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Noviny občanů města Poličky a okolí

Polička v roce 2017
Nejvyšší investiční výdaje v historii města Poličky! Tak je charakterizován rok 2017 se svými
plány a záměry. Předpokládané kapitálové výdaje
jsou ve výši 118 mil. Kč, pro výstavbu nových nájemních bytů počítá město Polička pro tento rok
s dílčím úvěrem 20 mil. Kč (celková výše úvěru
pro roky 2017/2018 je 40 mil. Kč).
Návrh rozpočtu je zpracován, čekají ho diskuse a připomínky. Rozpočet města Poličky pro rok
2017 by měl být schválen Zastupitelstvem města
Poličky 23. února 2017.
Co Poličku v tomto roce čeká? Stavba bytových
domů, rekonstrukce plaveckého bazénu, stavba
cyklostezek, pokračující revitalizace historického
centra města, stavba čistírny odpadních vod, rekonstrukce ulic a další.
Vyberme několik důležitých konkrétních akcí:
• Stavební úpravy čistírny odpadních vod –
13 mil. Kč
• Lokalita Bezručova
◊ dokončení komunikací, parkovišť a odstavných ploch v rámci I. etapy – 9 mil. Kč
◊ dokončení inženýrských sítí s cílem nastartovat a umožnit stavbu rodinných domů v rámci 2. etapy – 4,5 mil. Kč

•
•
•
•
•

•

Blahopřání
nejstarší občance

◊ zahájení výstavby bytových domů –
33 mil. Kč (celkové náklady 63 mil. Kč). Předpoklad dokončení stavby květen 2018
Cyklostezky – Polička – Bořiny a Polička –
Modřec – 11 mil. Kč
Revitalizace historického jádra města – rekonstrukce ulic Šaffova a Tylova – 10 mil. Kč
Plavecký bazén – 5. etapa zahrnující vybudování toboganu a whirlpool – 10 mil. Kč
Dokončení úpravy prostranství před Masarykovou ZŠ – 4,5 mil. Kč
Městský park – oprava páteřní komunikace –
1. etapa zahrnující rekonstrukci cesty od železného mostu až po křižovatku u evangelického
kostela – 4 mil. Kč
Chodníky, komunikace a parkoviště – ulice Zákrejsova – 5 mil. Kč, ulice Střítežská –
2 mil. Kč, ulice Alšova – 2,2 mil. Kč.

Paní Marie Žertová, nejstarší občanka města
Poličky, oslavila ve čtvrtek 12. ledna letošního
roku 99 let. K životnímu jubileu jí popřál starosta
města Jaroslav Martinů společně s místostarostou
Antonínen Kadlecem.
Přejeme, paní Žertové, ať si i nadále uchová svoji úžasnou vitalitu, energii a elán, hodně zdraví
a spokojenosti.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Samozřejmostí jsou i investice vkládané do
opravy našich památek – morový sloup, hradby
nebo hrad Svojanov.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Novoroční setkání s podnikateli
K začátku nového roku patří i tradiční setkání
vedení města s místními podnikateli. Slavnostní
oběd se uskutečnil ve středu 18. ledna, kdy hosty
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uvítal starosta města Jaroslav Martinů společně
s místostarostou Bc. Antonínen Kadlecem.
Starosta vyjádřil místním podnikatelům velký
dík, Polička se stále drží na vítězné pozici města
s nejnižší mírou nezaměstnanosti svitavského regionu. Za poslední rok došlo k dalšímu velkému
rozmachu lokálních firem, v loňském roce vedení
města několik firem osobně navštívilo. Starosta
zároveň zdůraznil zodpovědnost vedení města Poličky za udržení dalších generací ve městě,
podmínkou je samozřejmě nabídka práce, ale
i dostupné bydlení.
Účastníci setkání byli informováni o plánech
města v oblasti investic pro tento rok. Došlo i na
diskusi a názory z řad podnikatelů.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

