnázium Tangermünde, neboť mnozí učitelé zde získali
nové pracovní místo a také ředitel Gymnázia Tangerhütte Ronald Müller se stal ředitelem Gymnázia v Tangermünde.

„Od podepsání smlouvy v roce 2008 se i tato
spolupráce úspěšně rozvíjí jak mezi žáky, tak
mezi učiteli. O vzájemné výměnné pobyty s ubytováním v rodinách je mezi žáky obou škol velký
zájem. Němečtí studenti si ale češtinu mohou
volit už pouze jen jako formu volitelného krouž-

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
nabízí k prodeji

stavební parcely
na výstavbu rodinných domů v lokalitě ulice Bezručova v Poličce I. etapa

ku. Učitelé využívají při vzájemných návštěvách
možnost hospitací a výměny zkušeností,“ komentuje Jarmila Šťastná, učitelka němčiny a zároveň
koordinátorka partnerství poličského gymnázia.
Zástupce obou partnerských škol přivítal na
slavnostním setkání v budově poličské radnice
starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou v pátek 21. srpna 2015. Po oficiálním přivítání delegace následovala debata ve velmi uvolněné a příjemné
atmosféře. Zdravici za německé učitele přednesla
v českém jazyce paní Angelika Richter, která je
s tímto partnerstvím spojena již téměř třicet let
jako učitelka češtiny a koordinátorka všech vzájemných projektů.
Hosté z Německa se zúčastnili víkendového
programu oslav města Poličky. Během víkendu
došlo k řadě plánovaných, ale i náhodných setkání,
neboť mezi německými učiteli byli i ti, kteří Poličku navštívili ještě jako studenti před mnoha lety
v rámci výměnných pobytů. Na poličském náměstí
byla slyšet i lámaná čeština při vzpomínání a prohlížení fotografií.
Výstižně vystihují kvalitu tohoto partnerství
slova Jarmily Šťastné: „Když při loučení na školním dvoře zazní několikrát věta „Polička je můj
druhý domov“ není to fráze, nýbrž slova, kterým
my, učitelé Gymnázia Polička, dobře rozumíme.
Stejné pocity máme, když my opouštíme Tangermünde.“
Přejeme oběma gymnáziím alespoň dalších
40 let úspěšných výměnných pobytů a krásných
společných prožitků!
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

 možnost výstavby RD na podzim 2015 po vybudování technické infrastruktury
 velikost volných parcel 600 m2 – 1200 m2
 možnost úhrady kupní ceny do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy
Přehled volných parcel naleznete v grafické příloze na stránkách
města Poličky: www.policka.org, v oddílu „Dokumenty“
Zájemci o koupi se mohou přihlásit na odboru správy majetku MěÚ Polička, dveře č. 19,
tel. 468 001 720, 461 723 812, 734 152 220.

Návštěva
z Podorlicka
V pátek 11. září jsme v Poličce přivítali zástupce
svazků obcí Vrchy a Dolní Bělá. „Naše svazky realizují každoročně jeden tematický zájezd, který
má za cíl seznámit se s hospodařením některých
obcí a měst v ČR, kde bychom se mohli poučit
a snad i trochu nahlédnout do kuchyně, pro tento

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
vyhlašuje aukci

na prodej bytu č. 941/13
o velikosti 1+2
v bytovém domě č. p. 940, 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce včetně spoluvlastnického podílu 38/1000 na společných
částech domu a na pozemku p. č. st. 3074 v k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, obec Polička.
Byt se nachází ve IV. NP domu č. p. 940, 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce a sestává z kuchyně - 10,09 m 2, pokoje
1 - 18 m2, pokoje 2 – 7,85 m2, předsíně - 5,50 m2, koupelny - 4,50 m2, WC - 1,10 m2. Celková podlahová plocha bytu činí
54,54 m2. K bytu náleží sklepní prostor o výměře 7,50 m2.
Aukce se bude konat ve středu 9. říjen 2015 v 15.00 hod. v zasedací síni Městského úřadu Polička (I. poschodí vpravo).
Vyvolávací cena: 558.900 Kč
Prohlídku bytu lze uskutečnit po telefonické domluvě
na tel. č. 468 001 720, 461 723 812 nebo 734 152 220.
Upozornění pro účastníky aukce:
Zájemci o koupi bytu se mohou přihlásit v den konání aukce nejpozději do 14.00 hod. na Městském úřadě Polička, odboru
správy majetku, dveře č. 19. Před zahájením aukce je každý zájemce povinen podepsat Podmínky aukce, v nichž odsouhlasí
podmínky konané aukce. Dokument je k dispozici na uvedeném odboru. Bez podpisu Podmínek aukce nebude zájemce
k aukci připuštěn.
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rok jsme si vybrali město Poličku,“ uvádí důvod
návštěvy předseda Svazku Dolní Bělá a zároveň
starosta Lična Bc. Tomáš Vilímek.
Mezi hosty byli volení zástupci obcí svazku i zaměstnanci obecních úřadů. Na poličské radnici
proběhla v rámci setkání vzájemná diskuse a výměna zkušeností. Město Poličku představil starosta Jaroslav Martinů a místostarostka Marie Kučerová. Diskutovaly se otázky z oblasti dotací, práce
a bydlení, řešily se problémy s úbytkem obyvatel,
ale i současná politická situace a příliv uprchlíků.
Po oficiálním setkání se zástupci města Poličky si
hosté prohlédli poličské památky.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města
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Z rady města Poličky
b/ Smlouvu o poskytnutí grantu na „TechUsnesení přijatá na 14. schůzi
nické zabezpečení akce „Polička JAZZ 2015“
Rady města Poličky konané dne
č. 2015/22281 s Pardubickým krajem, Pardubice,
10. srpna 2015
RM schvaluje uzavření dohody o ukončení plat- dle důvodové zprávy.
c/ Smlouvu o poskytnutí grantu na „Technické
nosti smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne
zabezpečení akce „Dny Slovenské kultury v Polič1. 6. 2006 s Pardubickým krajem, zastoupeným
ce“ č. 2015/22282 s Pardubickým krajem, PardubiSprávou a údržbou silnic Pardubického kraje
ce, dle důvodové zprávy.
se sídlem Doubravice, jako pronajímatelem, ve
d/ Smlouvu o poskytnutí grantu na „Technické
věci užívání 100 m2 p. p. č. 5932/2 v k. ú. Polička,
s účinností dohody od 1. 1. 2016. Uzavření smlou- zabezpečení akce „Divadelní přehlídka- Zákrejsovy bylo schváleno RM dne 29. 5. 2006 usnesením
va Polička “ č. 2015/22283 s Pardubickým krajem,
č. 194.
Pardubice, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dohody o ukončení plate/ Smlouvu o poskytnutí grantu na „Technosti smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne
nické zabezpečení akce „Divadelní pouť 2015“
2
1. 6. 2006 ve věci užívání 10 m p. p. č. 5932/17
č. 2015/22284 s Pardubickým krajem, Pardubice,
v k. ú. Polička, s účinností dohody od 1. 1. 2016. Uza- dle důvodové zprávy.
vření smlouvy bylo schváleno RM dne 29. 5. 2006
f/ Smlouvu o poskytnutí dotace na „Technické
usnesením č. 191.
zabezpečení akce „Třicetiletá válka na Svojanově“
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
č. 2015/23229 s Pardubickým krajem, Pardubice,
o dílo Rekonstrukce (sanace) kanalizace na nábře- dle důvodové zprávy.
ží Svobody v Poličce, uzavřené dne 24. 6. 2015 s firmou WOMBAT, s. r. o., Brno.
RM schvaluje uzavření Dohody o provedeRM schvaluje uzavření smlouvy o právu pro- ní záchranného archeologického výzkumu č. j.:
vést stavbu na akci „Rekonstrukce ul. Riegrova, RML/467/15/Ne-361 s Regionálním muzeem v Litomyšli, Litomyšl, na akci „Hrad Svojanov, I. etapa
U Masných krámů a Hradební v Poličce - výměna
vodovodu“ se Sdružením majitelů skupinového - oprava plochy u hradního paláce“ dle důvodové
zprávy.
vodovodu Poličsko, Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor
stavbu na akci „Nová výstavba části chodníku na
plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2015.
ul. Střítežská v Poličce“ s Pardubickým krajem,
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž
Pardubice, dle důvodové zprávy.
předmětem je peněžní dar, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést
RM neschvaluje prominutí jednoho měsíčního
stavbu na akci „Nová výstavba části chodníku na
nájmu prostor sloužících podnikání v domě č. p. 9
ul. Střítežská v Poličce“, dle důvodové zprávy.
na ul. Masarykova v Poličce z důvodu rekonstrukčRM schvaluje smlouvu o dílo č. 780802-24662- ních prací ulice Masarykova, dle důvodové zprávy.
5-15169 na opravu části komunikace v Poličce RM schvaluje uzavření Dohody o umístění reStříteži s firmou Skanska, a. s., Praha.
klamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení
mezi městem Polička a společností COMA, s. r. o.,
RM schvaluje:
Polička, dle důvodové zprávy.
a/ Smlouvu o poskytnutí grantu na „Technické
RM schvaluje uzavření Dohody o umístění rezabezpečení akce „Martinů fest 2015 - 18. ročník“ klamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení
č. 2015/22280 s Pardubickým krajem, Pardubice, mezi městem Polička a TAUER ELEKTRO, a. s.,
dle důvodové zprávy.
Svitavy, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Nádražní 304“ s firmou SONET
Building, s. r. o., Hlinsko, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo se společností BS - IMEX, s. r. o., Brno, na
akci „Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a RůžoV letošním roce se sezona na koupališti výrazně
vá v Poličce“, dle důvodové zprávy.
vydařila. Počet návštěvníků přesáhl za dva měsíRM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy
ce provozu 23 tisíc, vloni cca 8 tis. Provozovatel
o dílo č. 10/2015/Po se společností VHOS, a. s., Moporušil tradici a otevřel koupaliště i 1. září, kdy
ravská Třebová, na akci „Přeložka přípojky kanalise přišlo vykoupat a odpočinout 331 platících ná- zace Masarykovy ZŠ Polička“, dle důvodové zprávy.
vštěvníků. Děkujeme všem, kteří se na provozu
RM schvaluje užití znaku města na webových
koupaliště účastnili.
stránkách Dětského domova Polička, dle důvodoVe vodě, která byla po celou sezonu perfektně
vé zprávy.
udržována, byl viděn i pan starosta Jaroslav MarRM schvaluje smlouvu o dílo s PP-Group.
tinů, který pečlivě sledoval provoz koupaliště. Ne- cz, s. r. o., Proseč, na opravu zpevněné plochy v Pozahálel ani provozovatel kiosku, pan Jaroslav Kli- ličce – Stříteži, dle důvodové zprávy.
meš, který sice měl stísněné podmínky, za to však
RM schvaluje připomínku k návrhu zadání Změnejlepší domácí langoše v okolí. Prozradíme, že re- ny č. 2 Územního plánu Polička s požadavky:
cept je od paní Kamily Pavlíkové z Poličky. Těšíme
• prověřit vymezení nové zastavitelné plochy
se na další spolupráci.
rekreace Rz pro rozšíření zahrádkářské osady
Jitka Kmošková
na severním okraji města v návaznosti na vymezenou zastavitelnou plochu Z45
• prověřit změnu funkčního využití stabilizované (stávající) plochy smíšené výrobní VS v Bořinách ve prospěch plochy smíšené obytné SO
(vymezení plochy přestavby)

Koupaliště
v provozu i 1. září

Usnesení přijatá na
15. schůzi Rady města Poličky
konané dne 31. srpna 2015
RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví na obnovu kulturní památky hrad Svojanov ve výši 500 tis. Kč.
RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památko-
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vých rezervací a městských památkových zón na
obnovu městského opevnění ve výši 920 tis. Kč.
RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na
obnovu Mariánského (morového) sloupu ve výši
472 tis. Kč.
RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností na obnovu nemovité kulturní památky
Tylův dům v Poličce ve výši 245 tis. Kč.
RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z Programu Integrovaný systém ochrany
movitého kulturního dědictví - preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - pro Městské muzeum a galerii Polička ve výši 36 tis. Kč.
RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z Programu Veřejná informační služba
knihoven - digitální zpřístupnění vzácných dokumentů - pro Městské muzeum a galerii Polička ve
výši 77 tis. Kč.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 20151003 mezi městem Polička a firmou
Bromach, spol. s r. o., Praha 3 - Vinohrady, na projekt „Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na
Lukách Polička“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zapojení města Poličky do iniciativy Místního akčního plánu vzdělávání na území
obce s rozšířenou působností Polička, případně na
území dalších obcí a subjektů, které vyjádří svůj
souhlas se zapojením do tohoto projektu dle důvodové zprávy.
RM schvaluje doobjednání 300 ks klobouků
v rámci propagace 750. výročí založení města Poličky.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
nájemní a smlouvě o výpůjčce ze dne 23. 9. 2011
mezi společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s., jako
pronajímatelem a městem Polička jako nájemcem,
jehož předmětem je prodloužení nájemního vztahu do 31. 10. 2019. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou v platnosti.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části plochy východní stěny domu č. p. 62 na
st. p. č. 592 v k. ú. Polička, ul. Revoluční, Polička,
o výměře cca 1 m2 za účelem umístění, provozování a údržby městského kamerového dohlížecího
systému. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 2.630 Kč ročně.
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
a o právu provést stavbu č. IV-12-2013184/VB/18
Polička, Bezručova I. etapa - knn - Město a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly,
jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dohody o podmínkách
postoupení práv a povinností z investorství na
budované dílo „Rozšíření distribuční sítě kabelového vedení NN“ v rámci stavby č. IV-12-2013184/
VB/18 Polička, Bezručova I. etapa - knn - Město,
jako předávajícím investorem a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako přebírajícím investorem, dle důvodové zprávy
RM schvaluje splátkový kalendář na úhradu
dlužné částky ve výši 10.918 Kč vyplývající z neuhrazeného nájemného a záloh na služby, spojené
s užíváním bytu č. 16, velikosti 1+2 s příslušenstvím, v domě č. p. 941, Sídliště Hegerova v Poličce, stávajícího nájemce a dlužníka, dle důvodové
zprávy.
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text
je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty
a místostarostky.

Zprávy ze Svojanova
Královna Kunhuta se vrací na scénu
Svojanov – Na královském hradě ožijí postavy
ze středověku. Své hosty přivítá královna Kunhuta.
Na své si přijde i mistr kat.
Pracovníci hradu na první říjnovou sobotu opět
připravili noční prohlídky. „Zvolili jsme téma z doby
gotické. Tedy z období, kdy na hradě žila královna
Kunhuta se Závišem z Falkenštejna,“ upřesňuje kastelán hradu Miloš Dempír. Prohlídky mají relativně
nový program. Odehrají se teprve podruhé.
O první středověké prohlídky byl obrovský zájem.
Ti, kteří chtějí být u toho, jak se na jedné straně bavilo panstvo, a na straně druhé trpěli poddaní, měli
by si vstupenky určitě zamluvit. V opačném případě
přijdou o jedinečný zážitek, při kterém možná bude
i trochu mrazit v zádech. „Rezervaci předem zaručeně doporučujeme. Kapacita prohlídek je omezená a jsou také časově náročné. Za jeden večer jsme
schopní zájemcům nabídnout pouze tři oživené
prohlídky,“ upozorňuje kastelán. Jedna prohlídka
s živým výletem do středověku trvá zhruba půldruhé hodiny.
Máte zájem? Pak neváhejte. Prohlídky jsou naplánované na sobotu 3. října od 18.30 hodin. Vstupenky si rezervujte na telefonním čísle: 461 744 124
nebo na e-mailu: info@svojanov.cz.

v parkánech hradu. Jedná se o autentický kámen,
který byl použitý i na výstavbu samotného hradu,“
doplnil kastelán. Takže i cesty budou zapadat do
historického prostředí.
Na zmar nepřijde ani štěrk z nádvoří a cest. Podle Miloše Dempíra dočasně poslouží na vysypání
cest v předhradí. Komunikace, které spojují první
a druhou hradní bránu, by také měla nahradit kamenná dlažba. Je to však otázkou dalších let.
Pokud plánujete cestu na hrad Svojanov, nemusíte se bát, že byste si památku kvůli stavebním
pracím nemohli prohlédnout. „Vyjednali jsme
s firmou, která cesty opravuje, aby zůstaly pro
návštěvníky průchozí,“ potvrdil kastelán Miloš
Dempír.

Korouhve v domě zbrojnošů

Model barokní radnice v Poličce

Noční oživené prohlídky
Štěrk nahradí historický
kámen z Poličky
Svojanov – Historické sídlo opět obléhají řemeslníci. V září začali s obnovou plochy dolního nádvoří
hradu a cesty spojující dolní a horní nádvoří.
V posledních letech chodili návštěvníci hradu
Svojanov po stavebním štěrku. Po mnoho let byl
pouze provizorním řešením. Kamínky ukryly díry
v cestách, takže návštěvníci po deštích nechodili
v loužích a blátě. Štěrk však měl i nevýhodu. Za suchých dní způsoboval při procházení turistů prašnost. „To bylo obzvlášť nepříjemné hlavně v prostorách u restaurace, kde je i venkovní zahrádka,“
poznamenal kastelán hradu Miloš Dempír. Drobné
kamínky často také uvízly v botách a dostaly se tak
i do expozic hradu.
O renovaci cest se správa hradu snažila už delší
dobu. Na všechno jsou ale potřeba peníze. „Letos
jsme uspěli s žádostí o dotaci od Pardubického kraje. Získali jsme i příspěvek od města Poličky. A také
díky výtěžku ze vstupného můžeme obnovu cest
uskutečnit,“ uvedl kastelán. Oprava komunikací
vyjde na 1,2 milionu korun.
Zajímavostí je, že hrad spojuje s Poličkou víc, než
skutečnost, že město je majitelem památky. „Pro
vydláždění dolního nádvoří využijeme historický
kámen z centra Poličky. Jedná se o žulovou dlažbu, která se uchovala pod pozdějším asfaltovým
kobercem,“ upřesnil Miloš Demír. Při rekonstrukci
poličských ulic byla kamenná dlažba vyjmutá pro
další využití právě na Svojanově.
Také cesta, která spojuje horní a dolní nádvoří,
dozná značných změn. Po odstranění štěrku vytvoří dělníci v podloží zpevněnou vanu pro uložení
kamene, do které zabudují i odvodňovací drenáž.
Použijí materiál z poličského kamenolomu ve Svojanově. „Tento kámen jsme zvolili proto, aby korespondoval s tím, kterým jsou vyložené chodníky

a znak markrabství moravského. Symbolizují také,
že hrad stojí na historické hranici mezi Moravou
a Čechami,“ uvedl kastelán.
Podle odborníků bílo-červená orlice v modrém
poli vychází z historicky doloženého praporu, který
užívala moravská markrabata ve středověku. Český
lev představoval rytířské ctnosti, sílu a odvahu. Aby
tyto vlastnosti lva byly zřetelnější, byl lev zobrazovaný ve skoku s vystrčenými drápy. Císař dokonce