První občánek roku
– tentokrát 2 x!
V letošním roce nemá město Polička jednoho
prvního občánka, ale hned dva. Jsou to chlapci
a oba se narodili 1. ledna 2017.
Louis Patrick Plecháček se narodil rodičům Julii
a Adamovi v Novém Městě na Moravě ve 2.25 hod.,
váha 4 130 g a výška 52 cm.
Marek Rykr se narodil rodičům Petře a Petrovi
ve Svitavách ve 22.52 hod., váha 2 850 g a výška
49 cm.
Vedení města přeje prvním poličským občánkům roku 2017 hodně zdraví a spokojený život.
Každá rodina obdržela dárkový poukaz v hodnotě
1 500 Kč k nákupu zboží pro miminko dle svého
výběru.
Na fotografii Louis Patrick Plecháček s rodiči
a sestřičkou.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Upozornění pro nové podnikatele
Opakovaně se na odbor obecní živnostenský
úřad, Městského úřadu Polička, obrátila spousta
vás, nově začínajících podnikatelů, s dotazy ohledně nabídek katalogových společností. Vy, naši
podnikatelé, jste obdrželi od různých společností
konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu
podnikatele do určitého registru nebo evidence,
tedy činnost provedení zápisu za poplatek.
Dovolím si české podnikatelské subjekty upozornit, že předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je

ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi.
Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno
a podnikatel si ho může ověřit na stránkách www.
rzp.cz.
Uvedený typ nabídek podnikatelům tedy může
vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Žádná
(pokr. na str. 2)
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Upozornění pro
nové podnikatele

O kočkách a lidech

(pokr. ze str. 1) takováto zákonem stanovená povinnost neexistuje.
V daném případě se jedná výlučně o soukromou
podnikatelskou aktivitu těchto společností a z tohoto důvodu na ni vy, podnikatelé, nemusíte v žádném ohledu reagovat.
Eva Zindulková
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

O autech
a domech
Víte, jaký je rozdíl mezi autem a domem? Značku, typ a výbavu auta si zvolíte podle tloušťky peněženky. V případě domu můžete mít za úplně stejnou cenu nepohodlnou a neprodejnou kuču nebo
naopak parádní a zábavné staveníčko, za kterým
se lidé otáčejí. A já se těšil, že takových bude plná
Bezručovka. Ano, správně, jsem naivní…
Petr Klusoň
policka@tvemesto.cz

Účet pro platby za
nájem pozemků
V lednové Jitřence bylo technickým nedopatřením uvedeno neexistující číslo účtu pro platby za
nájem pozemků. Správné č. účtu je:

Za chybu se omlouváme a děkujeme za pochopení
J. K. Dvořák
Tiskárna Polička, s. r. o.

OBEC TELECÍ
zveřejňuje nabídku

nájmu prostor
sloužících podnikání
Jedná se o prostory v přízemí kulturního domu
v Telecím č. p. 214 na st.p. č. 372 v obci a k.ú. Telecí,
doposud využívané jako „Hospůdka Pod strání“.
Prostory jsou nabízeny za účelem provozování
pohostinství.
•
•
•
•
•

Jedná se o prostory o celkové ploše 141 m2
místnost pohostinství o výměře 77 m2
zázemí obsluhy o výměře 12 m2
kuchyň se skladem o výměře 25 m2
WC dámský a pánský o výměře 27 m2

Množství toulavých koček bez řádné péče je
problémem, se kterým si přestávají vědět rady
i útulky, do kterých by bylo možno kočky po odchytu umístit. Příčinou je nezodpovědnost těch
lidí, kteří nechají domácího mazlíčka porodit koťata, a pak se koťat zbaví tím, že je někam pohodí.
Takové jednání je v rozporu s ustanovením § 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Kočky bez domova a řádné péče jsou vystaveny
strádání, mj. i z důvodu vážných onemocnění. Pro
člověka je nebezpečná nákaza larvami kočičích
a psích škrkavek. Tady zdaleka nepostačí jenom
útlocitné krmení koček.
Nejúčinnější způsob, jak tento stav vyřešit, je
kastrace. Ta má kromě snížení počtu nechtěných
koťat i další výhody. Kastrovaní kocouři nezanechávají nepříjemný zápach při značkování svého
území, nebývají zraněni při rvačkách (kdy mnohdy dochází k přenosu kočičích nemocí). Kastrované kočky a kocouři jsou tolerantnější, přítulnější,
spokojenější, zdravější, žijí déle a jejich schopnost
lovit není nijak ovlivněna. Kastrací kočky lze

předejít i mnoha závažným chorobám (záněty pohlavních orgánů, nádory mléčných žláz, porodní
a poporodní potíže) a včasná kastrace působí jako
protinádorová prevence. Kočky pohlavně dozrávají zhruba ve věku 4 až 6 měsíců. Současná veterinární i farmakologická technika zaručuje bezpečnou a bezbolestnou kastraci, po které se vaše
kočka během několika dnů zotaví. U nalezených
nebo toulavých koček je možné provést úhradu
kastrace z rozpočtu města.
S příchodem nového kotěte do vašeho domova zajistěte okamžitě jeho odblešení a odčervení
u veterináře – spousta koťat totiž umírá právě
na vyčerpání organizmu kvůli parazitům. Blechy,
klíšťata a střevní paraziti jsou, ač je to stále podceňováno, velmi nebezpeční. Právě oni jsou nositeli
mnoha nebezpečných, u koček nevyléčitelných nemocí, a proto je prevence nejlepší způsob, jak kočky ochránit. Kontrolujte proto nejen jejich kožíšky,
ale i pelíšky, přístřešky a okolí. Více informací
o péči o kočky lze nalézt na www.kockaapravo.cz.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Lávka v parku
Já i partner jsme jednoznačně pro realizaci
lávky v parku. Je to výborné řešení zdevastované cesty krásným historickým parkem. Protože cesta s kočárkem je opravdu namáhavá i při
nejlepším odpružení. Sami jsme byli na výletě,
kde lesem vedla taková cesta, a bylo to příjemné
zpestření, kde nemusíte koukat pod nohy a kochat se okolím. Zároveň si myslím, že tím vynikne historický ráz okolí. Ještě bychom uvítali
i zábradlí směrem k vodě, protože se tak dá zamezit nešťastným událostem, které bohužel park
pamatuje. Jednoznačně souhlasíme a doufáme,
že dojde k realizaci.
Klára Borovská a Martin Adamec
Vzhledem k prozatím převažující negativní povaze ohlasů na testovací lávku v parku na valech
chci napsat několik vět - považuji za obrovský
úspěch, že veřejnou zakázku „předláždění cesty“
vyhrál architekt. Znamená to, že vzniká projekt,
který uvažuje nad veřejným prostorem a jeho návazností na své okolí (nikoli jen technický projekt
na přeložení povrchu cesty, jak vypadala původní

představa města), logicky tedy vznikly diskuze
nad dalšími etapami v navazujícím prostoru přeložení cesty u hráze Svinčáku, řešení cesty na
valech za ocelovým mostem ke kapličce, situace
prostoru kolem autobusové zastávky „U mostu“.
Samotná volba povrchu v úseku mezi ocelovým
mostem a parkovištěm naproti Tylově domu potom mne samotného nadchla. Je jasné, že jakýkoli zásah do kořenových balů je nepřípustný jak
z hlediska památkové péče, tak z hlediska ochrany životního prostředí. Pouhé přeložení povrchu
je tedy technicky v podstatě vyloučeno. Pokud by
se dával kamenný nebo betonový povrch, cesta by
se musela pravděpodobně navýšit. Oproti tomu
dřevěná lávka není žádnou novinkou - běžně
se používá v Kanadě, viděl jsem ji například ve
Stockholmu, dá se strojově sypat, zametat a jednoduše udržovat v našich klimatických podmínkách. Esteticky a pocitově na mne dřevo působí
pozitivně. Těším se tedy, až oživí tento poličský
prostor, po kterém jsem se odmalička procházel
se svými prarodiči.
Jakub Kastner

Rojení - přednáška pro veřejnost
V sobotu 25. února od 15 hodin v Divadelním klubu v Poličce pořádá Základní organizace
Českého svazu včelařů přednášku Fyziologie rojení včely medonosné.
Přednášet bude doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.,
který včelaří od roku 1990. V současnosti je garantem včelařské výuky na Mendelově univer-

zitě v Brně, vyučuje předměty Včelařství, Včelí
produkty a Opylování a včelaření. Do roku 2015
se podílel na vzdělávání téměř 8 500 posluchačů.
Působí jako externí lektor ve včelařských školách
nižších stupňů. Působil jako šéfredaktor Moderního včelaře a dosud působí v redakční radě tohoto
odborného včelařského periodika. Podílí se na realizaci projektů PSNV-CZ a na Mendelově univerzitě provádí včelařský výzkum.
Náplň přednášky:
• proces vyrojení se
• fyziologické změny v dělnicích v průběhu rozvoje rojové nálady
• zasazení výsledků do kontextu příčin a prevence vzniku rojové nálady
Provázeno multimediální projekcí. Přednáška
přístupná i pro veřejnost. Vstup zdarma.
Využijte možnosti poslechnout si známého odborníka přímo v Poličce!
(Info na tel. 731 563 819)

Podmínkou nájmu je zachování pohostinství.
Počátek nájmu je možný od 1. 1. 2017.
Zájemci o nájem se mohou informovat na
tel. č. 461 746 141, 736 633 779 nebo osobně na
Obecním úřadě v Telecím u starosty Jaroslava
Šimona.
Prohlídku uvedeného prostoru lze uskutečnit
po telefonické domluvě na výše uvedených tel.
číslech.