českému králi Přemyslu Otakaru I. povolil přidat
lvu ještě jeden ocas. Tím se český lev odlišil od
jiných. Zvýšila se tím prestiž a sláva Českého království.
Korouhve však nejsou jedinou novinkou v historicky nejvzácnější budově historického sídla. „Do
domu zbrojnošů jsme pořídili stylové lampy. Lépe
zapadají do historických interiérů. Nahradily tak
moderní osvětlení, které s prostorem nekorespondovalo,“ vysvětlil Miloš Dempír.
Sezona na hradě Svojanov ještě zdaleka nekončí. Přijeďte se podívat. Památka je pro veřejnost
i v říjnu otevřená, a to od úterý do neděle, vždy od
9 do 17 hodin. K dispozici je také hradní restaurace
a penzion.
Květa Korbářová, Hrad Svojanov

Model radnice je pro zkušené i pro začátečníky
Svojanov – V historické expozici hradu je k vidění model poličské radnice. Je naprostou novinkou
mezi modely letošního roku. Můžete ho mít doma
i vy.
Zmenšená podoba radnice vznikla k příležitosti
750. výročí založení města Poličky. „Zvolili jsme
barokní podobu, která sice obsahuje gotickou část,
ale budova jako taková nepamatuje založení města. Považovali jsme ji za nejdominantnější stavbu
a hlavně střed města,“ vysvětluje kastelán hradu
Miloš Dempír.
Model vytvořil Milan Bartoš, který patří ke špičkám mezi dnešními modeláři. „Dokáže vytvořit
nejdetailnější podoby staveb. Stejně tak i model
radnice představuje do posledních detailů, všechny římsy, okenní šambrány. Zajímavostí jsou například suprafenestry nad okny. Každá má jiný
motiv a tak jsou provedené i na modelu. Římsy
jsou sestavené z několika vrstev, takže působí
Z důvodu vlhkosti zdiva a opadávání omítky
plasticky,“ popisuje Miloš Dempír. Model je rovněž
variabilní. Je tedy jak pro zkušené modeláře, tak pokračuje město Polička i v tomto roce v opravách
i pro začátečníky. Podle kastelána jen na každém obvodového pláště Tylova domu. Pro opravy čászáleží, jaké detaily si do té své radnice vybere. Za- tečně využívá i dotačních prostředků z programu
čátečníci si mohou vytvořit verzi, která je velmi „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ Ministerstva
jednoduchá.
Ještě doma nemáte tu svou poličskou radnici? Po- kultury ČR.
V loňském roce byly z tohoto programu čerpářídíte ji přímo v pokladně hradu Svojanov, ale také
v poličském informačním centru nebo v Centru Bo- ny prostředky na opravu východní strany Tylova
domu ve výši 243 tis. Kč (celkové náklady roku
huslava Martinů.
2014 byly ve výši 400 tis. Kč).
V tomto roce probíhá oprava jižní strany. ZhoNa nové korouhve svítí stylové lampy
Svojanov – Správa hradu připravuje pro návštěv- toveny jsou již drenáže, které umožní odvodnění
níky stále nějaké novinky. V domě zbrojnošů je jich stěn a zabrání vlhkosti zdiva. Do konce roku ještě
zbývá opravit opadané zdivo novou omítkou. Celhned několik.
kové výdaje projektu jsou 360 tis. Kč, z toho dotaDominantou hlavního sálu, kde před staletími
sídlila hradní posádka, se staly nové korouhve. Po- ce představuje částku 245 tis. Kč. V dalších letech
budou opravy pokračovat.
prvé byly k vidění v čele královského průvodu při
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
oslavách 750. výročí založení Poličky. Bylo by škoda tyto symboly Čech a Moravy jen někde odložit
a nechat na ně sedat prach. „Doplnili jsme s nimi
expozici v domě zbrojnošů,“ upřesnil kastelán hradu Miloš Dempír.
Prapory na žerdích, odborně korouhve, vznikly
příštího čísla Jitřenky 19. října
díky dlouholeté spolupráci s letohradským šerVšechny uzávěrky najdete
mířským spolkem Honorata, který se podílí na
většině kulturních akcích v průběhu sezony hradu.
na www.policka.org/jitrenka
„Korouhve představují znak českého království
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Lokální oprava
fasády Tylova
domu

Uzávěrka
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Slavnostní
fanfára na webu

„Šlapu i za vás“ – Petr Mazal

Chcete si poslechnout novou slavnostní fanfáru
města Poličky? Najdete ji na www.policka.org – Město – Symboly města a fanfára. Zde zároveň najdete
nový formulář pro užití znaku nebo loga města Poličky.
Slavnostní fanfára města Poličky je jedním z dárků k oslavám 750. výročí založení města. Pro složení
této slavnostní znělky oslovilo město Polička hudebního skladatele a zároveň velkého znalce a obdivovatele díla Bohuslava Martinů pana Aleše Březinu.
Fanfára zazněla ve své slavnostní premiéře v sobotu
22. srpna 2015 v 10.00 hod. na poličském náměstí
v rámci zahájení programu festivalu Polička 555,
který byl zároveň vrcholem oslav výročí města. Fanfára by se měla v budoucnu používat při slavnostních
a oficiálních událostech města.
„Jako hlavní hudební téma jsem použil tóny b-c-g-f, vyjadřující číselně rok 1265, tedy rok založení
města, mám takové interní odkazy rád,“ komentuje
skladatel. Slavnostní fanfáru nahrál soubor 7 hudebníků a oficiální verzi muzikanti natočili v hudebním
studiu A Českého rozhlasu v Karlíně. Nástroje, které v hudební znělce zní, jsou 1 trubka, 2 křídlovky, 1
pozoun, 1 basový pozoun a 2 klarinety (in Es). Mezi
hudebníky, kteří slavnostní fanfáru zahráli, byl i poličský rodák Svatopluk Zaal, který přizval další kolegy z Pražské komorní filharmonie. Hudební režie
a produkce se ujal skladatel fanfáry Aleš Březina.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Nové parkoviště
v ulici 1. máje
12 parkovacích míst přibylo díky nově vybudovaným parkovacím plochám na ulici 1. máje. Nutno
zmínit, že se jedná o první etapu, příští rok budou
stavební práce pokračovat a přibude dalších pět
parkovacích míst a dojde k opravě chodníku před
zdravotnickým zařízením. Celková cena projektu je
772 tis. Kč (náklady pro letošní rok představují částku 362 tis. Kč). Obyvatelům této části města slouží
zároveň nově opravený chodník na ulici E. Beneše.
Zde došlo i k výměně vodovodu a zpět se vrátila původní žulová dlažba. Hodnota opravy je 500 tis. Kč.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Můžete krátce představit Váš projekt?
Samozřejmě a rád. I když si myslím, že lidé,
které mé počínání zajímá již od začátku, už něco
o tom vědí. Můj projekt se zrodil v mé hlavě po
dvou povedených delších výletech na kole v předchozích letech. Jedním z nich byl výlet na Korsiku a druhým přes Balkán, Itálii a Střední Evropu.
Napadlo mě, že bych mohl zkusit ujet za 300 dní
30000 - 40000 km. Mým snem tedy původně bylo
(a stále je) ujet vzdálenost 40075 km, což je délka
zemského rovníku. Nyní však po první části vím,

minimum. A to z jednoho jediného důvodu - abych
byl rychlejší. Pro zasmání - potřeboval bych nějaký malý ručník nebo alespoň utěrku - to jsem samozřejmě s sebou neměl. Naopak jsem měl zubní
kartáček a pastu. Použil jsem asi 3x.
Co Vás čeká nyní?
Večer jdu do klubu na pivo. Zítra jedu do Litomyšle na odblokování bederní páteře, abych mohl
normálně dýchat. Poté musím na očkování proti
břišnímu tyfu, choleře a zřejmě podstoupím i nějakou protimalarickou profylaxi. Musím si zařídit
vízum do Keni, zjistit co nejvíce informací o státech, kterými budu projíždět. A hlavně - chci strávit nějaký čas se svou přítelkyní, protože bez ní
bych v životě do ničeho takového nešel. Myslím, že
jí zná spousta lidí, ale kdo náhodou ne - je to Iva
Dolečková. Určitě když čte tenhle rozhovor, tak si
v duchu říká: „Já ho zabiju,“ bohudík, jsem v Africe, takže se jí to asi nepovede.
A na závěr ještě jedna maličkost. Děkuji všem
poličským firmám a lidem a městu Polička, kteří
mě jak materiálně, finančně ale i psychicky podpořili a dále podporují. Jakýmkoli dalším sponzorským příspěvkům a podpoře se nebráním. Díky
všem za vše. Myslím, že šlapu i za vás.

Rozhovor ze dne 2. 9. 2015, ptala se N. Šauerová
dobře - myslím si, že jsem trochu přestřelil a že
40 tisíc kilometrů za 300 dní bych možná ujel, ale
V pátek 11. září se v malém sále Tylova domu
ne na plně naloženém kole. Ale jak se říká - nikdy
uskutečnil koncert na podporu Petra Mazala, kteneříkej nikdy.
rý uspořádali jeho kolegové ze ZUŠ B. Martinů PoMáte za sebou 1. část trasy, odkud kam jste jel?
lička. Záštitu nad „Koncertem s kolem kolem světa“
Kde jste byl? Kolik km máte za sebou?
převzala místostarostka města Marie Kučerová.
Má cesta začala přeletem z Prahy do ruského „Smekám před Vámi klobouk,“ tak ocenila výkon
Irkutsku, odkud jsem pokračoval do Mongol- Petra Mazala místostarostka města. Cestovateli
ska, Číny, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu. Poté jsem
předala kromě klobouku „750 let města Poličky“
byl nucen (jelikož získat víza do Turkmenistánu
i knihu Dějiny města Poličky a na cestu pro děti
a Uzbekistánu pro samostatně cestujícího cizince
jako dárek nafukovací balónky s logem našeho
a ještě k tomu na kole bylo téměř nemožné) pře- města. „Kniha byla vydaná ještě před Vaší cesletět do Jerevanu, odkud jsem pokračoval na kole
tou, doufám, že v dalším výtisku za 50 let už bude
na sever Arménie, Gruzií, Tureckem, Bulharskem, i Vaše jméno,“ dodala místostarostka.
Maďarskem na Slovensko do Dunajské Stredy. OdIng. N. Šauerová, tisková mluvčí města
tud jsem jel domů vlakem, protože jsem už nemohl
a bylo mi zle. Nyní už mohu napsat proč. Nejspíš
z nějaké kontaminované vody jsem si ve střevech
přivezl nějakého prvoka, který mi dělal celkem
neplechu v žaludku. Do této doby mám za sebou
11084 km.
V Poličských strojírnách 3. září slavnostně oteJaké byly Vaše nejtěžší chvíle na této trase? Co
vřeli novou zkušební střelnici
Vás přimělo jet dál?
Budou se zde zkoušet zbraně, střelivo a testoMou nejtěžší chvílí byla jedna noc strávená na
poušti v Číně. Ten den mi bylo zle a měl jsem prů- vat odolnost bezpečnostních prvků. Stavba stála
jem. Čím se více blížil večer - bylo mi hůř a hůř. takřka čtyři miliony korun. Poličské strojírny se
Venku bylo přes den okolo 45 stupňů a v noci tep- do stavby pustili proto, že je velká poptávka po
zkouškách a také tím využívají vhodné prostory ve
lota pod rozžhavenou silnicí moc neklesla. Když si
svém areálu.
vezmete, že jsem měl horečku, byl jsem vyčerpaný
průjmem a neměl jsem moc vody… Tu noc mně
„Budou tady probíhat různé zkoušky. V podniku
bylo strašně. Myslel jsem, že umřu. Nevím jakým
jsme v minulosti podobné testy již měli. Napřízázrakem, ale druhý den odpoledne jsem se cítil
jako znovu narozený. Po bolesti, horečce, halu- klad se zde zkoušelo pancéřování vozidel,“ vysvětlil ředitel Poličských strojíren Jaroslav Trávníček.
cinacích a střevních potížích se slehla zem. Díky
Bohu. Ten večer mi změnil život. Teď totiž slavím „V souvislosti s rozvojem dalších činností pociťujeme nedostatek vhodných pracovníků na různých
narozeniny každý den, když se probudím živý. A to
pozicích, zejména automechaniků, autolakýrníků,
myslím úplně vážně.
frézařů, atd.
A Vaše nejkrásnější zážitky?
-ijMým nejkrásnějším zážitkem bylo, když jsem se
probudil živej po noci (viz výše).
Všude bylo krásně. Když ale jedete na kole, moc
toho nevnímáte. Vaše prožitky se projeví ve Vaší
mysli až s určitým odstupem. Projížděl jsem zeměmi, kde byla nádherná příroda, hodní lidé a spousty sluníčka. To jste tu ale měli letos také. Strašně
jsem se ke konci už těšil domů, tudíž mým dalším
super zážitkem byl příjezd do Poličky. A teď fakt
nekecám: „Všude dobře, Doma nejlépe.“
Co vše na kole vezete?
Kolo je během cesty mým domovem. Tudíž si
vezu vše, co potřebuji k životu na něm. Stan, spacák, karimatku, nůž, fotku mojí přítelkyně, mobilní telefon s mapami, náhradní díly na kolo, atd.
Oproti jiným cyklo-cestovatelům toho ale vezu

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

Nová střelnice

Kalendář akcí

Kino Polička

říjen 2015

Tylův dům
Pátek 2. října v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti.
Sobota 3. října v 19.00 hod.
Zákrejsova Polička 2015
František Zákrejs: Anežka - Divadelní
spolek Tyl Polička
Drama poličského rodáka se stalo kultovní
hrou, ke které se divadelní soubor Tyl pravidelně vrací od premiéry v roce 1869. U příležitosti 750. výročí tomu nemůže být jinak, než
její opětovné uvedení na poličská prkna.
Vstupné 60 Kč
Neděle 4. října v 15.00 hod.
Den seniorů - Posezení u modrého
cimbálu Romana Veverky
Koncert k poslechu.
Vstupné pro veřejnost 60 Kč
Pátek 9. října v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti.
Sobota 10. října v 19.00 hod.
Zákrejsova Polička 2015
Kytice - Divadelní soubor HÝBL při
Kulturním centru Česká Třebová
Hudební komedie podle básnické sbírky
K. J. Erbena. Štědrý den. Polednice. Zlatý kolovrat. Vodník. Svatební košile. Bludička.
Vstupné 60 Kč
Neděle 11. října v 18.00 hod.
Zákrejsova Polička 2015
Orfeus a Eurydika - Základní umělecká
škola Bystré
Autorský muzikál, jehož námětem je staročeská báje o Orfeovi a Eurydice.
Vstupné 60 Kč
Pondělí 12. října v 8.15 a 11.00 hod.
Zákrejsova Polička 2015
Orfeus a Eurydika - Základní umělecká
škola Bystré
Školní představení.

stroj. Staví nejen na skvěle vystavěné situační
zápletce, ale také na brilantnosti ostře řezaného slovního humoru. Účinkují herci Východočeského divadla Pardubice.
Vstupné 240, 270, 300 Kč
Čtvrtek 22. října v 19.00 hod.
Katapult Retro Tour 2015
Za uplynulých čtyřicet let písničky Katapultu
zlidověly, jejich koncerty navštěvuje dnes již
tří až čtyř generační publikum a tak stal doslova rodinnou kapelou.
Vstupné 220,250,280 Kč
Pátek 23. října v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti.
Sobota 24. října v 19.00 hod.
Zákrejsova Polička 2015
Tři veteráni aneb Kam zmizela čelenka
- Divadelní ochotnický soubor Prut
z Korouhve
Divadelní pohádka v neobvyklé úpravě Pavla
Macha na motivy pohádky Jana Wericha.
Vstupné 60 Kč
Pátek 30. října v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti.
Sobota 31. října v 19.00 hod.
Zákrejsova Polička 2015
Dobře rozehraná partie - Divadelní soubor
Eduarda Vojana Brněnec
Fred je válečný veterán a nesnesitelný bručoun. Vychází pouze se svým dlouholetým
přítelem Waltem, se kterým hraje každé úterý šachy. Jednoho dne Freda navštíví jeho syn
Leonard a přivede mu novou hospodyni…
Vstupné 60 Kč

Tylův dům v Poličce bude opět na podzim otevírat

ZDOKONALOVACÍ
KURZ TANCE

Čtvrtek 15. října ve 14.00 h - malý sál
Senioři besedují s představiteli města
Beseda s kulturním programem.

pro dospělé zaměřený
na přípravu na plesovou sezónu

Pátek 16. října v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti.
Sobota 17. října v 19.00 hod.
Zákrejsova Polička 2015
S čerty nejsou žerty - Ochotnický spolek
Vířina Vír
Pohádkový příběh napsaný na motivy pohádky Boženy Němcové.
Vstupné 60 Kč
Úterý 20. října v 19.00 hod.
Pocta přátelství Jan Páleníček & Jitka
Čechová
Koncert v rámci sezóny KPH. Účinkují: Jan
Páleníček – violoncello a Jitka Čechová - klavír. Vstupné 110 Kč (studenti, žáci 20 Kč)
Středa 21. října v 19.00 hod.
Anthony Neilson: Lháři
Drsná i dojemná komedie úspěšného skotského dramatika působí jako dobře promazaný

Kurz bude probíhat ve 4 lekcích – 29. října,
5., 12. a 19. listopadu vždy ve čtvrtek od 19.00 do 22.00 hodin
v malém sále Tylova domu v Poličce.
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Cena kurzu: 900 Kč za jednotlivce.
Přihlášky se přijímají pouze v páru.

Pondělí 5. října v 19.00 hod.
Everest 3D
3D dobrodružný/drama, USA, 121 minut,
titulky, přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč
V letové výšce Boeingu nemá lidské tělo
šanci dlouho přežít. Přesto se najdou lidé,
kteří do téhle výšky šplhají, aby pokořili
nejvyšší horu světa.
Středa 7. října v 19.00 hod.
Marťan 3D
3D Sci-Fi/Dobrodružný, USA, 134 minut,
titulky, přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč
Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na Mars málem zahynul v prašné
bouři. Watney přežil a ocitne se tak omylem
sám na nepřátelské planetě…
Pondělí 12. října v 18.00 hod.
Hotel Transylvanie 2 3D
3D animovaný, USA, 97 minut, dabing, přístupný, vstupné 155 Kč
Rodinka Draculů se ve zcela nové strašidelné komedii vrací s novou dávkou dobrodružství!
Středa 14. října v 19.00 hod.
Laputa
Milostné drama, ČR, 93 minut, nevhodný
do 15 let, vstupné 120 Kč
Co s životem na ostrově, kterému hrozí záchrana? Sedmadvacetiletá Johanka tráví
veškerý čas ve své kavárně Laputa. Má tolik
možností, jak prožít svůj život…
Čtvrtek 15. října v 8.15 a 10.00 hod.
Pírkovo dobrodružství
Animovaný, Francie, 90 minut, přístupný,
vstupné 50 Kč (pro mateřské školy)
Pírko je ptačí sirotek, který nevyniká ani
krásou peří ani sokolí sílou. Tak moc by
chtěl táhnout do Afriky. Až se jednoho dne
naskytne jedinečná příležitost. Sebere veškerou odvahu a vydává se za dobrodružstvím.
Pondělí 19. října v 19.00 hod.
Wilsonov
Detektivní komedie, ČR/Slovensko, přístupný, vstupné 120 Kč
Detektivní komedie s Jiřím Macháčkem
a Vojtěchem Dykem v hlavních rolích, ve
stylu slavných českých filmů Adéla ještě nevečeřela nebo Tajemství hradu v Karpatech.
Pondělí 26. října v 19.00 hod.
Filmový dobrodruh Karel Zeman
Dokumentární/Životopisný, ČR/Kanada,
102 minut, přístupný, vstupné 80 Kč/60 Kč
senioři (držitelé průkazu Senior pas, člen
SDČR v Poličce mají vstup 2 osoby na jednu
vstupenku.)
Životopisný film, který se ohlíží za životem,
dílem a významem klasika světového filmu.
Zároveň odhaluje inspirativní zdroje jeho
tvorby, ohlas ve světě a nahlédne do kuchyně průkopníka filmových triků.

Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Závazné přihlášky platbou se budou přijímat v kanceláři Tylova
domu od 5. do 15. října
Kurz je určen pro páry, které se chtějí v nové plesové sezóně cítit
na tanečním parketě sebejistě.
Další informace: www.tyluvdum.cz
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629, e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

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

Program Centra Bohuslava Martinů

Vernisáž Michala Kalhouse výjimečně
v neděli 11. 10. od 14 h do 16 h
Jménem Spolku Planeta Chaos si vás dovolujeme pozvat na výstavu výjimečného umělce, který
ve své tvorbě používá velmi ojedinělým způsobem medium fotografie. Níže odborný text k jeho
tvorbě.
Převzato z textu Pavla Vančáta k výstavě Michal Kalhous: Muž a žena, PLATO, Galerie města
Ostravy, Multifunkční aula Gong
Michal Kalhous (nar. 1967 ve Val. Meziříčí)
vystudoval matematiku a fyziku na Univerzitě
Palackého v Olomouci, následné studium dějin
umění tamtéž již neuzavřel; v roce 2013 obhájil
doktorandskou práci na FUD UJEP v Ústí nad
Labem. V letech 2001 – 2006 působil jako vedoucí Galerie Šternberk, od roku 2006 vyučuje
na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde roku
2010 spoluzaložil samostatný ateliér tvůrčí fotografie.
Michal Kalhous je na české výtvarné scéně
ojedinělým úkazem, nezařaditelným do jasných
kategorií, ale produkujícím dlouhodobě a souvisle umění, které má ty zásadní kvality: ačkoliv
je vždy silně osobní, dokáže sdílet obecnější odpovědi, a přestože je spontánní, mimoděk nastoluje otázky, které mnohé nikdy ani nenapadnou.
Označovat Michala Kalhouse jako fotografa by
bylo nepřesné, ačkoliv fotografii používá přes
dvě dekády. Oproti běžné snaze o dokonalý záběr, mistrně shrnující sérii či dokonalou ostrost
a brilanci je Kalhous spíše tichým a neokázalým
vypravěčem, zvědavě popisujícím důvěrnost i jurodivost našeho světa, a hledajícím smysl a rovnováhu jevů a věcí, bez přebytečného patosu
a sentimentality.
Bez ohledu na žánry lze za centrální motiv
celé Kalhousovy tvorby označit starost, o svoje
prostředí, o rodinu a přátele, o kraj, do kterého patří. Právě tato zasazenost do konkrétního
místa (ostatně Kalhous žije jen pár kilometrů
od rodiště Jana Svobody) dává prostor k ojedinělé fotografické fenomenologii, ke zkoumání
existence věcí i sebe sama skrze fotografii (a fotografie skrze existenci). Jeho fotografie mohly
vzniknout kdekoliv ve střední Evropě v posledních sto letech, pokud by někdo sebral odvahu je
prezentovat jako promyšlený celek, jako dlouze
komponovanou skladbu, která balancuje mezi
prostotou a sdělností, mezi vnitřním uspokojením a ustavičným tázáním.
Od roku 1995 připravil Kalhous přes 20 samostatných výstav, účastnil se i významných skupinových přehlídek (např. Zkušební provoz a Snížený rozpočet manželů Ševčíkových v pražském
Mánesu, Bienále mladých 2002 v Galerii hlavního města Prahy, Mutující médium v Galerii Rudolfinum či About the Chair na Bienále fotografie
a vizuálního umění v Liege). Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Galerie Klatovy - Klenová a Moravské galerie v Brně.
Michal Kalhous je činný i na poli aktivistického
umění: je mimo jiné iniciátorem symbolického
navrácení čestného občanství města Šternberka
odsunuté spisovatelce Erice Pedretti, pro výstavu v Galerii Fiducia (2004) nechal vyrobit základní kámen Ostravské Kunsthalle
Na setkání s vámi se těší Veronika Šrek Bromová a Michal Kalhous.

Výstavy:
Třída Bohuslava Martinů – Hodina kreslení
Výstava, ve které o kreslení
před 100 lety nejen uslyšíte, ale
v níž sami budete kreslit.
6. 10. – 29. 11.
Výstava Hodina kreslení v dobové třídě Bohuslava Martinů ukáže školní výkresy žáků měšťanské školy staré 100 let, pomůcky používané
při výuce kreslení i skutečná umělecká díla pozdějších akademiků – rodáků z Poličky, např. Vojtěcha Eduarda Šaffa a Františka Martinů. A v takové kreslírně budou současní žáci moci zažít
skutečnou hodinu kreslení, jak mohla vypadat na
přelomu 19. a 20. století. Nebojte se, toto období
bylo dobou velkých příznivých změn v metodách
i přístupu a nebudeme se zabývat teorií, ale praktickými ukázkami. Děti si například vyzkoušejí
zastaralou stigmatickou metodu, novější kreslení
dle tabulových předloh i pokrokové volné kreslení
dle přírody, seznámí se s naukou o barvách. Důraz
bude kladen na souměrnost, pravidelnost, účelnost, rozeznávání geometrických tvarů i tvorbu
ornamentů.
Prodlouženo - Poklady z muzejních
sbírek – 750 let města Poličky
18. 4. – 8. 11.
Cílem je stručně a atraktivně představit
dějiny královského věnného města Poličky. Pro
mimopoličské je to možnost poznat proměny
města v různých časových obdobích. Výstava
vám představí cenné a pozoruhodné sbírkové
předměty a dokumenty dokládající historii města
od založení v r. 1265 až do současnosti.
68. Umělecký salon v Poličce
Přehlídka současného výtvarného umění – absolventi AVU Praha.
19. 9 - 31. 10.
Aktuální výtvarná tvorba dorazí opět do Poličky a potěší zájemce o současné umění. Absolventi

Kontakt: aktuální informace na www.planeta-chaos.cz, Střítež 68, 572 01 Polička, e-mail: verbrom@gmail.com, 602 315 215, otevřeno v den
akcí a v neděli 13-18 h nebo po domluvě. Inzerujeme na Artmap, Facebook - Galerie Kabinet
Střítež. Celoroční program Galerie Kabinet Chaos je z části podpořen granty na kulturu města
Polička a MKČR. Děkujeme.
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Akademie výtvarných umění v Praze představí
v rámci 68. ročníku Uměleckého salonu své diplomové práce vzniklé v ateliérech malby, kresby,
grafiky, sochařství, intermediální tvorby a nových
médií. „Na první pohled je naše výstava výstavou
současného umění. Koneckonců, co jiného výraz
současné umění znamená než umění vytvořené v přítomnosti nebo nedávno? V tomto smyslu
může být stěží něco současnějšího.“
Výstavy jsou k vidění denně mimo pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
PŘIPRAVUJEME:
Pivovarnictví v Pardubickém kraji a na
Poličsku 28. 11. – 17. 1.
Historie vaření piva je dlouhá a Češi jsou pivní
národ a proto jistě stojí za to, něco se o pivu dozvědět.
Putovní panelová výstava Regionálního muzea
v Chrudimi se bude věnovat rozvoji pivovarnictví
za posledních 100 let. Bude doplněna bednářskou
dílnou, předměty spojenými s výrobou piva i potřebnými surovinami. Dále výstava představí různorodé postupy vaření zlatého moku. Uvolněnou
atmosféru navodí instalace dobové hospody s pípami, sudy, džbány a půllitry i s místem k posezení.
Výstavu obohatí zajímavosti z kolekcí sběratelů
a promítání krátkých filmů z pivovarů v Hlinsku
nebo Pardubicích.
V roce oslav 750. výročí založení města Poličky
bude na výstavě čestné místo patřit historii i současnosti Měšťanského pivovaru v Poličce. Pivo se
ve městě vaří nepochybně od jeho založení. V době
renesance bylo právo várečné velkým zdrojem
příjmů měšťanů. Samotný Měšťanský pivovar byl
založen roku 1771 a jeho budovy na Dolním předměstí se začaly stavět před 150 lety. Za tu dobu
zažil období slávy, úpadu i znovuobnovení. V okolí pak existovaly pivovary v Kamenci, Svojanově
a v Bystrém.
Mladším návštěvníkům, kteří ještě nemohou
pivo ochutnat, přiblížíme práci v pivovaru zábavnou formou. V doprovodném programu pro dospělé plánujeme zajistit degustaci vybraných piv.

Program RC MaTami
Nově! - hlídání dětí v době
pravidelných aktivit – Drobků
a Drobečků
úterý 9.00 – 12.00 hod.
čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
pátek 9.00 – 12.00 hod. (pouze děti do 1 roku)
Při každé aktivitě budou v centru dvě lektorky,
z nichž jedna povede program a druhá bude mít
na starost dvě hlídané děti. Kontakt pro objednání
služby a více informací 724 921 384.
Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí
Potřebujete pohlídat vaše dítě mimo provozní
hodiny Hlídáčku? Rozhodli jsme se rozšířit naši
nabídku. O ratolest se postaráme ve vaší domácnosti v odpolední i večerní době.
Cena je 90 Kč/hod. Kontakt pro objednání služby a více informací 724 921 384.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“), popř. naši externí
zaměstnanci - studentky VOŠ pedagogické.
• Hlídáček
každé pondělí 8.00 – 12.00 hod.
každou středu 8.00 – 12.00 a 15.00 17.30 hod.
každý čtvrtek 15.00 – 18.00 hod.
Nabízíme rodičům službu zajištění hlídání dětí,
a to každý čtvrtek od 15.00 do 18. 00. Kapacita
hlídacího centra je 6 dětí. Pro rezervaci volejte
na tel. 724 921 384 nejlépe den předem, abyste
si zajistili volné místo.
Cena 45 Kč/hodina
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky.“)
• Čtení v knihovně (pro rodiče s dětmi od 1 do
4 let)
každé pondělí od 9.30 hod.
• Drobci s Hankou
(pro rodiče s dětmi od 1 do 2 let)
každé úterý 9.00 – 12.00 hod.
• Klubík pro rodiče s dětmi
každou středu 15.00 – 17.30 hod.
• Fitness cvičení pro ženy a dívky s Danou
každou středu 18.00-19.00 hod.
• Drobci
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce… s dětmi
od 2 do 3 let) s Lídou
každý čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
• Drobečci s Lídou
(pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každý pátek 9.00 – 12.00 hod.
• Nově! Kondiční a posilovací lekce s Danou
každý pátek 18.00 - 19.00 hod.
Cvičení, na kterém budete používat různé cvičební pomůcky, jako jsou overbally, fitbally,
židle, ručníky, lahve s vodou nebo tyče. Můžete
s sebou vzít i své děti, pokud nemáte hlídání!
• Bodystyling – bodybalance s Danou
každou neděli od 18.00 do 19.00 hod.
Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
• Zdravotní poradna
(MUDr. Daniela Juklová), v rámci Drobků
2. 10. (pátek) od 10.00 do 12.00 hod.
Řeší s rodiči prevenci, konzultuje problémy,
první pomoc.
• Poradna a klub pro těhotné
6. a 20. 10. (úterý) od 16.00 do 18.00 hod.
Informace nejen z praxe, relaxační a pohybové
aktivity. Vše pro informovanost, klid a pohodu
nastávajících maminek.
Povede: Mgr. Zuzana Vocásková
• Finanční poradna (Mgr. Radmila Nožková)
7. 10. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Jak správně nastavit rodinný rozpočet? Jak
předcházet předlužení? Jak efektivně hospodařit s penězi?

• Hyperaktivita a poruchy učení
(Mgr. Jana Bidmanová)
12. 10. (pondělí) od 17.00 do 19.00 hod.
Signály specifických poruch učení (např. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.) v předškolním věku, ve škole. Možnosti speciální péče.
• Pedagogická poradna
(Mgr. Jana Bidmanová)
13. 10. (úterý) od 13.00 do 15.00 hod.
Řešení výukových, výchovných a vztahových
obtíží dětí a mládeže.
• Masáže pro maminky (v rámci Drobků)
15. 10. (čtvrtek) od 10.00 do 12.00 hod.
Masáže provádí žáci 3. ročníku oboru Rekondiční a sportovní masér ze Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička, s. r. o., ceník
k nahlédnutí v RC MaTami.
• Poradna psychomotorického vývoje
do 1 roku
16. 10. (pátek) od 15.00 do 18.00 hod.
Trápí vás a řešíte neklid, nespavost či nespokojenost miminka v poloze na bříšku? Upřednostňuje otočení hlavičky na jednu stranu?
Nevíte si rady, jak své miminko správně uchopit a nosit v různých etapách věku od narození
do jednoho roku? Nechce se vašemu miminku
přetáčet na obě strany nebo nechce lézt?
Nutné se předem objednat tel.: 739 627 214, e-mail iva.sedlackova1@seznam.cz
Povede: Mgr. Iva Sedláčková (psycholožka
a certifikovaná lektorka z týmu Evy Kiedroňové na psychomotorický vývoj kojenců).
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
19. 10. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Předcházení problémů s řečí, vady řeči,
nápravy.
• Laktační poradna (Lenka Tulisová)
20. 10. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Poskytuje maminkám pomoc a podporu při kojení po porodu i v rámci profylaktické přípravy.
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová)
21. 10. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Poskytne informace v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního
práva.
Kurz „Chystáme se na přijímací pohovor“ kurz
nejen pro maminky vracející se z rodičovské dovolené, ale i pro širokou veřejnost. Došlo k posunutí
termínu, máte ještě možnost se přihlásit.
Začínáme 26. 10. (pondělí) od 16.00 do 19.00 hod.
1. Verbální a neverbální komunikace 26. 10.
(3 hod.) - co nás může v tomto směru potkat
při přijímacím pohovoru.
2. Jak a proč psát strukturovaný životopis
2. 11. (3 hod.) - cílené individuální konzultace,
co uvést, co neuvést; teoretická část: bianko
životopis, příklad životopisu; úprava dokumentů typu životopis.
3. Motivační dopis, průvodní dopis 9. 11. (3 hod.)
- proč oba, cílené konzultace. Teoretická část:
náležitosti, struktura, koncept obou.
4. Modelové situace 16. 11. (3 hod.) - telefonní
kontakt s potenciálním zaměstnavatelem, přijímací pohovor, silné a slabé stránky jednotlivých účastníků, podělte se o vlastní zkušenosti; co by se dalo udělat jinak, diskuze.
Více informací a přihlášky na matami@email.cz
nebo tel. 776 270 074.
Výlety s MaTami:
Výlety je možné zakoupit i jako „Dárkový poukaz“. Rezervace míst osobně v RC MaTami v době
konání aktivit, na e-mailové adrese prihlasse.matami@seznam.cz, nebo matami@email.cz, na tel.:
776 270 074 nebo 724 921 384.
Ikea a Olympie Brno
21. 11. (sobota) odjezd v 9.00 hod. z ulice Hegerova, předpokládaný příjezd 18.30 hod.
Cena 160 Kč za osobu (cena zahrnuje pouze dopravu). Nevratnou zálohu ve výši 50 % je nutno
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zaplatit do 16. 11. Podrobnější informace na e-mailové adrese.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky a cvičení:
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Herna pro děti 35 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Hlídáček 45 Kč/hodina za 1 dítě.
• Poradny: zdarma
(Informace o členství získáte od lektorek aktivit.)
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách
www. matami.webnode.cz
Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj, město Polička, CBM

Výměna průkazů
mimořádných
výhod
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Polička
připomíná občanům se zdravotním postižením
probíhající výměnu průkazů mimořádných výhod
označených symbolem TP, ZTP, ZTP/P. Výměnu je
třeba učinit nejpozději do 31. 12. 2015, neboť poté
bude průkaz již neplatný a nárok na výměnu zanikne.
Výměna se týká i průkazů osob se zdravotním
postižením TP, ZTP a ZTP/P (zelené laminované
průkazy), na kterých je vyznačena „dočasná“ doba
platnosti do 31. 12. 2015. Pokud držitelé těchto
průkazů neprovedou výměnu do 31. 12. 2015, nebudou moci od 1. 1. 2016 výhod využívat, a to do
doby, než se dostaví k výměně průkazu a bude jim
vydán průkaz nový.
Pro výměnu průkazů se dostavte osobně s podklady (fotografie, občanský průkaz, současný průkaz OZP) na pracoviště úřadu práce na Nádražní
ulici 591 v Poličce v době úředních hodin (pondělí
a středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, úterý, čtvrtek
a pátek 8.00 – 11.00).
Mgr. Jitka Hegmonová, v. r.
ředitelka KoP ÚP ČR Polička