Za ZOČSV Polička

2

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

Ing Eva Janečková

Rozhovor s Milanem Knoblochem
V lednovém čísle Radničních novin Prahy 3
vyšel rozhovor s Milanem Knoblochem, autorem
(mimo jiné) pomníku Bohuslava Martinů na poličském hřbitově a jeho posmrtné masky. Krátkou
část rozhovoru, která se týká B. Martinů, se svolením radničních novin přetiskujeme.
Akademický sochař, medailér a čestný občan
Prahy 3 Milan Knobloch oslavil již 95. narozeni-

ny. Uznávaný výtvarník vytvořil stovky děl, které
vzdávají hold klasikům české literatury, hudebním skladatelům a dalším významným osobnostem. Tvůrce pomníku Bohuslava Martinů a jeho
posmrtné masky, busty K. H. Máchy, portrétních
medailí Jiřího Trnky nebo Bedřicha Smetany zavzpomínal i na Škroupovo náměstí, kde žije již
před devadesát let.
Na kontě máte mnoho děl – medaile, mince,
plastiky, posmrtné masky i velkolepé sochy. Kterého díla si ceníte nejvíce vy osobně?
Pomníku Bohuslava Martinů v Poličce. Pracoval jsem na něm několik let. Potíž byla v tom, že
Sacherovi, kteří vlastnili hrob Bohuslava Martinů, odmítali vydat jeho ostatky ze Švýcarska do
komunistického Československa. Ministr kultury
Milan Klusák tomu příliš nevěřil, že se dohoda
opravdu uskuteční. Nakonec ale ustoupili rozhodnutí paní Charlotty Martinů nechat jej pohřbít v Poličce. Z padesáti výtvarníků jsem vyhrál
soutěž na vytvoření náhrobku. Komunisti byli
ale proti tomu, aby tam byl kříž. Vymyslel jsem
proto hudební motiv s veršem z jeho nejslavnější
skladby Otvírání studánek. Byla vytvořena velká
náhrobní deska ve spolupráci s V. Rybákem. Je
považována za nejlepší funerální náhrobek ve
střední Evropě.
Snímal jste posmrtnou masku hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů, přestože byl téměř
dvacet let po smrti. Jak to bylo vůbec možné?

Bohuslav Martinů byl vysoký člověk. Dirigent
Sacher mu vytvořil ve Švýcarsku geniální hrobku, ve které byl skladatel obsypán říčním pískem.
Byla to i ochrana proti vlhkosti a další opatření,
která uchovala tělo ve výborném stavu. Když jsme
rakev otevřeli, vyděsila nás růžová tvář Martinů.
Mě i profesora Emanuela Vlčka, našeho nejlepšího antropologa. Jeho manželka paní Charlotta mu
do rakve dala totiž živé květiny, které to způsobily.
Několik let jsem z toho ani nemohl spát – vždyť
Martinů je opravdu pojem – a já se ho dotýkal po
tolika letech, co zemřel. Byly vidět i žíly na jeho
krku, které byly pružné, objevila se i krev, když se
s tělem pohnulo. Měl nepříznivě natočenou hlavu,
kterou jsem musel upravit, abychom masku mohli sejmout. Kolega mě jistil, kdyby se mi náhodou
udělalo špatně. Ale to nebylo nutné.
Milan Knobloch (nar. 1921) je český sochař
a medailér. Je řazen k nejvýznamnějším zakladatelům české medailérské školy. Autorovo
celoživotní dílo je velmi rozsáhlé, obsahuje na
400 položek. Jeho umělecká díla jsou zastoupena
např. v Národní galerii v Praze, Galerii hl. města Prahy, Národním muzeu v Praze, Galerii Lyry
Pragensis, Muzeu mincí a medailí v Kremnici,
Britském muzeu v Londýně, Muzeu Pařížské mincovny, Státním muzeu v Berlíně, Uměleckoprůmyslovém muzeu ve Vídni, Petrohradské Ermitáži
či v Uměleckých sbírkách v Drážďanech.
Oceňovány jsou zejména medaile s portréty
Karla IV., Jiřího Trnky, Václava Hollara, Johannese Keplera, Mikuláše Koperníka a Marie
Curie-Skłodowské, Wolfganga Amadea Mozarta,
Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Boženy
Němcové. Velkého ohlasu se dočkala portrétní
medaile Williama Shakespeara, která byla uložena ve Shakespearově muzeu ve Stratfordu a byla
zároveň reprodukována v Encyklopedii Britannica. Mimo medailérství se věnuje i tvorbě památníků, pamětních desek a bust, kterých vytvořil také
úctyhodné množství.
Z významných postav naší historie ve výčtu
figurují např. Alfons Mucha, Antonín Dvořák,
Antonín Slavíček, Bohuslav Martinů, Eduard
Beneš, František Křižík, František Palacký, Jan
Amos Komenský, Jan Masaryk, Jindřich Honzl,
Johannes Kepler, Karel Hynek Mácha, Matyáš
Bernard Braun, Nikola Tesla, Otokar Březina, Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Vilém Štech, Václav Hollar a Vojta Náprstek, Adolf Born a mnoho
dalších. Jak autor říká: „Mince a medaile jsou pro
lidstvo pamětí historie vepsané do kovu.“
Martin Hošna

Projevujme se, ale zodpovědně
Jsem rád, že máme v naší zemi svobodu, možnost vyjádřit se o čemkoliv v mezích slušnosti na
veřejnosti. Přesto bych rád připomněl chvíli, kdy
byla tato svoboda nevhodně využita.
Dne 19. prosince 2016 jsem procházel před
druhou hodinou odpolední poličským parkem
a podél cesty vedoucí od lávky ke gymnáziu byly
umístěny bannery s fotografiemi zobrazujícími
potracené děti, a to značně naturalisticky. Obrazový materiál byl dle blízko stojícího stánku
a přítomnosti dvou pánů viditelně zaměřen proti
legalitě potratů. Nutno dodat, že minimálně ze
strany blíže hradbám visely na stromech dvě
cedule varující před umístěním drastických fotografií.
Nerad bych vyjadřoval svůj názor k potratům,
o tom můj krátký příspěvek není. Jsem rád, že
mají oba pánové volnou ruku při šíření své myšlenky a iniciativy. Zároveň bych však chtěl zdůraznit mé znechucení nad faktem, že přesně tou

cestou, kde byly obrázky vystaveny, procházejí
děti na cestě ze základní školy. Nemyslím si, že
je vhodné, aby děti tyto fotografie viděly – ve
svém věku nejsou schopny kriticky nad něčím
takovým uvažovat, o interrupci mohou být informovány vhodnější cestou a vyobrazení tam vystavená jim leda tak přinesou noční můry. Ostatně – nemám dojem, že takovéto výjevy by vedly
k něčemu jinému než k emocím, a vyvolávání
bouřlivých emocí není asi zrovna to, co patří do
střízlivé diskuze, ale to už jsem u něčeho jiného.
Apeluji na vedení města, aby takovéto akce sice
schvalovalo, ale doporučovalo je umístit někam
jinam. A pokud snad iniciativa „Stop genocidě“
své bannery umístila na cestu schválně – právě
kvůli dětem – tak doporučuji jejím autorům zamyslet se nad tím, zdali má jejich iniciativa veřejnosti spíše prospívat, či naopak škodit.
Michal Beneš
20 let, student FF MUNI
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Hledáme malého
„Bohuslava Martinů“
Před 50 lety natáčel v Poličce anglický režisér
A. Wilkinson film o Bohuslavu Martinů pro BBC.
Ve filmu se objevili v různých rolích i poličští občané. Hledáme chlapce, který ve filmu hrál malého
Bohuslava Martinů. Viz fotografie. Poznáte tohoto
chlapce? Prosím, pošlete informace a kontakt na
e-mail mail@edlman.co.uk.

Farnost Polička
srdečně zve na besedu

Úcta k životu
a antikoncepce – nejen
proti početí
Přednášející:
MUDr. Xenie Preiningerová – gynekoložka
Sylva Bernardová – spoluzakladatelka Hnutí
pro život
Kdy: neděle 19. února v 15.00 hod.
Kde: Spolkový dům Jordán
Hnutí Pro život ČR je zapsaným spolkem, který
má za cíl obnovit vědomí neměnné důstojnosti
a nedotknutelnosti života každého člověka od
jeho početí do přirozené smrti a uznání jeho plné
právní ochrany.