ZO ČSCH Polička pořádá

IX. Krajskou soutěžní
výstavu
králíků, drůbeže a holubů
9. a 10. října 2015
v chovatelském areálu „ Pod pivovarem“
v Poličce
Výstava bude otevřena pro veřejnost
9. 10. od 12 do 17 hodin
10. 10. od 8 do 15 hodin
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Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Hradec Králové
13.–17. 10. – Jazz jde městem/
Jazz goes to town
Hudební sály, kluby, centrum
města. Prestižní hudební přehlídka, která pravidelně v 5 říjnových dnech přináší do hudebních sálů i na méně
posluchačsky obvyklá místa Hradce Králové jazz
ve všech jeho podobách. Špičkoví tuzemští a zahraniční umělci, nové jazzové projekty i začínající
hudebníci…
Cheb
1.–4. 10. – 18. ročník festivalu Divadlo jednoho
herce
16.–17. 10. – Jazz Jam mezinárodní jazzový festival
31. 10. – Grand Prix Cheb 2015, mezinárodní
taneční soutěž
Jindřichův Hradec
10. 10. – Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál
Ukončení letní turistické sezóny spojené s cyklistickou vyjížďkou, která vede přes nově otevřenou
rozhlednu na Rýdově kopci. Bohatý doprovodný
program, občerstvení zajištěno.
Kutná Hora
10. 10. – Zámecké jezdecké slavnosti na zámku
Kačina
10.00 – 17.00 hod. Ušlechtilá krása koní se opět
po roce vrací na zámek Kačina. Budou se zde opět
konat oblíbené slavnosti věnované koním a všemu,
co s nimi souvisí.
Litomyšl
2.–5. 10. ArchiMyšl 2015 – různá místa ve městě
Oslava světového dne architektury, komentované prohlídky, besedy, projekce – spojeno s oslavou
15. narozenin Klášterních zahrad.
Polička
3. 10. – Noční prohlídky na hradě Svojanově
Chcete být u toho, když se na hrad vrátí jeho poslední soukromý majitel? Pak si nenechte ujít další
oživené prohlídky hradu Svojanova u Poličky.
Telč
3. 10. – Výlov Štěpnického rybníka od 8.00 hod.
Na Baště
Výlov rybníka z hráze před vstupem do historického centra, prodej živých ryb a rybích specialit,
hudba, občerstvení.
Třeboň
3. 10. – Jabkobraní 2015 – Masarykovo náměstí
Slavnosti jablek s jablečným trhem i výstavou
dětských výtvarných prací Jak jsem potkal jablko.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz
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Pátek 2. 10. ve 20.00 hod.
Eat me fresh + Than she farted
Vstupné 70 Kč
Sobota 3. 10. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání - Lanugo
Nadžánrové seskupení hrající moderní
pop, jazz a soul s jemnými doteky elektroniky v sobě spojuje hned několik silných
momentů a trumfů. Dynamický vokál
Markéty Foukalové doprovázejí klavírista Viliam Béreš, kontrabasista Rastislav
Uhrík, bubeník Martin Kopřiva, kytarysta
Mirek Šmilauer a perkusionista Martin
Novák, který navíc ovládá sampler.
Vstupné 130 Kč/70 Kč
Středa 7. 10. v 19.00 hod.
Klubové kino - Zlodějka knih
Zatímco fanatici pálí knihy, ona je loví
z popela a získává z nich sílu… Zlodějka
knih, jejíž osud vypráví kniha Markuse
Zusaka, se dostala i na filmové plátno. Seznamte se ve filmovém zpracování s neobyčejným příběhem dívky Liesel. Drama/
Válečný, USA/Německo, 2013, 131 min.
Vstupné 30 Kč
Čtvrtek 8. 10. v 19.00 hod.
Sýrie a uprchlíci
Kdo jsou a odkud k nám přicházejí uprchlíci? Veřejná debata s Markétou Kutilovou,
novinářkou, která pobývala nedávno v Sýrii a Tomášem Lindnerem, šéfem zahraniční redakce časopisu Respekt. Projekce
fotografií ze Sýrie od Markéty Kutilové
a Lenky Klicperové.
Vstupné 50 Kč
Pátek 9. 10. ve 20.00 hod.
Schodiště
V Poličce již mnohokrát prověřená klasika.
Vstupné 120 Kč/80 KčS
Neděle 11. 10. v 18.30 hod.
Rodinné LiStOVáNí – Manolito Brejloun
(Elvira Lindo)
Dobrodružné příběhy desetiletého hrdiny
z drsné madridské čtvrti pobaví za účasti
autorky malé i dospělé. Účinkují: Jakub
Zedníček a Jiří Ressler. Předprodej vstupenek v knihovně.
Vstupné 100 Kč/50 KčS
Čtvrtek 15. 10. v 19.00 hod.
Ivo Pospíšil - Tea Jay Ivo
Přednáška autora o knize „Příliš pozdě
zemřít mladý“ doplněná rock and rollovou
tancovačkou!
Vstupné zdarma
Pátek 16. 10. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání - Mike Fletcher Trio
(GB) a AUBREY JOHNSON QUINTET
(USA/CZ)
Netradičně dvoukapelové jazzování.
MIKE FLETCHER TRIO: Mike Fletcher –
saxofon a flétna, Olie Brice – kontrabas,
Tymek Jozwiak – bicí
Aubrey Johnson Quintet (USA/CZ)
Aubrey Johnson (USA) – zpěv, Marcel
Bárta – saxofony, Marek Novotný – piano,
Petr Tichý – kontrabas, Tomáš Hobzek –
bicí
Aubrey Johnson je americká jazzová zpěvačka žijící střídavě v New York a Bostonu. Je zároveň skladatelkou a pedagož-
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kou, která se specializuje na vokální jazz
a brazilskou hudbu. Je držitelkou titulu
„Master of Music“ v oboru jazz na konzervatoři v Nové Anglii a od roku 2011
vyučuje jazzový zpěv na slavné Berklee
College of Music v Bostonu. Aubrey během
své kariéry koncertovala nebo nahrávala
s takovými jazzovými velikány jako jsou
Bobby McFerrin, Lyle Mays, Steve Rodby
nebo Mark Walker…
Vstupné 130 Kč/70 Kč
Sobota 17. 10. v 18.00 hod.
Noc Plná překvapení 6.
DJ TRAVA - house DJ KOOGI - DNB (tyto
dve nahore velkym tucnym pismem) DJ
ESKI - DNB/TEKK DJ BAKER - DNB/
JUNGLE
Vstupné 70 Kč
Čtvrtek 22. 10. v 8.00 hod.
Pátek 23. 10. v 8.00 hod.
Den dnů
Hravě - vzdělávací akce pro děti a mládež
MŠ a ZŠ k 10. výročí Ekocentra Skřítek
Pátek 23. 10. ve 20.00 hod.
Benefiční koncert pro ZŠ speciální
Vojta Kotek a TH!S, REPES - autorské vystoupení žáků ZŠ speciální - Podoby lásky,
Omakalamuhopotajmu, Na Rovinu
Vstupné 130 Kč/100 Kč v předprodeji
Sobota 24. 10. v 17.00 hod.
Vyvrhels tour Polička
S.A.S., Inseminační stanice, P. U.M.
Vstupné 100 Kč
Úterý 27. 10. v 19.00 hod.
40 dní pěšky do Jeruzaléma
Stand up show mladého českého poutníka
Ladislava Zibury
Vstupné 120 Kč
Pátek 30. 10. ve 20.00 hod.
Debustrol
Vstupné 160 Kč
Sobota 31. 10. ve 20.00 hod.
Trio Vladimír Merta + Jan Hrubý +
Ondřej Fencl
Základní kámen českého písničkářství
Vladimír Merta, fenomenální houslista
Jan Hrubý (s Mertou se potkává „periodicky“ už několik desítek let) a dvakrát
mladší klavírista a kytarista Ondřej Fencl
(s nímž Merta poslední dobou hojně spolupracuje) spojují své síly v sérii koncertů
napříč republikou.
Vstupné 130 Kč/100 Kč v předprodeji

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

#

Čas Název akce – popis
1. 10. 14.00 Bezpečnost seniorů v silniční dopravě
2. 10. 10.00 Zdravotní poradna
18.00 Bláznit je normální? – beseda k Týdnům pro duševní zdraví
19.00 Kurz tance a společenské výchovy
20.00 Eat me fresh + Than she farted
3. 10. 19.00 Zákrejsova Polička 2015 / Anežka / Divadelní soubor Tyl Polička
20.00 Jazzové setkání – LANUGO
4. 10. 15.00 Posezení u modrého cimbálu Romana Veverky
5. 10. 9.00 Den otevřených dveří
14.00 Naše město – vernisáž výtvarných prací seniorů
15.00 17:00 Tvořivá dílna pro děti
19.00 Everest 3D – dobrodružné drama
6. 10. 16.00 Poradna a klub pro těhotné
16.30 Zázračné diety, delirium a co je to paliativní péče – přednáška ke Dni hospiců
7. 10. 13.00 Seniorská stopa
15.00 Finanční poradna
19.00 Kino – Zlodějka knih
19.00 Marťan 3D – sci-fi dobrodružný film
8. 10. 9.00 Burza knih
15.30 Podzimní keramická dílna
15.30 Keramická lampa
17.30 Podzimní keramika
19.00 Sýrie a uprchlíci
9. 10. 17.00 Pomoc pro pečující o své blízké, postižené demencí – přednáška
19.00 Kurz tance a společenské výchovy
20.00 Schodiště
10. 10. 19.00 Zákrejsova Polička 2015 / Kytice / Divadel.soubor HÝBL Česká Třebová
11. 10. 14.00 Vernisáž Michala Kalhouse
18.00 Zákrejsova Polička 2015 / Orfeus a Eurydika / ZUŠ Bystré
18.30 LiStOVáNí – Manolito Brejloun /Elvira Lindo/
12. 10. 11.00 Zákrejsova Polička 2015 / Orfeus a Eurydika / školní představení
17.00 Beseda – hyperaktivita a poruchy učení
18.00 Hotel Transylvánie 2 – animovaný film pro děti ve 3D projekci
13. 10. 13.00 Pedagogická poradna
13.30 Šikovné ručičky
15.00 Barvy podzimu
14. 10. 14.00 Hrátky s pamětí
19.00 Laputa – milostné drama v titulní roli s Terezou Voříškovou
20.00 Autorské čtení Davida Zábranského
15. 10. 8.15 Pírkovo dobrodružství – animovaná pohádka pro děti z mateřských škol
10.00 Masáže pro maminky
10.00 Pírkovo dobrodružství – animovaná pohádka pro děti z mateřských škol
14.00 Senioři besedují s představiteli města
17.00 Meditace – pronájem
19.00 Ivo Pospíšil – Tea Jay Ivo

říjen 2015

Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion – jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Oblastní charita Polička
www.policka.charita.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion – hala
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Oblastní charita Polička
www.policka.charita.cz
DPS Penzion
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní klub
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Stánek před knihovnou
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
ZŠ Borová
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní klub
Pomtopolis
www.pontopolis.cz
DPS Penzion – jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Galerie Kabinet Střítež
Spolek Planeta Chaos
www.planeta-chaos.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní klub
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion – pracovní místnost
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka. cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion – společenská místnost DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Café bar Lumen
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům 		
SVČ Mozaika
Mgr. Jana Pražanová
alajanap@gmail.com
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz

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

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
říjen 2015

Čas
16. 10. 15.00
17.00
19.00
20.00
17. 10. 18.00
19.00
19. 10. 16.00
19.00
20. 10. 13.30
16.00
17.00
19.00
21. 10. 14.00
15.00
19.00
22. 10. 8.00
17.00
19.00
23. 10. 8.00
19.00
20.00
24. 10. 17.00
19.00
26. 10. 16.00
19.00
27. 10. 19.00
28. 10. 9.00
29. 10. 8.30
14.00
30. 10. 19.00
20.00
31. 10. 19.00
20.00
2. 11. 19.00
4. 11. 18.00
5. 11. 15.30
6. 11. 15.30
7. 11. 16.00

Název akce – popis
Poradna psychomotorického vývoje dítěte do 1 roku
Na břízce
Kurz tance a společenské výchovy
Jazzové setkání Mike Fletcher Trio (GB) a Aubrey Johnson Quintet (USA/CZ)
Noc Plná překvapení 6.
Zákrejsova Polička 2015/S čerty nejsou žerty/Ochotnický spol. Vířina Vír
Logopedická poradna
Wilsonov – nová česká komedie s Jiřím Macháčkem a Vojtěchem Dykem
Keramická dílna
Poradna a klub pro těhotné
Laktační poradna
Páleníček & Čechová – koncert koncertní sezóny KPH
Literární kavárnička věnovaná Dni stromů
Právní poradna
Lháři – divadelní komedie v podání herců Východočeského divadla Pardubice
Den dnů
Čakry pronájem
Katapult – koncert kapely v rámci turné Retro Tour 2015
Den dnů
Kurz tance a společenské výchovy
Benefiční koncert pro ZŠ speciální
Vyvrhels tour Polička
Zákrejsova Polička 2015/Tři veteráni/Divadel.ochotnický soubor Prut Korouhev
Kurz „Chystáme se na přijímací pohovor“
Filmový dobrodruh Karel Zeman – životopisný film o vynikajícím režisérovi
40 dní pěšky do Jeruzaléma
Cesta za skřítkem
S vůni bramborové natě
Narozeninové zpívání
Kurz tance a společenské výchovy
Debustrol
Zákrejsova Polička 2015/Dobře rozehraná partie/Div.soub. E. Vojana Brněnec
Trio Vladimír Merta + Jan Hrubý + Ondřej Fencl
The Program: Pád legendy – příběh cyklistické kariéry Lance Armstronga
Mrkáček Bill – animovaná pohádka
Čertovo světýlko
Kalendář fantazie
Broučkování se světýlky

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
Tylův dům
Divadelní klub
Divadelní klub
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
DPS Penzion – pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
DPS Penzion – společenská místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub
Divadelní klub
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Divadelní klub
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
DPS Penzion – jídelna
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika

Pořadatel akce
MaTami o.s.
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
MaTami o.s.
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami o.s.
MaTami o.s.
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami o.s.
Tylův dům
Ekocentrum Skřítek
Mgr. Jana Pražanová
Tylův dům
Ekocentrum Skřítek
Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
MaTami o.s.
Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička

Kontakt, informace, rezervace
www.matami.webnode.cz
www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.ekocentrumskritek.cz
alajanap@gmail.com
www.tyluvdum.cz
www.ekocentrumskritek.cz
www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz
www.mozaika-policka.cz
www.mozaika-policka.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
www.mozaika-policka.cz
www.mozaika-policka.cz

18. 4. – 8. 11.
19. 9. – 31. 10.
6. 10. – 29. 11.
23.–24. 10.
28.–30. 10.
29.–30. 10.

Název akce – popis
PRODLOUŽENO: Poklady z muzejních sbírek – 750 let města Poličky
Výstava: 68. Umělecký salon v Poličce
Výstava: Třída Bohuslava Martinů – Hodina kreslení
Kurz točení na hrnčířském kruhu s Álou
Bezva hrátky se zvířátky – prázdninový pobyt u koní
Noc nejen s bubny

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
JK Vraník Stašov
SVČ Mozaika

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská galerie
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

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

#

v poličce...

615 migrantů v Poličce!
Ve dnech, kdy se valí Evropou uprchlická vlna, se
já povaluji doma na kanapi a krom několika stále
se opakujících mailů, pročítám někým chválenou
a někým opovrhovanou knihu o Poličce (řaďte mě
do první skupiny čtenářů). Právě tam se dozvídám,
že když Rusové dávali na frak císařpánovi, tak od
východu imigrovalo do našeho malého města během jednoho jediného roku celkem 615 haličských
Židů a Poláků. Ne, že by zůstali všichni v Poličce,
ti vykutálení prapradědouškové je hned rozmístili i po okolních vesnicích. To víte, mít je všechny
pohromadě by nemuselo dělat dobrotu. Takhle se
o ně ten náš tehdejší okres, ve kterém žilo necelých deset tisíc lidí, pěkně podělil, uživil a ošatil je.
Když pak bylo v Haliči bezpečněji, vrátili se domů
- někteří možná zůstali, to netuším. O jednoho utečence se tenkráte staralo 16 Poličáků a Poličaček.
Je tomu právě 100 let.

Jestliže by Česká republika dnes svolila přijmout
5 000 migrantů, mělo by do našeho města přijít
celkem 5 z nich – na 2 000 obyvatel jeden cestovatel. Co by to znamenalo? Tak třeba to, že do všech
škol ve městě by chodilo jedno nebo dvě cizinecké
dítě a pokud by je mělo město úplně samo zaopatřovat, což nepředpokládám, vyšlo by to ročně například na 500 tisíc Kč. To jsou 0,2 % městského
rozpočtu. K tomu připodotýkám, že stát tady živí
323 nezaměstnaných (rok 2014) a více než 900 lidí
pobírá různé sociální příspěvky. Nic proti tomu.
V našem městě bydlí Řekové, Poláci, Vietnamci,
Slováci, Ukrajinci, Syřané, Němci, Mongolové (?),
Američané… alespoň co já vím. Neregistruji žádné
třenice.
Nejen chlebem a solí by rád vypomohl

Sbírka pro
uprchlíky
Oddíl vlčat se na svojí první schůzce v letošním školním roce rozhodl uspořádat materiální
sbírku pro uprchlíky. Všichni kluci se shodli, že
je potřeba pomoci lidem, kteří pomoc potřebují.

P. Erbes st.

Sbírka se tedy uskutečnila v úterý 15. 9. v klubovně Junáka v Poličce. I přesto, že se jednalo o akci
takřka na poslední chvíli a sbírka trvala pouhé
dvě hodiny, s výsledkem, myslím, můžeme být
spokojeni. Co se podařilo nashromáždit, si můžete přečíst na stránkách www.policka.skauting.cz.
Materiální pomoc jsme zavezli do Svitav ve
čtvrtek 17. 9. a připojili se tak k oficiálně vyhlášené sbírce pořádané Charitou Svitavy ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc, Diecézní
charitou Brno a Policií ČR. Naše pomoc byla vřele
přijata pracovníky Charity.
Za zmínku stojí i to, že nezávisle na sobě uspořádali sbírku i skauti z Brněnce a jedna ze základních škol ze Svitav. Zajímalo nás, jak bude pomoc
rozdělena či využita. Sbírka bude převezena do
skladu Arcidiecézní charity Olomouc, a odtud
poputuje na tolik potřebná místa, nejspíše do
Maďarska. Děkujeme všem, kteří se do sbírky
zapojili.
Za Junák-český skaut, z.s., středisko Tilia Polička
Petra Habrmanová

Pozvánky na akce Společnosti BM
Společnost Bohuslava Martinů si dovoluje pozvat všechny zájemce na mimořádnou akci, která
se koná v Praze poprvé a která do značné míry
souvisí i s děním v Poličce. V roce 2009 byla založena v Poličce hezká tradice - přehlídka Mládí
a Bohuslav Martinů a několik let před tím v Praze
Písňová soutěž Bohuslava Martinů v Praze. Obě
tyto akce mají podobné cíle i poslání, přičemž nejdůležitější je představit dětem a mladým skladatele Bohuslava Martinů a přivést je nejen k poslechu ale i k interpretaci jeho díla. V roce 125. výročí
narození skladatele je jistě vhodný čas na to, představit některé výstupy z obou akcí a také ukázat,

Pište pro Jitřenku!
Znáte zajímavé lidi? Hrozí Poličce kriminalita
a drogy? Jaké jsou vaše zkušenosti se službami,
zdravotnictvím? Myslíte si, že je Polička město
pro mladé? A co děti? Mají si kde hrát? Je Polička
dobrým místem k životu? Popište své zkušenosti,
veďte rozhovory, zamýšlejte se a pište. Jitřenka je
placena z veřejného rozpočtu a je tudíž věcí veřejnou. My píšeme dějiny dalších let města. Na spolupráci se těší členové redakční rady.

kam se může dopracovat mladý, nadšený a umělec, pro kterého se stane koníček profesí.
V Praze v Sále Martinů na HAMU se 16. října
bude konat vernisáž, na které budou představeny
výtvarné, literární práce i fotografie z výše zmiňovaných akcí a poté na koncertě zazní skladby
B. Martinů v podání začínajících i renomovaných
umělců. Účinkují například B. Matoušek, M. Mašek, Kvarteto Martinů, ale také Josef Somr a pěvecký sbor Cancioneta Praga pod vedením Lukáše
Jindřicha. Úvodní slovo přednese prof. Václav
Riedlbauch, ředitel Nadace B. Martinů. Na závěr
zazní také kantáta Otvírání studánek.
Na koncert se mohou podívat i zájemci z Poličky. Doprava i vstupné je zdarma, plně vše hradí
Společnost Bohuslava Martinů. Odjezd autobusu
bude ve 12.30 hod. od Penzionu. Přihlásit se můžete na telefonním čísle 737 485 984 nebo na e-mailové adrese repart@unet.cz.
Do konce roku se budeme moci podívat do Prahy ještě jednou na tradiční předvánoční zájezd.
Prozatím jen neoficiálně všem pravidelným i nepravidelným účastníkům „pošeptám“, že se mohou těšit na operu Bohuslava Martinů Tři přání
v Národním divadle. Představení se má konat
15. prosince. Proč pošeptat? Protože vstupenky
máme prozatím pouze zablokované, v prodeji ještě nejsou.
Mgr. Renata Pechancová

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

40 dní pěšky
do Jeruzaléma
Ladislav Zibura v létě sbalil svůj život do 12 kilogramů, hodil batoh na záda a vypravil se pěšky
do Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu

se mu podařilo ujít 1400 kilometrů napříč rozpálenou krajinou Turecka a Izraele, stanout pod Zdí
nářků a prožít největší dobrodružství svého života. Jeho cesta je příběhem omylů, pozoruhodných
setkání, šťastných i nešťastných náhod, puchýřů
a opruzenin.
Těšit se můžete na vyprávění cynického kavárenského povaleče, který vám svým laskavě nekorektním humorem dokáže, že poutník rozhodně
nemusí být katolík, asketa, ani nudný člověk.
27. 10. Divadelní klub, Polička, 19 hodin
Vstupné 100 Kč
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Městská knihovna
Přidejte se k oslavám Týdne
knihoven a navštivte nás na
našich akcích:
Pondělí 5. října - čítárna knihovny od 15.00 do
17.00 hod.
Tvořivá dílna pro děti – výroba záložek
Vyrobte si s námi líbivé záložky do knih a potěšte sebe nebo nějakého rodinného knihomola.
Vstupné 30 Kč.
Středa 7. října - Divadelní klub od 19.00 hod.
Kino – Zlodějka knih
Zatímco fanatici pálí knihy, ona je loví z popela
a získává z nich sílu … Zlodějka knih, jejíž osud vypráví kniha Markuse Zusaka, se dostala i na filmové
plátno. Seznamte se ve filmovém zpracování s neobyčejným příběhem dívky Liesel. Drama/Válečný,
USA/Německo, 2013, 131 min. Vstupné 30 Kč.
Čtvrtek 8. října – před knihovnou od 9.00 hod.
Burza knih
Doplňte si svoji domácí knihovnu a pořiďte si
knihy za pár kaček! Oblíbená burza vyřazených
knih tradičně ve stánku před knihovnou.
Neděle 11. října – Divadelní klub od 18.30 hod.
Rodinné LiStOVáNí – Manolito Brejloun (Elvira Lindo)
Dobrodružné příběhy desetiletého hrdiny z drsné madridské čtvrti pobaví malé i dospělé návštěvníky. Tentokrát za účasti autorky, s tradičním
prodejem knih a autogramiádou. Účinkují: Jakub
Zedníček a Jiří Ressler. Předprodej vstupenek
v knihovně. Vstupné 50 Kč/100 Kč.
Středa 14. 10. – Café bar Lumen od 20.00 hod.
Autorské čtení Davida Zábranského
David Zábranský, jehož debut Slabost pro každou jinou pláž získal ocenění Magnesia Litera,
představuje svůj nový román Martin Juhás čili
Československo. Román vypráví příběh o střetávání Čechů a Slováků v období mezi lety 1918 až
1948, na jehož pozadí vykresluje společenské změny tohoto období.

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Bystré
19. 10. – Odkud k nám přicházejí – beseda s novinářkou a humanitární pracovnicí Markétou
Kutilovou, jež bude zaměřená na problematiku
uprchlíků, válečný konflikt na severu Sýrie a boj
s Islámským státem. Od 17 hod. v Komunitním sále
Multifunkčního domu.
Vstupné 20 Kč.
31. 10. – Past na myši – zábavná divadelní detektivka Agathy Christie v podání divadelního souboru nahoď Vranová. Představení se uskuteční od
19.00 hod. v divadelním sále Sokolovny. Předprodej
vstupenek v IC Bystré.
Dolní Újezd
10. 10. - Mistrovství republiky v orbě 42. ročník
Slavnostní výjezd traktorů po Rovince v 7.30 hod.
Zahájení v 10.00 hod. na pozemcích Zemědělského
družstva Dolní Újezd. Akce se koná pod záštitou
ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.
17. 10. - Posvícenská zábava
Od 20.00 hod. v sokolovně pořádá Sokol DÚ,
vstupné 60 Kč. Hraje Vepřo, knedlo, zelo.

28. 10. - Lampionový průvod
Od 18.00 hod. vyjde průvod od jídelny zemědělského družstva k památníku padlých.
Litomyšl
9. 10.–11. 10. - Podzimní výstava ovoce
Denně od 8.00 - 16.30 hod. - Okrasné a ovocné
školky Litomyšl. Výstava ovoce je spojená s prodejem ovocných stromků, růží a okrasných rostlin
k podzimní výzdobě oken a balkonů a kontejnerovaných jehličnanů vhodných na živé vánoční stromky. Vstup zdarma.
18. 10. Sněhová královna – 15.00 hod., Smetanův dům Litomyšl. Pohádku pro děti uvádí Divadlo
MALÉhRY Brno. Vhodné pro děti od 3 do 10 let.
Vstupné: 70 Kč
21. 10. - Jakub Smolík s kapelou - Smetanův dům
Litomyšl. Vstupné: 290 a 250 Kč (předprodej v IC
Litomyšl)
Sebranice
3. 10. - od 14 hodin Václavské posezení
V jídelně agro družstva Sebranice, zabijačkové
dobroty, k tanci a poslechu zahrají harmonikáři.
24. 10. od 10 do 18 hod. a v neděli 25. 10. od 8
do 17 hod. – Podzimní výstava. V sále kulturního
domu, ke koupi med, perníčky, květinové vazby
na Dušičky, dřevěné výrobky, keramika, šperky aj.
K vidění bude výstava ovoce a zeleniny, zpestřená
dlabáním dýní na Halloween. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
30.–31. 10. - Kurz řezbářství pro mírně pokročilé i začátečníky, pátek 14-19 hodin, sobota
9-14 hodin, pořádá SAN, o. s., objednávky na telefonu 604 590 474. Světnice č. p. 8, vede František
Malý ml.

Říjnový tematický koutek – Muslimský svět
Masmédia nám denně přinášejí zprávy o teroristických útocích islámských radikálů. Chybí vám
však souvislosti a chtěli byste poznat život a kulturu muslimů jiným způsobem než z veřejných
sdělovacích prostředků? Načerpejte informace
z (našich) knížek!
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Poděkování
SCF klub Polička děkuje vedení města Poličky za
zřízení poštovního razítka k 750. výročí založení.
Poděkování patří i vedení České pošty Polička za
zřízení provizorní přepážky v informačním centru.
Byl připraven i propagační materiál pro veřejnost
k razítkování. Tato akce byla úspěšná k propagaci
města Poličky jak doma, tak v zahraničí.
Klub filatelistů Polička

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

Podzimní keramická dílna
Akce pro děti od 1. třídy
- výroba podzimního věnečku s keramickou ozdobou
Termín: čtvrtek 8., 15., 22. 10.
Čas:
15.30 - 17.00 hod.
Cena:
80 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: do 7. 10.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281
Podzimní keramika
Akce pro studenty a dospělé
- výroba vyřezávané keramické
lampy a podzimního věnečku
Termín: čtvrtek 8., 22. 10. a 5. 11.
Čas:
17.30 - 20.00 hod.
Cena:
250 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: do 5. 10.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281
Na břízce

Aranžování s Álou
- podzimní aranžování pro studenty
a dospělé
- vyrobíme si aranže do zádveří,
aranže na břízovém špalku
Termín: pátek 16. 10.
Čas:
17.00 – 20.00 hod.
Cena:
350 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 12. 10. s platbou
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Kurz točení na hrnčířském kruhu s Álou
Dvoudenní intenzivní vytáčení
na hrnčířském kruhu pod stálým
odborným dohledem a radami.
- první den vytáčení, druhý den
obtáčení a popř. domodelovávání
vytočených výrobků, po sléze i glazování (termín dle domluvy)
V ceně je materiál, nářadí, pomůcky,
vedení. Účastníci obdrží osvědčení,
není akreditováno MŠMT.
Termín: pátek 23. 10. a sobota 24. 10.
Čas:
15.30 – 20.00 hod. (oba dva dny)
Cena:
1000 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 19. 10.
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736761281
Barvy podzimu
Akce pro děti od 1. třídy
- aranžování živých květů do dýně
Termín: úterý 13. 10.
Čas:
15.00 hod.
Cena:
80 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: do 10. 10.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352,
736 761 281
Keramická lampa
Keramická dílna pro děti s rodiči,
studenty a dospělé
- vymodelujeme si aromalampu,
další schůzky dle domluvy
Termín: čtvrtek 8. 10.

Čas:
Cena:
Místo:
Přihlášky:
Info:

15.30 – 17.30 hod.
90 Kč
ZŠ Borová
8. 10.
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Podzimní prázdniny

Cesta za skřítkem
Hry a tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
Termín: středa 28. 10.
Čas:
9.00 – 16.00 hod.
Cena:
180 Kč (v ceně je materiál, jídlo a pití na
celý den)
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: oblečení „na ven“ dle počasí, láhev na
pití
Přihlášky: do 19. 10.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281
Podzimní prázdniny u koní
Prázdninový pobyt pro dívky od 1. třídy
Termín: středa 28. – pátek 30. 10.
Čas:
odjezd ve středu autobusem v 15.50 hod.
z Poličky, návrat v pátek 13.00 hod. ze
Stašova
Cena:
500 Kč
Místo:
JK Vraník Stašov
S sebou: teplé oblečení do přírody, spacák, polštářek, přezůvky.
Přihlášky: do 19. 10. s platbou
Info:
Irena Chroustovská, 605 431 034
S vůní bramborové natě
Tvořivý prázdninový den se Zdenčou
pro děti od 1. třídy
Termín: čtvrtek 29. 10.
Čas:
8.30 – 15.00 hodin
Cena:
200 Kč (v ceně je materiál, jídlo a pití na
celý den)
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: do 19. 10. s platbou
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352, 736 761 281
Noc nejen s bubny
Celovečerní prázdninový zážitkový
program s přespáním v Mozaice pro děti
prvního stupně ZŠ
- aktIvní a receptivní muzikoterapie,
ukázka tai – chi, relaxace
Termín: čtvrtek 29. 10. – pátek 30. 10.
Čas:
19.00 – 9.00 hodin
Cena:
50 Kč v ceně je občerstvení, pití a snídaně
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: polštářek, spacák, oblečení na spaní
a cvičení, hygienické potřeby
Přihlášky: do 23. 10.
Lektor:
Poutník Vladimír, Faltýnková Blanka
Info:
Faltýnková Blanka 461 725 352,
736 761 281
Akce je ve spolupráci se Spolkem přátel
SVČ Mozaika za finanční podpory města
Poličky.
Přednášky – pronájmy
Meditace
Povídání o tom, co je meditace, proč, jak
a kdy meditovat
Termín: čtvrtek 15. 10.
Čas:
17.00 – 19.00 hod.
Cena:
99 Kč
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Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: zasílejte do 14. 10. na e-mailovou
adresu alajanap@gmail.com
Lektor:
Mgr. Jana Pražanová
Čakry

Energetická centra v těle a jejich
funkce, energetický systém člověka
Termín: čtvrtek 22. 10.
Čas:
17.00 - 19.30 hod.
Cena:
199 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: zasílejte do 21. 10. na e-mailovou
adresu alajanap@gmail.com
Lektor:
Mgr. Jana Pražanová
Pro školy
Projekt muzikoterapie pro MŠ
a 1. třídy ZŠ
Muzikoterapeutické bubnování,
představení netradičních hudebních
nástrojů a relaxační část – tvoření
mandaly.
Info: B. Faltýnková tel: 736 761 281
Akce je ve spolupráci se Spolkem přátel SVČ Mozaika za finanční podpory
města Poličky.
Listopad
Kalendář fantazie
Výtvarně kreativní dílna pro děti od
1. třídy.
Vyrobíme si kalendář podle své
fantazie, kalendář může sloužit jako
dárek k Vánocům pro své nejbližší.
Termín: každý pátek - 6. 11. , 20. 11. , 27. 11.
Čas:
15.30 – 17.30 hod.
Cena:
90 Kč
Přihlášky: 23. 10. s platbou
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Broučkování se světýlky
Tradiční akce pro malé i velké, babičky, dědečky, jednoduše pro všechny…
Termín: sobota 7. 11.
Začátek: vstup do parku od elektra Kelvin
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Čertovo světýlko
Keramická dílna pro děti od 1. třídy
Termín: 5., 19., 26. 11.
Cena:
80 Kč
Přihlášky: do 3. 11.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281
Vánoční Vídeň
Orientační program:
Prohlídka historických památek
v doprovodu průvodce (reprezentační budovy na Ringu, Stephansdom,
nám. Graben, Hofburg…). Možnost
návštěvy španělské jezdecké školy.
Termín: pátek 4. 12.
Cena:
650 Kč - zahrnuje dopravu autobusem, průvodce, pojištění CK
Přihlášky: s platbou do 16. 10. na www.mozaika-policka.cz, nebo CK KO-TOUR
Info:
Irena Chroustovská, 605 431 034
Podrobný program naleznete na
www.mozaika-policka.cz
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Den dnů

Zprávy z charity

Ekocentrum Skřítek se hlásí
po delší odmlce. Letos Ekocentrum Skřítek slaví 10. výročí
svého vzniku. Téměř každý rok
pořádalo naučně vzdělávací
program pro děti a žáky MŠ
a ZŠ ke Světovému dni vody,
Dni stromů či Dni Země. Tento rok bude program
od každého dne něco s názvem Den dnů, který se
bude konat ve čtvrtek a pátek 22. a 23. října v Divadelním klubu. Bližší informace přijdou e-mailovou poštou na školy. Pokud chcete informace
přímo, volejte či pište – 731 563 819, ekocentrumskritek@seznam.cz.
Za Ekocentrum Skřítek srdečně zve
Ing. Eva Janečková

Profesor
Mihule píše
Vážený pane starosto,
péčí Dr. Junka jsem dnes dostal poštou Dějiny Poličky s Vaším milým průvodním dopisem.
Upřímně za tuto pozornost děkuji, kniha je nádherná, mám z ní radost. Je to skvělá vědecká vizitka Vašeho města, myslím, že budete terčem závisti
Vašich kolegů ve starostenských úřadech.
S přáním všeho dobrého Váš
Jaroslav Mihule.

Nově vydaná kniha Dějiny města Poličky je
k prodeji v IC Polička, v Centru Bohuslava
Martinů a v poličských knihkupectvích.
Cena knihy 490 Kč.

Poděkování
Koncem srpna jsem při cestě na nádraží nešťastně zakopl při přecházení silnice a při pádu jsem si
způsobil krvácení obličeje, zejména nosu. Kolemjdoucí paní přivolala záchranku, která do minuty
přijela v sestavě: MUDr. A. Dvořáček, záchranář
B. Kopecká a řidič M. Výborný. Dovolte, abych
touto cestou týmu (včetně neznámé paní, která
posádku přivolala) upřímně a dojemně poděkoval
za profesionální a rychlé ošetření (9 min) takže jsa
dokonale ofáčován vzbuzujíc značnou pozornost
široké veřejnosti jsem mohl konečně odcestovat
vlakem k domovu.
O. Tetour, Pardubice, senior, turista
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Vybílili sbírkový účet
„Pouhých sto šestnáct korun českých zůstalo na sbírkovém účtu
Oblastní charity Polička ve čtvrtek
27. srpna 2015 poté, co z něho ředitelka Markéta Šafářová „vyvedla“ částku 270 000 Kč.“ Takto nějak by mohlo znít
investigativní prohlášení reportéra nedostatečně
obeznámeného s problematikou charitního dluhu.
V případě Oblastní charity Polička se však
žádný šlendrián nekonal. Zcela v souladu s povolenou veřejnou sbírkou (veřejná sbírka byla
osvědčena 23. 10. 2014 Krajským úřadem Pardubického kraje č. j.: KrÚ 67614/2014) se ředitelka
rozhodla ze sbírkového účtu uhradit mimořádnou
splátku za úvěr na koupi domu ve Vrchlického ulici č. p. 10. Díky vám, dárcům, si tak Charita bez
jakýchkoliv finančních sankcí zkrátila sedmileté
splátkové období o skoro 8 měsíců.
Sbírka na Dům pro Charitu dále trvá a zvolna
na ní přistávají další příspěvky, takže v polovině
září bylo na účtu už zase veselejších 1 072 Kč. „Byli
bychom rádi, aby všichni naši štědří přispěvatelé věděli, jak je pro nás jejich pomoc nesmírně
prospěšná. Snažíme se dům opravovat a přitom
se co nejrychleji zbavovat tíže dluhu. Několikrát
za dobu existence Charity jsme zažili období, kdy
dotační podpora sociálních služeb byla nedostatečná a museli jsme vyjednávat, sáhnout do rezerv, či služby dokonce omezovat. Díky pořízení
domu nyní žádnou finanční rezervu nemáme, ale
čím dříve si ji zase budeme schopni vytvořit, tím
lépe budeme schopni případnému nepříznivému
výkyvu čelit,“ řekla ředitelka Markéta Šafářová.
Štěpánka Dvořáková
Kdo je vlastně pěstoun?
„… nikdy se na mě nevykašlali, i když jsem chodila za školu a neučila se. Nezlomili nade mnou
hůl, i když jsem začala experimentovat s drogami
a brala jsem jim potají peníze. Stále mi dávali najevo, že mě mají rádi, měla jsem u nich stále dveře
otevřené, mohla jsem přijít s různými trablemi
a věděla jsem, že mě nenechají ve štychu. Mohla
jsem se na ně vždy spolehnout…“
Tato slova napsala jedna devatenáctiletá slečna ve své slohové práci na téma: „Kdo je pro mě
vzorem?“ Chtěla tím vyjádřit vděčnost svým pěstounům za to, že navzdory jejím malým či velkým
životním excesům měla a má laskavé zázemí.
Kdo je to vlastně pěstoun? Co obnáší jeho služba?
Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče, kdy jednotlivec, partneři nebo
manželé, přijali do své péče a výchovy dítě, které
nemůže z různých důvodů vyrůstat ve své biologické rodině. Pěstoun je zodpovědný za výchovu
dítěte, má omezená rodičovská práva a o rozsahu
tohoto oprávnění rozhoduje soud. Pěstoun není
zákonným zástupcem dítěte a nemá tedy rodičovská práva v plném rozsahu. Vyživovací povinnost
zůstává na zákonných zástupcích, kteří výživné
hradí státu prostřednictvím ÚP, který zasílá pěstounům finanční dávku potřebnou k zajištění výživy dítěte. Ve většině případů pěstounská péče
končí zletilostí svěřeného dítěte. S náhradními rodiči sdílí dítě radosti i starosti svého dětství nebo
dospívání. Cílem pěstounské péče je, svěřit dítě do
náhradní rodiny na dobu dočasnou. Důležitý je
aspekt přechodnosti. Např. dítě může být kdykoli
vráceno do biologické rodiny, pokud budou zajištěny všechny podmínky pro jeho zdravý vývoj. Ale
dětí vrácených z náhradní rodinné péče do své původní rodiny je méně, než bychom si přáli. Většina
pěstounské péče končí zletilostí dítěte a nemálo
dětí zůstává i po dosažení zletilosti s náhradní rodinou v kontaktu.
Pěstouni nejsou na tuto službu sami. Od 1. ledna 2013 podle novely zákona o sociálně–právní
ochraně č. 359/1999 každý pěstoun či pěstounská
rodina musí mít svou podpůrnou organizaci, která
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je provází. Může to být nezisková organizace, krajský úřad nebo místně příslušný OSPOD (orgán
sociálně právní ochrany dětí). Jednou z takových
služeb provázející pěstouny je i Centrum náhradní
rodinné péče (NRP) Oblastní charity Polička.
Při setkáních se snažíme pěstounům i dětem naslouchat, reagovat na jejich potřeby, řešit případné
těžkosti, podporovat v rodinách to, co se jim daří.
Centrum NRP zajišťuje pro pěstouny vzdělávací
kurzy, ve kterých mohou náhradní rodiče získat
potřebné informace, znalosti a dovednosti pro
svůj, mnohdy náročný, úkol. Zákon totiž ukládá
pěstounům 24 hodin vzdělávání ročně. V nabídce
naší služby je také každoroční letní respitní (odlehčovací) pobyt pro děti z pěstounských rodin, jehož program připravují odborně vzdělaní sociální
a pedagogičtí pracovníci. Během roku pořádáme
pro svěřené děti výlety.
Pěstounská péče je služba, která je často velice
náročná a vysilující. Praxe ukázala, že v některých
obtížných situacích pěstouni potřebují doprovázející službu.
Co konkrétně pracovník v pěstounské rodině
dělá? Jaké jsou druhy pěstounské péče a co by měl
udělat člověk, který se chce stát pěstounem, to se
dozvíte v dalším čísle Jitřenky. Pokud však máte
i jiné dotazy, nebo vás téma pěstounství velmi zajímá, rádi si s vámi o tématu promluvíme.
Pavel Šimon a Marie Muzikářová