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 16. února
Další uzávěrky v roce 2017:
19. 3., 16. 4., 18. 5., 18. 6., 18. 7., 17. 8.,
17. 9., 17. 10., 17. 11., 16. 12.
(změna termínu vyhazena)
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Informace z IC

Z Rady města Poličky

Zájem o služby Informačního centra (IC) v loňUsnesení přijatá na 22. schůzi
ce objektů“ s Pardubickým krajem, dle důvodové
ském roce nadále stoupal. Celkem jsme vloni v IC
Rady města Poličky konané
zprávy.
obsloužili 42310 osob, což je proti roku 2015 nádne 19. prosince 2016
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vyprarůst o 5174 osob. V roce 2015 to bylo 37136, takže
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
cování projektové dokumentace pro akci „Polička nárůst o 14%.
o dílo se společností EKOTERM CZ, s. r. o., Letovice, Střítež - výměna vodovodního řadu“ s Vodárenskou
Díky naší aktivitě a s podporou Komise cestov- na akci „Stavební úpravy parkoviště na ul. Druž- společností Chrudim, a. s., Chrudim, dle důvodové
ního ruchu města Poličky, po dohodě s Centrem
stevní v Poličce“, dle důvodové zprávy.
zprávy.
Bohuslava Martinů, byly zavedeny o prázdninách
RM schvaluje přijetí finančního příspěvku MiRM schvaluje doplnění smlouvy o nájmu bytu
i pondělní prohlídky světničky Bohuslava Marti- nisterstva kultury ČR z Programu záchrany archi- v domě č. p. 351 v obci Pomezí s příspěvkovou ornů. Ze strany návštěvníků toto bylo velice kladně
tektonického dědictví na obnovu kulturní památky
ganizací Dětský domov Polička, Polička, schválené
hodnoceno, podobně jako pondělní provoz na hra- hrad Svojanov ve výši 800 tis. Kč, dle důvodové
dne 31. 10. 2016 usnesením č. 430, o ujednání týkadě Svojanov. Celkem si světničku prohlédlo 399
zprávy.
jící se užívání pozemku p. č. 558/1 o výměře 156 m2
návštěvníků, tzn. cca 45 osob/den. Vstupenky se
RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury
a části pozemku p. č. 556/3 o výměře cca 110 m2
prodávají v IC, průvodce zajišťuje CBM.
ČR z Programu regenerace městských památkových
k volnočasovým aktivitám svěřenců.
Průběžně se snažíme o rozšíření nabídky posky- rezervací a městských památkových zón na obnovu
RM schvaluje změnu účinnosti smlouvy o nájmu
tovaných služeb i sortimentu drobného prodeje.
městského opevnění ve výši 495 tis. Kč, dle důvodo- bytu v domě č. p. 351 v obci Pomezí s příspěvkovou
Při současném, skutečně zimním počasí vám
vé zprávy.
organizací Dětský domov Polička, Polička, schváurčitě přijde vhod „Medovina z Vysočiny“, máme
RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury
lené dne 31. 10. 2016 usnesením č. 430, a to od
několik druhů.
ČR z Programu regenerace městských památko- 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021.
V prodeji je také kvalitní „Víno z Poličky“.
vých rezervací a městských památkových zón na
RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2017 ve
Místní oblíbené poličské pivo máme v kazetách
obnovu Mariánského (morového) sloupu ve výši
výši 33 Kč /m3 vč. DPH.
po 4 kusech. Hodí se jako vhodný dárek pro ná- 1.300 tis. Kč, dle důvodové zprávy.
vštěvníky.
RM schvaluje přijetí finančního příspěvku MiniUsnesení přijatá na 1. schůzi Rady města
Dárková čokoláda z Poličky v kvalitním obalu.
sterstva kultury ČR z Programu obnovy kulturních
Poličky konané dne 9. ledna 2017
Zápalky – kazety se 4 kusy krabiček, motivy
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působRM bere na vědomí zadání Územní studie Poličz Poličky a hradu Svojanova.
ností na obnovu nemovité kulturní památky Tylův
ka - lokalita Hegerova předložené pořizovatelem dle
Křížovky – brožura s křížovkami. Tajenky se
dům v Poličce ve výši 306 tis. Kč, dle důvodové
důvodové zprávy.
vždy vztahují k Poličce.
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společKalendáře Polička 2017 – budou v prodeji do
RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Mini- ností APOLO CZ, s. r. o., Polička, na zhotovení PD
cca poloviny února.
sterstva kultury ČR z Podpory poskytovatelům kul- rekonstrukce a zatraktivnění krytého plaveckého
Léčivý průduškový čaj z řeckého Olympu. Je ve- turních služeb - přechod na knihovní systém KOHA
bazénu v Poličce - V. etapa, dle důvodové zprávy
lice lahodný a hodí se nejen při nachlazení.
pro Městskou knihovnu Polička ve výši 85 tis. Kč,
RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090094787 se společností
Kniha Dějiny města Poličky – máme novou do- dle důvodové zprávy.
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, na připojení STL
dávku, takže je stále v prodeji.
RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury
plynovodní přípojky pro objekt č. p. 491, ul. 9. květDálniční známky na rok 2017- máme české
ČR z Programu Veřejná informační služba knihoven
10denní, měsíční a roční a dále rakouské 10 denní. - restaurování a digitalizaci starých tisků pro Měst- na v Poličce, dle důvodové zprávy
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě
Trvale velký výběr různých suvenýrů a propa- ské muzeum a galerii Polička ve výši 174 tis. Kč, dle
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