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Pávkovi za záchranu života mého manžela. Mé poděkování patří též celému kolektivu poličské LDN za
jejich vzornou péči o něj.
Manželka Hana Lopourová

Novinky z římskokatolické farnosti
Kostel sv. Jakuba otevřen
V minulých číslech Jitřenky
jste se mohli dočíst, že se naší
farnosti ve spolupráci s městem
Polička podařilo od června do
srpna otevřít kostel sv. Jakuba
pro veřejnost. Pro tuto příležitost jsme si nechali vyrobit i letáky o kostele –
v češtině i v angličtině.
Vždy od úterý do neděle byli připraveni průvodci,
kteří mohli návštěvníky provést kostelem a ukázat
nejen výtvarná a sochařská díla, ale také sdělit informace o historii kostela. Návštěvnost byla každý
den jiná. V červnu přišlo průměrně 51 návštěvníků
za den, v červenci 87 a v srpnu 107, celkem za tři
měsíce 6 421 lidí. Většina hostů byla velmi potěšena, že si mohou kostel prohlédnout, že je přístupný
a průvodce považovali za velký bonus. I sami průvodci se divili, co vše o kostele nevěděli a co se díky
této brigádě dozvěděli.
Vzhledem k dobrým ohlasům bychom rádi náš
kostel zpřístupnili pro veřejnost i v dalších letech.
Anna Navrátilová – pastorační asistentka

Chrámové ticho
V rámci oslav 750. výročí založení města chystá poličská farnost večer křesťanské meditativní
hudby. Konkrétně zazní tzv. písně z Taizé, čtyřhlasé zpěvy jemně doprovázené kytarou a občasnými sólovými nástroji, které svojí jednoduchostí
a krátkým textem dokáží nejen okouzlit, ale i ztišit
naše nitro. V tichu se můžeme setkat sami se sebou, objevit své hřivny ale i své limity. Ticho nás
uschopňuje být vnímavější k potřebám druhých
a zakusit, že je tu Někdo, kdo nás přesahuje.
Jednotlivé zpěvy budou doplněny přímluvami,
jež jsou inspirovány texty písní a potřebami místních lidí. I to nás může sbližovat, když můžeme
prosit nejen za sebe, ale i za druhé, když vidíme, že
mnozí lidé kolem nás mají podobné problémy jako
my a se svým křížem potřebují pomoci.
Těšíme se na setkání a společně prožité chvíle
ticha v prostoru kostela sv. Michaela (na hřbitově)
v Poličce 3. 10. od 20 hod.
Za Římskokatolickou farnost Polička
Kateřina Grubhofferová
a Jaroslav Haman

Aby nebyl nikdo sám
Letní čas se naplnil, pomalu končí tropické teploty a přichází pěkný podzim. Zdravíme všechny
důchodce a seniory naší organizace a pokračujeme
dále v naší činnosti a aktivitě. Během měsíce srpna
jsme uskutečnili zájezd do Jimramova, krásného
malého městečka. Průvodce pan Dobiáš při procházce po městečku nám poutavě vyprávěl o jeho
historii a současnosti. Byla to hezká procházka za
pěkného počasí. Další výlet byl na vysočinu k Pusté Rybné. I přes nepřízeň počasí, kdy 18. srpna celý
den silně pršelo, skupina důchodců absolvovala
tento výlet. I když jsme nemohli chodit po krajině,
tak vyprávění pana Švandy na besedě bylo poutavé
a poučné. V příjemném prostředí hospody na Hlučále, jsme při dobrém jídle strávili pěkné chvíle.
Rovněž i začátek září byl pro některé důchodce
velmi zajímavý. Zúčastnili se zájezdu na Kunětickou horu a také zámeckých slavností na zámku
v Bystrém. Zdařilá vycházka kolem Poličských přehrad s posezením a harmonikou u kiosku rybářů.
Počasí přálo a všem přítomným se to líbilo. Další
akce v měsíci září proběhly podle plánu.
Co nás čeká v nejbližší době měsíce října - je
zajištěn velmi bohatý program. Schůzová činnost

výboru a vlaštovek začátkem října. Účast na akcích
pořádaných Tylovým domem.
4. 10. Den seniorů - setkání s jubilanty
15. 10. Beseda se zástupci města, volná zábava
s tancem a hudbou.
21. 10. Divadelní představení - Lháři, účinkuje
divadelní soubor Pardubice. Na toto představení
poskytuje TD slevu pro důchodce, na 1 vstupenku
mohou jít dvě osoby. Dále se v říjnu uskuteční divadelní přehlídka ochotnických souborů v rámci Zákrejsovy Poličky. Termíny na tato představení jsou
uvedeny v Jitřence a na plakátech. Upozorňujeme
důchodce, aby se při návštěvě těchto akcí prokazovali průkazkou důchodců nebo senior pasem, aby
měli volný vstup.
13. 10. zájezd do Lednice a Hlohovce odjezd od
gymnázia v 8.00 hodin.
20. 10. vycházka po jižní části města. Sraz účastníků je 13.30 hodin u hotelu Opus.
Doporučujeme důchodcům a seniorům i účast na
dalších akcích v rámci 750. výročí města. Přejeme
všem hodně zdraví a pohody. Očekáváme od našich
členů náměty a návrhy činnosti pro rok 2016.
Za výbor SD mpř. J. Koráb

Klub zdraví zve na říjnové setkání
Když se řekne chléb, každý si vybaví něco jiného.
Je to většinou spojeno s příjemnými pocity, viďte.
Spousta lidí si dnes ten svůj peče doma, jsou skupiny, které na internetu sdílejí své zkušenosti s amatérským pečením dokonale krásných a chutných
kváskových žitných chlebů, jiní chodí do specializovaných obchodů s pečivem (věděli jste, že je dnes
chléb kvůli svému složení spíše pečivem než chlebem?), někteří chléb vůbec nesmějí jíst kvůli lepkové nesnášenlivosti. Někdy to s chlebem není tak
jednoduché, takže je zapotřebí něčím ho nahradit.
A proto si Gábina Slezáková pro vás připravila
přednášku „Čím nahradit chléb + amarant“. Zveme vás tedy na 14. října od 18.00 hodin do horní místnosti SVČ Mozaika, určitě se připravte na
spoustu zajímavého povídání od člověka s praktickými zkušenostmi. A co je amarant, znají i naši
zahrádkáři, kteří si někdy vysadili pro okrasu
rostlinu s českým jménem laskavec. Využití obilek
amarantu v kuchyni je úžasně pestré a určitě si ho
oblíbíte pro jeho složení, vlastnosti a také léčebné
schopnosti. Dostanete totiž vyzkoušené recepty

a také některé ochutnáte během přednášky. Koláčkem z laskavce se údajně dala přivolat láska vytoužené osoby, odtud i český název. Můžete případně
udělat vlastní pokus…
Nahradit chléb je určitě nelehký úkol, ať už je
motivace jakákoli, protože chuť křupavé kůrky
a střídky ještě vlahého krajíce je nesrovnatelná s ničím jiným. Můžeme najít mnoho přísloví
a mouder o chlebu: „Mnoho lidí na světě zoufale
touží po kousku chleba, ale mnohem více je těch,
kdo zoufale touží po malém kousku lásky.“ (Matka
Tereza) A také: „Chléb daruj každému, ale u každého ho nejez.“ Nebo: „Jez chléb a pij vodu, nepřijdeš na chudobu.“ (To je určitě vyzkoušená dieta…)
Ať tak či onak, neváhejte se rozdělit o chléb s těmi,
kteří to od vás očekávají. Někdy to může být pěkně
tvrdý chlebíček, hlavně, když dojde na jeho lámání,
ale víme, že všude je nakonec o dvou kůrkách.
Těšíme se na říjnové setkání s vámi, a i když je
počasí nevypočitatelné, přeji vám za tým Klubu
zdraví, abyste byli zdrávi!
Hanka Ščigelová
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Dům s pečovatelskou službou „Penzion“
Polička

Mezinárodní den seniorů
Týden sociálních služeb
Bezpečnost seniorů v silniční
dopravě
čtvrtek 1. října
14.00 hod. jídelna DPS „Penzion“
Povinnosti chodce, cyklisty a řidiče
Správné přecházení přes vozovku
Povinná výbava kola
Zdravotní prohlídky řidičů
Prostor pro vaše dotazy
Posluchači obdrží pomůcky, které zlepší jejich
bezpečnost na silnicích. Projekt je připraven
ve spolupráci s policií ČR Svitavy a oddělením
Besip.

Den otevřených dveří
pondělí 5. října
9.00 – 10.00 hod. - cvičení na židlích
10.00 – 16.00 hod.
Seznámení s pečovatelskou službou
Prohlídka střediska osobní hygieny
Ukázka kompenzačních pomůcek
Prohlídka volného bytu
Prohlídka společných prostor
Seznámení s volnočasovými aktivitami
14.00 hod. - Naše město
vernisáž výstavy prací seniorů k výročí založení
Poličky, hala DPS „Penzion“.

Seniorská stopa - 8. ročník
Cesta za pokladem
Středa 7. října
Trasa č. 1 - odchod od DPS „Penzion“ ve 13.00
hod.
Trasa č. 2 - odchod od DPS „Penzion“ ve 14.00
hod.
Trasa č. 3 – odchod od Domova důchodců ve
14.00 hod.
Nenáročné, krátké trasy.
Pochod již tradičně ukončíme od 15.00 hod
v jídelně DPS „Penzion“, kde bude připraveno
občerstvení a muzika k poslechu i tanci.

Pomoc pečujícím o své blízké,
postižené demencí
Pátek 9. října
17.00 hod. - jídelna DPS „Penzion“
Pečovat o někoho blízkého, postiženého
demencí bývá vždy velmi náročné. Jak zvládat
tuto složitou životní situaci
vám poradí
PhDr., Mgr. Dana Klevetová
Vstup na všechny akce zdarma.
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Z činnosti
DPS Penzion

Zprávy z Masarykovy ZŠ

Po úspěšné akci v loňském roce i letos senioři zavítali na Baldu. Pravda, hub tolik nebylo, jako loni,
ale to nebránilo tomu, aby se výletníci nadýchali
čerstvého vzduchu při procházce lesem, někteří
navštívili i nedalekou studánku a hlavně bylo veselo. Opékala se uzenina a také se zpívalo s harmonikami a kytarou. Mezi výletníky zavítal také

místní lesní muž se svými vílami a přinesli sebou
výborné, slaďoučké buchtičky. Počasí bylo nádherné. Prostě vše, jak má být. To grilování v atriu DPS
„Penzion“ letos moc počasí nepřeje. I v srpnu si své
buřty museli senioři sníst v jídelně, ale i tak bylo
veselo. Šikovné ručičky připravovaly výrobky na
prodejní výstavu pro Hospic v Červeném Kostelci
a na výzdobu v DPS „Penzion“. V keramické dílně
senioři vyráběli květináče. V září nechyběly ani
oblíbené hrátky s pamětí a narozeninové zpívání.

Pozvánka DPS
Penzion
1.–9. 10. Mezinárodní den seniorů viz strana 19.
13. 10. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
14. 10. Hrátky s pamětí od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
20. 10. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní místnosti.
21. 10. Literární kavárnička věnovaná Dni stromů od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
29. 10. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.

Začátek školního roku byl letos na naší škole poklidný. Po nádherně prožitém létě se řada dětí i pedagogů do školy těšila. Nováčky na druhém stupni
čekal hned druhý týden adaptační kurz.
Adaptační kurz Budislav 7. – 8. září
Adaptační kurz, jak samotný název napovídá, by měl sloužit k adaptaci, tedy přizpůsobení.
Skupinka vrstevníků, v našem případě třída nově
vytvořená, z větší části se děti neznají. My jim poskytneme příležitost lépe se mezi sebou poznat.
Pokoušíme se ze třídy, která kurz absolvuje udělat
partu. Používáme k tomu metody zážitkové pedagogiky, cíleně volené aktivity, aby skupina spolužáků musela spolupracovat, své udělá jistě i přírodní prostředí. Nezanedbatelný je i přínos kurzu
pro třídního učitele, který má možnost poznat své
žáky v jiném prostředí a situacích. Nastavená atmosféra provází třídní kolektiv během celé školní
docházky. Letos prošly adaptačním kurzem tři třídy šesťáků a netradičně i kolektivy 5. ročníků. Do
těchto tříd přibyli noví žáci a ve dvou případech
došlo k výměně třídních učitelek. Jednodenní
kurz na Budislavi všechny páťáky potěšil a poba-

Další poděkování za vynikající reprezentaci
školy patří Andree Dytrové a Gabriele Tvrdíkové
z 8. C. Z literárních prací na téma Bylo, nebylo
u hasičů, vzešly nádherné pohádky na hasičské
téma. Děvčata byla oceněna v krajském kole.
V říjnu se uskuteční v prostorách naší škole program Příprava občanů k obraně státu. Budeme mít
příležitost zblízka si prohlédnout techniku a vybavení Armády České republiky.
Mgr. Haraštová Ludmila

Lamy a psi na zahradě speciální školy
Naše škola již několik let spolupracuje s manželi Okáčovými (www.farmaulamaka.webnode),
kteří chovají lamy, psy a koně. V úterý 8. 9. přijali
Okáčovi pozvání na zahradu naší školy, aby všem
žákům představili dvě lamy a dva psy. Nešlo jen
o ukázku, jak lamy vypadají, ale děti si vyzkoušely
jejich krmení, chůzi s nimi, hlazení nebo kartáčování. Taková činnost se odborně nazývá lamaterapie. Lama je totiž citlivé, přátelské a trpělivé zvíře
a je například vhodná pro děti, které obtížně navazují kontakt s okolím.
Naopak canisterapie – terapie psem, je v naší
škole už dlouhodobě známá a oblíbená. V letošním školním roce k nám bude jezdit velký bílý pes
Endy a velice hodný menší pes Bimbo. Pro děti
s tělesným postižením budeme využívat hlavně
polohování.
Terapie se zvířaty obecně podporuje psychomotorický vývoj, koordinaci pohybů, řečové dovednosti, stimuluje a trénuje paměť, rozvíjí myšlení,
pomáhá s osvojením sociálních dovedností, rozvíjí
sebeobsluhu a posiluje sociabilitu.

Kardiaci zvou
Zveme všechny příznivce kondičních vycházek
do podzimní přírody na akce pořádané členy ZO
Svitavy a Polička.
3. října Valdek – památník Včelích matek, nově
zrekonstruovanou cestou k rybníku Rosnička.
Délka vycházky 6 km.
Odjezd: vlak Polička 7.30 hod. Svitavy bus nádraží 8.00 hod.
17. října Podzimní vycházka Telecí – Maděra –
řeka Svratka.
Odjezd: Svitavy vlak v 8.00 hod. do Poličky přestup na bus, Polička bus nádraží 8.35 hod. do obce
Telecí.
Malé občerstvení zajištěno. Neseďte doma, podzimní barevná příroda na nás čeká.
V úterý 3. listopadu zveme všechny členy naší
ZO na výroční členskou schůzi do sálu kulturního
domu Fabrika.
Jan Pokorný
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vil. Nezapomenutelným zážitkem byla i zpáteční
pěší cesta do Borové a odtud vlakem do Poličky.
Některé děti jely vlakem poprvé. Zpětnou vazbou
jsou vzkazy, dotazníky a slohové práce.
Z práce Terezy Votočkové, 6. A: Milý adapťáku!
Moc se mi u Tebe líbilo. Nejvíc si mne překvapil
stezkou odvahy. Ze začátku jsem se jí bála… Po
večerce jsme si povídali, protože jsme nemohli
usnout… Nejvíc mě bavily seznamovací hry… Děkuji kuchařkám a paním učitelkám, že tam s námi
jely.
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To vše jsou důležité dovednosti, které mají pro
naše žáky velký význam. V poličské škole se v letošním školním roce vzdělává celkem 54 žáků (14
navštěvuje speciální třídy a 40 chodí do praktických tříd). V bysterské škole navštěvuje speciální
třídy 19 žáků.
Mgr. Ivana Vondrová

Poděkování za
ohleduplnost
Touto cestou bychom chtěli poděkovat pořadatelům Festivalu 555 za uzavření ulice Růžová a následné umístění TOI TOI. Velice jsme tento návrh
přivítali a naše ulice zůstala čistá.
Věříme že TOI TOI budou i nadále umístěné na
Festivalu 555 i na více místech.
obyvatelé Růžové ulice

Punkeři opět
pomáhali
Poslední sobotu v srpnu pořádal již tradičně poličský kolektiv
Rohanovy děti patřící ke kapele
Mentálně narušená moucha
v Květné u Poličky Benefiční
punk koncert na Záchranou stanici volně žijících zvířat Zelené
Vendolí tentokrát s přízviskem poslední.
Již po osmé se v sešlo skoro 200 punkerů a nepunkerů, kteří za rytmu punkové, crustové a hc
hudby tancovali, jedli, pili a zároveň tak přispívali na záchranou stanici. A úspěch se opět dostavil
a společnými silami se podařilo vybrat 19 000 korun.
„Když jsme před 5 lety s touhle akcí začínali, vůbec nás nenapadlo, jak velkého úspěchu dosáhneme. Podařilo se nám pozvat desítky kapel, zapojit
stovky dobrovolníků, pobavit skoro dva tisíce návštěvníků a hlavně podpořit Zelené Vendolí částkou 101 630 korun. Koncert byl poslední, protože
odcházet se má na vrcholu a myslím, že je to krásný a symbolický pomník jedné éry poličského punku a jsem rád, že tu po nás něco zůstane. Snad to
inspiruje i další lidi k pomoci svému okolí,“ uvedl
hlavní pořadatel Jakub Mašek.
Pořadatelé na závěr velice děkují obci Květná za
její příkladný a obdivuhodný přístup k realizaci
koncertů. Zároveň plánují příští rok začít novou
etapu pomáhajících koncertů s jiným hudebním
zaměřením, jejichž pomoc by měla směřovat dětem.
Za kolektiv Rohanovy děti
Jakub Mašek

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

10.–11. 10.

MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
kpt. Jaroše 404, 461 612 733
17.–18. 10. zubní lékař Filip Nataliya,
Litomyšl, kpt. Jaroše 404,
461 612 733
24.–25. 10. MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
28. 10.
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Růžová 195, 775 724 524
31. 10.–1. 11. MUDr. Kočí Jiřina, Dolní Újezd
383, 461 631 126
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Jsou pěstouny. A proč jimi nejste i vy?