gačních předmětů z Poličky a okolí, průběžně ob- důvodové zprávy.
Vysoké Mýto, na akci „Rekonstrukce ul. Riegrova,
měňován a doplňován.
RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva pro
Směnárna bez poplatků – výhodný nákup i pro- místní rozvoj ČR na projekt „Zpřístupnění hra- U Masných krámů a Hradební v Poličce“, dle důvodové zprávy
dej většiny cizích měn v lepším kurzu.
du Svojanov nevidomým a neslyšícím“ ve výši
RM pověřuje členku zastupitelstva města paní
SIPO a složenky – i o víkendu u nás můžete za- 235.681 Kč, dle důvodové zprávy.
Marii Kučerovou, Polička, přijímáním projevu vůle
platit a ještě levněji!
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo
IREDO – čipové karty na autobus i vlak po ce- s Ing. arch. Karlem Bidlem na výkon funkce autor- snoubenců, že spolu vstupují do manželství a proválých Východních Čechách, výhodné zejména pro
ského dozoru na akci „Stavba bytových domů v pa- děním sňatečných obřadů s účinností od 10. 1. 2017,
studenty a seniory.
sivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje sazebník za informace poskytované
Vstupenkové centrum – prodej většiny vstu- I. etapa lokality Bezručova v Poličce“, dle důvodové
městem Polička pro rok 2017 dle z. č. 106/1999 Sb.
penkových portálů. Z široké nabídky vybíráme
zprávy.
o svobodném přístupu k informacím v platném zněnapř. podzimní koncerty skupiny Kabát v ParduRM schvaluje zařazení výdaje souvisejícího
ní, dle důvodové zprávy.
bicích a Hradci Králové.
s úpravou videodokumentací z festivalů do rozpočtu
RM schvaluje užití městského znaku pro turnaj
roku 2017 v celkové výši dle důvodové zprávy.
Ve dnech 19.–22. 1. jsme vystavovali na veletrRM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě „O pohár města Poličky“ v sálové kopané dle důvohu GO + Regiontour Brno. V polovině února se
o dílo se společností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, dové zprávy.
RM schvaluje Směrnici Rady města Poličky
účastníme dalšího veletrhu Holiday World Praha. na akci „Oprava části chodníků na ul. Heydukova
k elektronické evidenci smluv a uveřejňování smluv
Potom následuje celá série regionálních veletrhů
v Poličce - I. etapa“, dle důvodové zprávy.
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o rea výstav.
RM schvaluje zvýšení měsíční platby za úklid
Termály - v současné době nabízíme celou řadu
chodby v průchodu domu č. p. 33, ul. Šaffova v Po- gistru smluv, s účinností od 15. 1. 2017, dle důvodové
zprávy.
kratších (jedno i vícedenních) zájezdů do sloven- ličce, společnosti T.E.S., s. r. o., Polička, z 500 Kč na
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2016 dle
ských a maďarských termálů. U některých i s od- 600 Kč včetně DPH celoročně.
jezdem autobusu z Poličky!
RM neschvaluje upravit režim průchodu v čl. I. do- důvodové zprávy.
RM ruší své usnesení č. 414 ze dne 17. 10. 2016, dle
Lyžařské zájezdy – bohatá nabídka. Některé
hody o pravidlech průchodu chodbou domu č. p. 33
důvodové zprávy.
také s odjezdem z Poličky.
v ulici Šaffova v Poličce.
FLORA Olomouc - zájezd na zahrádkářskou
RM schvaluje dodavatele akce „Projektová dokuUsnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
výstavu, spojený s prohlídkou zajímavostí města
mentace - Optimalizace soustavy CZT v Poličce - VýŠternberk a tradiční sýrečkárnou v Lošticích, v so- měna bytových předávacích stanic tepla za objekto- přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
botu 22. 4.
vé předávací stanice s centrální přípravou teplé vody
Po městech České inspirace – další atraktivní
pro objekt č. p. 1010-1013 a objekt č. p. 969, 974-976“ a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
zájezd v průběhu května bude do vzdáleného měs- na Sídlišti Hegerova v Poličce, společnost VAE, a. s., (tzv. anonymizovaný text); originální text je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostata Cheb. Tentokrát bude zájezd dvoudenní. Navští- Ostrava-Mariánské Hory, dle důvodové zprávy.
rosty.
víme také další atraktivní místa v oblasti. O termíRM schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo
nu a podrobnostech vás budeme ještě informovat.
č. 162100024/TES01L“ se společností VAE, a. s., OsPlatba kartou - v IC připravujeme možnost pla- trava-Mariánské Hory, dle důvodové zprávy.
cení vstupenek na všechny kulturní i sportovní
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce proakce platební kartou. O zavedení vás budeme včas
stor - místnosti č. V05 nacházející se v I.NP domu
informovat.
č. p. 304 na ul. Nádražní v Poličce, mezi městem
Polička jako půjčitelem a Střediskem výchovné
Těšíme se na vaši návštěvu informačního centra. péče Svitavska, Polička, jako vypůjčitelem. SmlouPřijďte k nám – poradíme vám.
va bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2017 do
Kolektiv Informačního centra Polička 30. 6. 2017 dle důvodové zprávy.
www.ic.policka.org; info@ic.policka.org
RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách
tel. 461 724 326
provedení stavby „Modřecký rybník - rekonstruk-
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Kalendář akcí
únor 2017