Vlastníte dočasně
vyřazené auto?
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud
termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech
dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte
rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak
nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím
provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou
lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody).
Dostupné z: http://www.mdcr.cz

Kardiaci v srpnu
V polovině srpna jsme uskutečnili neplánovanou, ale příjemnou vycházku. Vlakem jsme odjeli do Oldřiše, pohodlnou cestou jsme absolvovali
cestu z Oldřiše na Babku. Prošli jsme hezkou lesní
cestou okolí této osady, a u rybníčka nás čekalo
milé překvapení - 3 přátelští hastrmánci s kratičkým programem, patří jim velké uznání všech
přítomných. Rádi jsme přijali místo pro odpočinek
při čekání na autobus u místních usedlíků - i těm
moc děkujeme.
Další naší akcí byl výlet na hrad Valdštejn a Hrubou skálu 29. 8. Cesta na hrad Valdštejn i Hrubou
skálu byla za velice teplého počasí náročná, ale
stála za absolvování. Myší dírou jsme z Hrubé
skály prošli do „lázní Sedmihorky“, oběd v motelu Even byl vynikající. Jediné zklamání účastníků,
kteří tyto lázně pamatují z dřívějška, byl zdevastovaný stav malých, ale krásných lázní. Za velice
vydařený výlet děkuji našim obětavcům Marcelce
a Honzíkovi Pokorných. Za bezpečnou a profesionální jízdu děkujeme i řidiči.
Za ZO Kardio H. M.

Běh na věž kostela
Skauti z Poličky zvou na obnovenou tradici
„Běhu na věž kostela“, ke které se vrací po dokončení prováděných rekonstrukcí na věži kostela
svatého Jakuba. Prověřit svoji kondici a pokusit se
překonat dosavadní časový rekord 46 sekund můžete v sobotu 3. 10. od 9 do 11 hod.

Pětiletý Toník i osmiletá Anička nemůžou vy- to dlouho a našly u mě domov tři děti. (Alena
růstat s mámou a tátou. Organizace Amalthea ve
Rejsová, dlouhodobá pěstounka)
spolupráci s Pardubickým krajem pro ně hledá
Máme velkou fungující rodinu, a tak jsme ji
náhradní rodinu. A nejen pro ně. „Pěstounů, kte- chtěli nabídnout někomu, kdo rodinu dočasně
ří přijmou dítě do své rodiny na delší dobu, je
nebo dlouhodobě nemá. Určitě v tom hrála roli
stále málo. Potřebujeme je pro děti malé, větší, i naše křesťanská víra. (Štěpán a Želka Plecháčzdravé i s hendikepem, různého etnika, souro- kovi, dlouhodobí pěstouni)
zence, zkrátka vítáme každého člověka s vážPo zkušenostech role vychovatelky v dětském
ným zájmem o pěstounství,“ říká Pavel Šotola, domově a dlouholetém přátelství s pěstounskýradní Pardubického kraje pro sociální péči a ne- mi rodinami nám přijetí dítěte do pěstounské
ziskový sektor.
péče přišlo jako to nejlepší, co můžeme udělat.
Zeptali jsme se těch, kteří se již o děti v pěs- Byli jsme šťastní, nic nám nechybělo a měli jsme
tounské péči starají, proč se rozhodli být pěstou- dost místa v srdci i v domě… (Petra Masarovičony:
vá, dlouhodobá pěstounka)
Na možnost stát se pěstounem mě upozorni„Motivace, proč chcete pěstounem být, je nala kamarádka. Vlastní děti ti odrůstají, sil máš
prosto zásadní. Pěstoun je tu pro dítě, a to i při
ještě dost, říkala a měla pravdu. Sil bylo dost, setkávání dítěte s jeho vlastními rodiči. Přípraale až s příchodem prvního dítěte jsme si doma
va k pěstounství vám pomůže zjistit, zda jste
najednou uvědomili, čeho všeho ještě máme
ti praví pro děti, které mají za sebou opuštění,
dost. Kolik „samozřejmostí“ máme na rozdává- strach, nejistotu a strádání,“ doplňuje psychoní a kolik těch „samozřejmostí“ plno dětí vůbec
ložka Ria Černá z Amalthey.
nikdy nepoznalo. (Věra Brandová, pěstounka na
Pardubický kraj hledá rodiny i jednotlivce,
přechodnou dobu)
kteří by byli ochotní nabídnout zázemí, péči
Ještě dříve, než jsem začala uvažovat o pěs- a podporu dětem, které aktuálně nemohou z růztounské péči, jsem se seznámila s pěstounskou
ných důvodů žít ve své vlastní rodině. Chceterodinou. Spřátelili jsme se natolik, že jsem si ob- -li se o pěstounství dozvědět více, zavolejte na
čas půjčovala jejich děti na víkendy domů. Moje
bezplatnou telefonní linku 800 888 245 nebo
děti už byly v pubertě a s malými mě to moc ba- napište na e-mail pestouni@pardubickykraj.cz.
vilo. Když potom mé děti odrostly úplně, cítila
Pro další informace kontaktujte neziskovou orjsem se nevyužitá, a tehdy jsem poprvé začala
ganizaci Amalthea, Pardubický kraj nebo přímo
přemýšlet o tom, kolik dětí je v dětských domo- úřad v místě vašeho bydliště. Můžete také přijít
vech a o tom, že mám ještě dost elánu. Netrvalo
na besedu o pěstounské péči, které Amalthea
v rámci projektu podpořeného Ministerstvem
práce a sociálních věcí pořádá v různých městech našeho kraje. Konkrétní termíny najdete na
www.amalthea.cz.

Hlasujte
v DestinaCZe

Která místa máte nejraději? Na kterém výletě
se vám nejvíce líbilo? Hlasujte v třetím ročníku
soutěže o nejlepší turistické atraktivity DestinaCZe 2015, kterou vyhlásila agentura CzechTourism. Pardubický kraj zastupují hned tři turistické
lokality.
„Hlasuje se v pěti kategoriích. Pardubický kraj
v soutěži reprezentují Orlické hory a Podorlicko,
Železné hory a Relax & sport resort Dolní Morava,“ říká krajský radní pro cestovní ruch René
Živný. „Hlasovat lze jednoduše na webové stránce www.destinacze2015.cz. Stačí se jen zaregistrovat a rozdělit deset hlasů. Je přitom na každém
hlasujícím, zda podpoří deset různých finalistů
nebo všechny hlasy přidělí jen jedinému z nich,“
vysvětluje radní. Pro hlasující jsou připraveny
vstupenky do soutěžících areálů a další zajímavé
odměny. Hlavní cenou je víkendový pobyt pro dvě
osoby v hotelu Skanzen v Modré na Slovácku.

Kraj přidá na
opravu kulturních
památek
Památkovou péči a kulturní aktivity podpořila
na svém jednání Rada Pardubického kraje. Schválila poskytnutí individuálních dotací například na
restaurátorské a stavebně-historické průzkumy
kostela sv. Jakuba Většího s rodnou světničkou
Bohuslava Martinů v Poličce či kaple sv. Jana Nepomuckého v Letohradě.

Blahopřejeme
Dne 5. 10. 2015 oslaví své
75. narozeniny paní Hedvika
Beranová.
Všechno nejlepší, pevné
zdraví a mnoho síly do další
let jí ze srdce přejí
manžel a dcery s rodinami.

„Přispíváme na opravy staveb, které patří mezi
významné památky Pardubického kraje. V kostele sv. Jakuba Většího v Poličce už byly provedeny průzkumy na venkovní části objektu, nyní
je potřeba odborně zhodnotit stav interiéru a vybavení včetně varhan a navrhnout způsob jejich
záchrany. Na průzkum kraj přispěje 200 tisíci
korunami,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Jana
Pernicová. „Podobně jsme se rozhodli přidat 100
tisíc korun na restaurátorský průzkum kamenných prvků kaple sv. Jana Nepomuckého v Letohradě,“ doplnila Jana Pernicová.

Dne 13. října 2015 oslaví
krásné 80. narozeniny paní
Libuše Štifterová.
Hodně zdraví a životního
elánu do dalších let přejí
vnučka Erika s manželem
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Fotbalové zprávy

Vzpomínáme

Fotbalová starší přípravka
začala sezonu úspěšně
V sobotu 5. 9. jsme zajížděli na první turnaj sezony do Libchav, kde nás čekali soupeři z Letohradu,
Holic a domácí Libchavy. První zápas s Letohradem
se kluci a dívka nejprve trochu hledali, ale druhý
poločas už předváděli dobrý fotbal plný bojovnosti
a pěkných akcí. Zápas nakonec skončil zaslouženou
remízou. Ve druhém zápase proti domácím borcům
kluci a dívka ještě na svém výkonu trochu přidali
a zvítězili. Třetí zápas proti Holicím se nesl v duchu
toho druhého a přinesl Poličským borcům druhé vítězství na turnaji.
Výsledky:
Polička – Letohrad 2:2 - Sabin, Večeřa
Polička – Libchavy 3:0 - Král, Olšán, Sabin
Polička – Holice 4:1 - Sabin 3, Roun
Sestava: Chalupník, Král, Vraspír, Olšán, Otcovská, Sabin, Vu, Adamec, Jelínek, Večeřa, Roun.
Trenéři: Lajžner, Král
Smolný fotbalový turnaj starších
přípravek v Dolním Újezdě
V neděli 13. 9. jsme zajížděli k dalšímu turnaji přípravek do nedalekého Dolního Újezdu.
Turnaj pro nás nezačal zrovna nejlépe, když se
nám již před utkáním zranil brankář a druhý nominovaný bez udání důvodů nedorazil. Do branky se
tedy k prvnímu utkání postavila odvážná dívka, která předvedla výborný výkon. Během prvního utkání se nám zranil další hráč, který další dvě utkání
absolvoval i se zraněním v brance a vedl si také nad
očekávání dobře. Celý turnaj pak poličští borci neodehráli nejhůře. Herně jsme za soupeři nezaostávali,
ba naopak v některých fázích zápasů jsme soupeře
přehrávali. Ti však dokázali využít našich chyb a tak
na nás v tomto turnaji zbylo čtvrté místo.
Výsledky:
Polička – M. Třebová 4:5, branky: Sabin 2, Jílek,
Libra

Polička – D. Újezd 1:6, branka: Jelínek
Polička – Letohrad 1:3, branka: Jílek
Sestava:
Chalupník, Král, Otcovská, Olšán, Vraspír, Sabin,
Vu, Libra, Jílek, Jelínek, Roun, Adamec.
Trenéři: Lajžner, Král
Fotbalová starší přípravka –
„Na domácím hřišti“
V sobotu 19. 9. jsme za krásného počasí odehráli
3. kolo Krajské soutěže přípravek, tentokrát na domácím hřišti.
Prvním soupeřem na tomto turnaji nám byla Moravská Třebová. Naši borci vlétli do zápasu s odhodláním zvítězit, což bylo na hřišti vidět a zanedlouho
jsme vedli rozdílem tří branek. Ke konci prvního
poločasu však přišel malý výpadek, kdy jsme zřejmě měli pocit, že je již vše rozhodnuto a soupeř nám
vstřelil branku. Do druhého poločasu jsme však nastoupili opět soustředění a utkání s přehledem dotáhli do vítězného konce.
Ve druhém utkání nás čekal velmi dobře hrající soupeř z Ústí nad Orlicí. Celý první poločas nás
soupeř díky našemu nedůrazu a bázni přehrával.
Do druhého poločasu jsme po mírné přestávkové
domluvě nastoupili jako vyměnění. Soupeři jsme
nenechávali tolik prostoru, přidali jsme na důrazu
a výsledkem byl z obou stran moc pěkný fotbal. Třetí
zápas proti Libchavám se nám herně příliš nepovedl.
Kluci a dívka přestali běhat, tím se vytratila kombinace a z utkání byla taková divná nakopávaná.
Výsledky:
Polička – M. Třebová 6:1, branky: Adamec,
Jílek 3, Jelínek, Večeřa
Polička - Ústí n. O. 2:3, branky: Jelínek 2
Polička – Libchavy 2:1, branky: Král, Jelínek
Sestava: Makovenyi, Mitáš, Olšán, Král, Vraspír,
Otcovská, Sabin, Večeřa, Jílek, Roun, Libra, Jelínek,
Adamec, Švec.
Trenéři: Lajžner, Král

V tuto dobu uplynulo 25
let od úmrtí našeho tatínka,
Vincence Talandy, který byl
po celý svůj život středoškolským profesorem matematiky, fyziky a chemie na
zdejším gymnáziu. Jeho žáci,
dnes už vsak sami starší lide,
dosáhli v životě značných
pracovních úspěchů, stali se
lékaři, profesory vysokých
skol technických (ČVUT,
VUT, MU, VŠB, výzkum konstrukce družic) i humanitních oborů. Rádi při sjezdech
a výročích města Poličky
vzpomínají na přednášky
V. Talandy a jeho výklad.
Děkujeme všem, kteří se
přidají a rádi vzpomenou
s námi.
Dcery a synové
s rodinami.
Dne 11. 9. 2015 uplynulo
dlouhých 30 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš
tatínek a dědeček pan František Krejčí z Poličky.
Vzpomínají
děti Radko a Ludmila
s rodinami.
Dne 5. 10. 2015 uplyne jeden rok od úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka
a dědečka, pana Petra Šafka.
S láskou vzpomínají
manželka Jana, syn Petr,
dcera Jana.
Dne 14. 10. uplynou 3 roky,
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Jan Plíhal.
S láskou vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami.
Dne 22. října uplyne 15 let
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan
Květoslav Němec. Vzpomínáme.
Manželka a synové
s rodinami
Dne 25. 9. uplynulo 10 let
od úmrtí naší milované maminky a babičky, paní Miluše
Květenské.
S láskou vzpomínají
syn Josef, dcery Jana
a Miluše, vnoučata,
pravnoučata.
Dne 30. 10. 2015 uplyne 30
roků, kdy nás ve svých šesti
letech opustila naše milovaná dceruška Magdalénka
Lorencová. Kdo jste ji znali
a měli ji rádi, vzpomeňte
s námi.
S láskou vzpomíná
maminka a sestra
Marcelka a Vendulka.
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Tenis
22. 8. turnaj dorostu v Poličce. Adam Jelínek
tak i letos se předávání zhostil starosta města Javyhrál jeden zápas ve dvouhře a mezi děvčaty
roslav Martinů.
se dařilo Lucce Jílkové, která získala 1. místo ve
29. 8. zatím výsledkově nejúspěšnější turnaj
čtyřhře. Na turnaji hráli také Zdenda Jílek a Eliš- mladšího žactva v Poličce. 1. místo ve dvouhrách
ka Hrubá.
získali Simča Válková a svůj první titul oslavil
Ve dnech 24.–28. 8. se konalo na našich dvor- Daniel Fučík, který ještě získal spolu s Jirkou
cích za finanční podpory města Poličky soustře- Tomanem 2. místo ve čtyřhře. 1. místo ve čtyřdění hráčů, kteří se zúčastnili soutěží družstev. hře získala naše sehraná dvojice Kačka Kotvová
Této akce se zúčastnilo 26 hráčů a hráček všech - Simča Válková. Jeden vyhraný zápas ve dvouhře
kategorií. Poslední den bylo již tradičně na pro- a 2. místo ve čtyřhře získala Šárka Uhlířová. Jedgramu slavnostní předávání pohárů za umístění
nu výhru ve dvouhře ještě zaznamenala Karolína
v soutěžích družstev. Stejně jako každým rokem, Vendolská. Do turnaje ještě zasáhly Klaudie Matoušková, Esterka Navrátilová a Gwen Gonnot.
29. 8. turnaj dorostenců v Ústí nad Orlicí. Adam
Jelínek bral opět body za jednu výhru ve dvouhře.
5. 9. babytenisový turnaj v Poličce. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 31 dětí. Mezi děvčaty

obsadila 5. místo Verča Uhlířová, 7. místo Lucka
Kotvová a 8. místo Žanda Navrátilová.
Mezi 23 chlapci obsadil Samík Šafář 9. místo,
Vašík Křivý 17. a Adam Novák 18. místo.
5. 9. turnaj mladších žákyň v Moravské Třebové. Opět úspěšný turnaj pro Kačku Kotvovou. Ve
dvouhře obsadila 3. místo a ve čtyřhře získala
1. místo.
5. 9. turnaj mladších žákyň ve Skutči. Šárka
Uhlířová konečně ukončila čekání na turnajový
titul a ve čtyřhře získala své premiérové první
místo.
12. 9. turnaj mladších žákyň v Ústí nad Orlicí. Naše dvě bojovnice Šárka Uhlířová a Simča
Válková získali 2. místo ve čtyřhře a Simča ve
dvouhře nenašla přemožitelku a získala svůj třetí
dvouhrový titul a právem jí patří 1. místo.

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
“Pochopíš až v cíli!” Toto heslo je neodmyslitelně
Prodám dvoupodlažní dům s garáží
spjato s extrémním překážkovým závodem Sparv centru Poličky, 150 metrů od náměstí. Prohlíd- tan race, který se v ČR koná od roku 2013. Lenka
ka možná po telefonické domluvě. Cena dohodou. Vejdělková z Bystrého se v květnu 2014 odhodlala
Tel.: 737 930 684.
ke své premiérové účasti a po proběhnutí cílem
•
skutečně pochopila… Závod, kde se kromě plazení
Hledám ke koupi dům se zahradou v Polič- blátem pod ostnatým drátem musela poprat nace nebo v okolí do max. 25 km. Opravy mi nevadí. příklad s vodními překážkami, ručkováním, hoTel.: 774 193 566.
dem oštěpem či balancováním na kůlech, Lenku
•
zaujal, a tak nezůstalo pouze u ojedinělého zážitku.
Pronajmu dlouhodobě garáž pro osobní
Když se pak na podzim v Bořeticích prodrala mezi
automobil v Poličce u Plivátka. Informace tel.:
nejlepší ve vlně open, cíl pro další sezonu byl jas603 839 866, e-mail: btomex@seznam.cz
ný – startovat v elitní vlně. Hned první Lenčin závod mezi těmi nejlepšími byl specifický – jednalo
•
Provádíme zednické, zámečnické a svá- se o světovou premiéru zimního Spartan race, kteřečské práce, pokládku zámkové dlažby, mon- rou hostila Jasná na Slovensku. Lenka dokončila
na skvělém 4. místě, což znamenalo zisk mince
táže potrubí (např. vodovodních a kanalizačních
opravňující ji ke startu na Mistrovství světa konapřípojek), malířské a natěračské práce. Zdeněk
ného 3. října v americkém Squaw Valley.
Zaoral, Pavel Molek, tel. 722 565 765, 704 432 860.
K vytouženému měření sil s těmi nejlepšími
•
„sparťany“ na světě vedla však ještě dlouhá cesta,
www.pk-projekce.cz
na které Lenku podpořil mj. spolek První krok.
•
FITSTUDIO MAYA, Družstevní 1022, Polič- „Naší představou bylo nabídnout pomocnou ruku
každému, kdo má jasně daný cíl a pro jeho dosaka. Bolí vás nohy, máte zpomalený metabolismus?
- zkuste u nás lymfodrenáže. Chcete zhubnout- žení je ochoten udělat maximum. V době vzniku
zkuste Vacushape, vibrační plošinu a bodyroll. našeho projektu začala Lenka sbírat úspěchy
Chcete relaxovat a posílit imunitu - zkuste infra- v závodech Spartan race, a když obdržela nominační minci na MS, rozhodli jsme se udělat
saunu. Otevřeno dle objednávek - mob. 777 731 212
všechno pro to, aby si svůj sen mohla splnit,“
•
KOUPÍM elektrické vláčky, i rozbité. říkají zakladatelé Prvního kroku David Beneš
a Ondřej Klička.
603 355 735.

Lenka jede na mistrovství světa
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Lenka mezitím pokračovala v tréninku se skvělou partou lidí z Brna, kde studuje. Dlouhé výběhy střídala s crossfitem, jako doplněk chodila
po slacklajně. V průběhu jara vyšlo najevo, že se
v zářijovém termínu v Tatranské Lomnici uskuteční Mistrovství Evropy ve Spartan race. Vyhlídky tedy byly jasné…
Sezona, která začala skvěle, pokračovala ještě
lépe. Další čtyři závody na stupních vítězů (dvě
druhá a dvě třetí místa) či vítězství v Gladiator
race naznačovalo, že evropský šampionát nebude
pro Lenku úplně bez šancí.
V neděli 6. září 2015 přišlo kýžené ME, první ostrá konfrontace se závodnicemi z jiných zemí. Lenka jednoznačně ukázala, že předchozí výkony a nominace na MS nebyly náhodné. Při skvělé podpoře
rodiny a přátel si s čistou hlavou doběhla pro třetí
místo! Terén a počasí, které v Tatrách panovalo, jí
to přitom rozhodně neusnadnily. Stejně tak překážky, které byly těžší než v dosavadních závodech.
Lenka dokázala, že patří k nejlepším nejenom u nás, ale i v celé Evropě. Nyní je před ní
už pouze bonbonek sezony. Závod, na který se
díky maximálnímu tréninkovému úsilí a podpoře okolí i Prvního kroku skutečně podívá! Držte
palce nezdolné bojovnici, která odlétá 25. září do
USA, aby se 3. října mohla poprat o nejvyšší příčky s celosvětovou konkurencí. Sledujte webové
stránky Prvního kroku www.prvni-krok.eu nebo
facebook www.facebook.com/1.krok.
David Beneš a Ondřej Klička

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

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

25

26

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

Atletické soutěže družstev
V letošním roce soutěžilo v atletice šest družstev
pod značkou ATPOL. Čtyři chlapecká a dvě dívčí.
Po loňském úspěšném postupu do ligy nejstarší
družstvo mužů své nadšení neudrželo a po roce
se vrací zpět do krajského přeboru. Ve družstvu se
vystřídalo dvacet lidí. Avšak pouze šest startovalo
na všech čtyřech kolech. Sympatické, ale zároveň
smutné je, že bodově nejúspěšnější jsou stále veteráni Lukáš Kvapil a Standa Nožka. Ještě více
sympatické je, že hned za nimi se tlačí dorostenci
Honza Tomšů a Jirka Machek a junior Filip Slaný. Z věkové skupiny do třiceti let se tak prosadil
nejvíc Ondra Klimeš, jako sedmý nejužitečnější
závodník.
Zda družstvo mužů bude mít perspektivu napoví vždy vystoupení starších žáků do 15 let. Po
úspěšném umístění mladších v roce 2014 se zdálo,
že se blýská na lepší časy. A asi ano, když osm žáků
startovalo alespoň jednou, tři dokonce na všech
čtyřech kolech a jeden z nich celý rok pravidelně
trénoval. Pravdou je, že z těch osmi, jsou hned tři
ještě mladšími žáky. Družstvo tak je šesté nejlepší
v Pardubickém kraji. O to se nejvíce zasloužil nejúspěšnější starší žák Michal Tulis, dalšími úspěšně
bodujícími byli Jakub Macháček a Martin Procházka.
Mladší žáci výkonnostně měli opět na finálové
vystoupení. Leč letos jen třináct kluků našlo odvahu změřit síly se soupeři z okolních měst. I v jedenácti stačili v prvním závodě získat postupovou
druhou příčku. V dalších kolech pět závodníků již
na to stačit nemohlo. A v posledním ani dva nejlepší Matouš Budig s Markem Lajžnerem doplnění talentovaným nejmladším Honzou Jelínkem
lepší než čtvrté místo nemohli vykouzlit. Tak po
více než patnácti letech mladší žáci Atpol ve finále
Krajského přeboru chybí.
Nejmladší žáci jedenáctiletí a mladší byli zastoupeni hlavně těmi mladšími. Ve všech čtyřech

závodech startoval základ družstva čtyři závodníci. Nejstarší a nejúspěšnější byl talentovaný Honza
Jelínek, který v základní skupině vždy bojoval o vítěznou příčku mezi jednotlivci a nemá ve čtyřech
disciplínách víceboje žádnou slabinu. Úspěšně
mu sekundoval Honza Král. Ten může ještě v této
kategorii závodit další dva roky! Bez zodpovědné
podpory bratrů Aleše a Jirky Trnkových by toto
družstvo neobsadilo druhé postupové místo mezi
šestici nejlepších v kraji. Platnými pro družstvo
dále byl Matouš Němec se třemi starty a nováček
Honza Lichtág. I tito jsou velmi perspektivní, neb
i příští rok mohou tvořit základ družstva, když
mezi starší odejde pouze Honza Jelínek.
Ve stejné soutěži dívek se v týmu objevilo deset
jmen. Všechny závody absolvovala tři děvčata.
Nejplatnější byla Eliška Červená, která střídala
první a druhá místa. Čtyřikrát závodila Eva Šlosrová a Veronika Červená. Od druhého závodu
vždy bodovala Patricie Srnská. V celkovém součtu bylo družstvo dvakrát druhé, ale také dvakrát
čtvrté. Výsledná třetí příčka není neúspěch a znamená tak sedmé místo v kraji.
Žákyně mladší do 13 let svou snahu zhodnotily v posledním závodě. Zde stačilo nastoupit a dle
olympijského hesla se zúčastnit a finále bylo jisté.
Devět statečných, z nichž byly čtyři ještě nejmladší, třetí místo sice vybojovalo, ale přesto ještě jeden bod na postup mezi elitní šestici chyběl. Nejplatnější členkou družstva se nakonec stala Lucka
Vyhnálková (objev sezony), před Míšou Srnskou
(objev již několika sezon) a Terezou Soukalovou.
Tyto dívky také závodily ve všech kolech. Mezi bodově nejlepší také patřily Eliška Červená – viz nejmladší žákyně a Vendula Nováková.
V závěru je třeba poděkovat všem, kdo se o dobrou reprezentaci Poličky a Atletiky Poličky zasloužili a ať se jim ve žlutočerveném dresu daří i příští rok.
Miloslav Červ

Harmonogram kurzů
Plavecká škola vás zve k návštěvě těchto kurzů:
září 2015
Pondělí:
vede instruktor/ka
• 16.00 – 17.00 hod. přípravka ORKA
		
Zdeněk Jandík
• 16.00 – 17.00 hod. Delfínek 5 - 9 let,		
		
Zdena Šemberová
• 16.00 – 17.00 hod. děti Kapříci od 4 -7 let velký b.		
		
Jolana Kozlová
• 17.00 – 18.00 hod. zdokonalovací kurz st. žáci
		
Zdena Šemberová
• 17.00 – 18.00 hod. plavecký oddíl A+B ORKA		
		
Zdeněk Jandík
Úterý:
• 16.00 - 17.00 hod. Delfínek 5 -9 let.		
		
Zita Nešťáková, Martina Navrátilová
• 17.00 - 17.45 hod. *plavání rodičů s dětmi od
2-3 let – želvičky - velký b. - veřejnost		
		
Martina Navrátilová
• 17.00 - 18.00 hod. plavání a cvičení pro těhotné		
		
Zita Nešťáková
Středa:
• 12.30 - 13.00 hod. batolata, malý bazének
- pulečci
Zdena Šemberová
• 13.00 – 13.30 hod. batolata, malý bazének
- pulečci
Jana Nyklová
• 13.30 – 14.00 hod. batolata, malý bazének
- medúzky
Jana Nyklová
• 14.00 – 14.30 hod. batolata, malý bazének
- pulečci
Jolana Kozlová
• 14.30 – 15.00 hod. batolata, malý bazének
- medúzky
Jolana Kozlová
• 15.00 – 15.30 hod. batolata, malý bazének
- medúzky
Jolana Kozlová
• 15.30 – 16.00 hod. batolata, malý bazének
- medúzky

• 16.15 – 17.30 hod. plavecký oddíl Orka		
		
Zděněk Jandík
• 17.30 – 19.00 hod. kondiční plavání veřejnost		
		
plavčík
• 9.00 – 20.00 hod. aquafitness Jana Nyklová
Kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit sebe
nebo děti můžete kdykoliv v průběhu roku.
Pulečci 6 – 12 měsíců, Medúzky 1 – 2 roku, Želvičky 2 - 3 let (veřejnost), Kapříci 4 – 7 let, Delfínci
5 – 6 - 9 let, Zdokonalovací kurz st. žáci, Plavecký
oddíl ORKA, Kurz pro těhotné, Aquafitness.
Přihlášky obdržíte na úvodní přednášce na Plaveckém bazénu, Nádražní 775, Polička.
Kontakt: Jitka Kmošková tel. 737 867 342, bazen@tespolicka.cz, recepce bazén tel. 461 725 637,
plbazen@tespolicka.cz nebo tel. plavecká škola
731 020 030, plaveckaskola@tespolicka.cz
Vážení rodiče,
nabízíme vám s dětmi ve věku od 2 do 3 let *plavání pro veřejnost v odpoledních hodinách. S jedním dítětem tohoto věku je nutný doprovod osoby
starší 18 let. Plavání s dětmi je dostupné pro širokou veřejnost. Při první návštěvě plaveckého kurzu
si účastník může zakoupit permanentku na pět až
patnáct vstupů. Platnost permanentky je 12 měsíců
od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé, přijďte mezi nás, vyberte si z naší nabídky.

Volejbal
Naplno se nám rozběhla volejbalová sezóna
a s ní první volejbalové smeče. Nechce se tomu
ani věřit, že se rozbíhá již osmnáctá volejbalová
sezóna mládeže. Letos poprvé jsme k dívčí složce
přibrali kluky, a to přípravku chlapců 3. - 5. třídy.
Nejdříve do volejbalového kolotoče nastoupily starší žákyně, které se zúčastnily Memoriálu
manželů Vymětalových ve Svitavách. Nově vytvořené družstvo ve své skupině prohrálo pouze
s Českou Třebovou, a to spíše svou liknavostí
a nesoustředěností, poté přes Přerov a Bílovec

postoupilo družstvo do třetí skupiny, do bojů
o 9. místo, Zde v tiebreaku prohrála děvčata
s Olympem Praha a zvítězila nad Frýdkem Místkem 2:0. Konečné 11. místo je spíše zklamáním,
v družstvu chybí hecíř a kvalitní smečař. Republikový Český pohár zahájí poličská děvčata v Uherském Hradišti proti KP Brnu, Zlínu
a M. Třebové. Postup mezi čtyřiadvacítku VIP
týmů by byl z říše fantazie. Všechna družstva ale
budou v poháru pokračovat v sedmi skupinách
(52 družstev).
Mladší žákyně mají za sebou kvalifikační turnaj. Zde se blýsklo svým výkonem B družstvo,
které porazilo Žichlínek a Lanškroun a prohrálo
pouze s Českou Třebovou (snad to není prokletí)
a postoupilo do finálové skupiny. Oproti tomu se
nedařilo Áčkovému týmu, který nezvítězil ani
v jednom ze tří utkání.
Kvalifikace přípravek nepřinesla žádné překvapení. Ve finálové skupině se utkají všechna
Áčka daných týmů. Startuje 36 družstev, Poličku zastupuje hned jedna šestina z tohoto počtu.
Ukázalo se, že to bude soutěž náročná hlavně na
organizaci, kdy na první kolo děvčata zajíždí na
pět míst.
Daří se poličským mužům, tabulka skýtá příjemný pohled, tři tiebreaková vítězství a jedno vítězství 3:0, staví Poličáky do role favoritů,
zvláště když se letos hraje v krajském přeboru
jiný herní systém, tzv. nadstavbová soutěž společná pro všechny skupiny.
har

Informace: zjistili jsme pro vás – v roce 2015
zdravotní pojišťovny proplácí permanentky na
plavání, využijte této nabídky a přijďte si zaplavat.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem a na webových
stránkách města Poličky a T.E.S., s.r. o, Polička.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Plavecký bazén
1. čtvrtek
2. pátek
3. sobota
4. neděle
5. pondělí
6. úterý
7. středa
8. čtvrtek
9. pátek
10. sobota
11. neděle
12. pondělí
13. úterý
14. středa
15. čtvrtek
16. pátek
17. sobota
18. neděle
19. pondělí
20. úterý
21. středa
22. čtvrtek
23. pátek
24. sobota
25. neděle
26. pondělí
27. úterý
28. středa
29. čtvrtek
30. pátek
31. sobota

Turisté zvou
Upozornění: teplota vody v poličském bazénu je
každý provozní den 28 °C.
Plavecký bazén a zimní stadion je aktuálně
monitorován webkamerou: přihlášení najdete na
www.tespolicka.cz
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny,
upozorňujeme vás na dodržování provozní doby
plaveckého bazénu včetně sprchování a to nejdéle
do 20.00 hod.! Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste
si svoji činnost naplánovali a ukončili tak, že odevzdáte klíče od šatních skříněk nejdéle ve 20.00
hod.! Po zavírací době není možné, abyste se nadále zdržovali v prostorách bazénu, fitcentra a sauny.
Provoz sauny:
Muži: středa a pátek 16-20 hod.
Ženy: čtvrtek 16-20 hod.,
sobota 14.30-16.55 hod.
Společná sauna: sobota 17-20 hod.

6.00-7.30, 14.00-20.00 z toho 17.3019.00 tři dráhy
z technických důvodů ZAVŘENO
odstávka el. energie ČEZ
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
aguagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
6.00-7.30, 16.15-17.30 dvě dráhy, 17.3019.00 kondiční plavání, 19.00-20.00
aquafitness
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
aguagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
6.00-7.30, 16.15-17.30 dvě dráhy, 17.3019.00 kondiční plavání, 19.00-20.00
aquafitness
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
aguagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
6.00-7.30, 16.15-17.30 dvě dráhy, 17.3019.00 kondiční plavání, 19.00-20.00
aquafitness
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-7.30, 10.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
Aguagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
14.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
6.00-20.00, z toho 17.30-19.00 tři
dráhy
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
14.00-20.00

Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00 hod.
út, čt:
14.00-20.00 hod.
so:
17.00-19.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
vraceli klíčky od šatních skříněk. Děkujeme, že si
je neodnášíte domů a zůstávají i nadále majetkem
provozovatele.
Provoz zimního stadionu byl zahájen 20. 9.
Veřejné bruslení každou sobotu a neděli 14.00 15.30 h. a každou středu 16.15 - 17.45 h.
Na veřejné bruslení zapůjčujeme brusle.
Informace: Miloš Grubhoffer tel.: 461 725 427,
605 246 743 a web stránkách T.E.S, s. r. o. Polička.
Koupaliště provoz od 2. září uzavřen.
Hledá se malá majitelka náušničky s hvězdičkami, informace: plavecký bazén 461 725 631

Chcete oslavit

své významné životní
události a nevíte kde?

Upozornění: pátek 2. října jsou z důvodu odstávky elektrické energie ČEZ bazén, sauna, fitcentrum a ostatní provozy uzavřeny.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na www
stránkách: město Polička, T.E.S., s. r. o.

Tedy na lyžařské chatě v Liboháji v klidném nerušeném prostředí s dostatečným zázemím. Chata
je vybavena kuchyní, výčepem, sociálním zařízením. Vnitřní prostory, venkovní posezení pod terasou, ohniště, udírna, uzamykatelné parkoviště.
Pro období letní sezony je zaveden provoz jízdou
tříkolek po svahu sjezdovky.
Bližší informace vždy na
www.sjezdovky.cz
a tel. kontakt Ing. Klanic 732 919 100,
Petr Schwach 739 051 644,
Teplý 777 761 408.

Ubytování „Balaton“
u koupaliště

Informace:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz,731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
Důležité informace a malé náklady
pro návštěvníky:
• využijte nabídek vaší pojišťovny pro nákup
per manentek, vstupenek nebo kurzů pro děti
• přijímáme poukázky sodexo (dle platného ceníku www.tespolicka.cz)
• přijímáme rodinné pasy (sleva 5%)

Sobota 3. října - Pivnice 45. ročník. Oblíbená vycházka do
Pivnické rokle u Zderaze. Odjezd
objednaným autobusem v 8.30
hod. od nádraží ČD v Poličce do
Budislavi. Z Budislavi přes Toulovcovy Maštale a Polanku do Pivnické rokle. Odtud půjdeme přes Hněvětice a Rychmburk do Předhradí. Návrat do Poličky veřejnou
dopravou. Trasa 17 km. Na vycházku zve Vladimír
Uhlíř
Středa 7. října - Vycházka do Žďárských vrchů.
Odjezd linkovým autobusem v 10.40 hod. do Sněžného. Po červené značce na hlavní hřeben Žďárských
vrchů přes Malínskou skálu na Devět skal. Sejdeme
po modré značce do Křižánek a autobusem do Poličky. Trasa 13 km. Na vycházku zve Josef Brokl.
Sobota 10. října - Slováckými vinohrady. V letošním roce se opět vydáme do oblasti Slovácka na burčák. Tentokrát vzhledem k tomu, že v cíli pochodu
v Mutěnicích je stále více účastníků, jsme letos zvolili opačnou variantu. Vyjdeme z Mutěnic a pochod
ukončíme v Miloticích. Trasa asi 12 km. Akci vedou
Jiří Andrle a Zdena Mihulková.
Středa 21. října - Přes Spálený kopec. Na tuto vycházku pojedeme linkovým autobusem s odjezdem
z autobusového nádraží v 10.35 hod. nebo od divadla
v 10.37 hod. na zastávku Telecí - Lucký vrch. Pěšky přes Kobylí přes Pustou Rybnou na křižovatku
s modrou značkou a přes Spálený kopec k vlaku do
Pusté Kamenice. Vycházka v délce 10 km. Na vycházku zve Jiří Andrle.
Pondělí 28. října - Spadaným listím na Kozlov. Na
státní svátek se vydáme do okolí České Třebové. Vlakem v 7.30 hod. pojedeme na zastávku Semanín. Odtud k rozhledně a chatě na Kozlově. Kolem pravěké
osady Koukolík a poutní kaple na Horách sejdeme do
České Třebové na vlak.
Délka vycházky asi 15 km. Vycházku vede Josef
Brokl
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.policka.
cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Champion of
dogdancing
Mgr. Táňa Kacálková a Body dosáhli tento prestižní titul složením 12 dogdancingových zkoušek
na výborně. Poslední zkoušku složili 4. srpna 2015
ve Větřkovicích, tím se zařadili mezi 10 týmů v ČR,
které toto ocenění získaly od r. 2006 do r. 2015.
Poděkování patří L. Havlíkovi, V. Lidmilovi,
J. Živnůstkové za vedení výcviku poslušnosti, za
předávání cenných rad a zkušeností, J. Pavelkovi
za technické zázemí, F. Skalníkovi za fotodokumentaci.

Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
8 lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venkovní ohniště
je vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Ceník a foto najdete na webových stránkách www.
tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
tel. 737 867 342, 461 725631.
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