Kino Polička
Pondělí 6. února v 19.00 h.
Spojenci
Válečný/romantický/drama, USA, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
1942 - Špión britské rozvědky Max se na misi
v Casablance zamiluje do francouzské kolegyně, která je podezřelá ze spolupráce s nacisty.
Středa 8. února v 19.00 h.
Resident Evil: Poslední kapitola
3D akční/horor, USA, 107 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 130 Kč
Cesta je u konce. Na filmová plátna míří závěrečný díl nejúspěšnější filmové série na motivy videoher.
Pondělí 13. února v 19.00 h.
Padesát odstínů temnoty
Erotický, USA, 121 min, titulky, přístupný od
15 let, vstupné 130 Kč, v premiérovém týdnu
140 Kč
Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí
jako Christian Grey a Anastasia Steeleová
v Padesáti odstínech temnoty.
Středa 15. února v 19.00 h.
Padesát odstínů temnoty
Erotický, USA, 121 min, titulky, přístupný od
15 let, vstupné 130 Kč, v premiérovém týdnu
140 Kč
Anastázie již není nezkušenou mladou dívenkou, jak jsme ji poznali v prvním díle Padesát
odstínů šedi.
Neděle 19. února v 19.00 h.
Miluji tě modře
Komedie/romantická, ČR, 90 min, přístupný
od 12 let, vstupné 110 Kč
Romantická komedie Jaroslava Papouška, jehož filmy Lásky jedné plavovlásky, Černý Petr

nebo seriál o rodině Homolkových se staly
doslova kultovními.
Pondělí 20. února v 19.00 h.
Zakladatel
Biografické drama, USA, 115 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Riskoval. Porušoval zákony. Měnil pravidla.
Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním
amerického snu a vybudoval nejznámější síť
rychlého občerstvení na světě.
Středa 22. února v 19.00 h.
Jackie
Životopisné drama, USA, 99 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč
Film mapující zlomový moment amerických
dějin i osobního života legendární první
dámy Jacqueline Kennedyové.
Neděle 26. února v 19.00 h.
LEGO® Batman film
3D animovaný/ dětský, USA, 104 min, dabing,
přístupný, vstupné 130 Kč
V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému
se film stal celosvětovým fenoménem, se
dočkal vlastního filmového dobrodružství
přirozený vůdce celého ansámblu - LEGO
Batman.
Pondělí 27. února v 19.00 h.
Mlčení
Historické drama, Mexiko/Tchaj-wan/USA,
161 min, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
V polovině 17. století je Japonsko zcela uzavřené kontaktu se západními mocnostmi.
Křesťanství je zde postavené mimo zákon
a křesťané musí svou víru skrývat…
Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz

Historický kalendář zaplňuje
minulost města a okolí událostmi
Pro zájemce o poličskou minulost vydala loňský
rok městská knihovna Historický kalendář Poličského regionu. Publikace je výstupem dokumentační práce Pavla Vlka a vychází v rámci nové edice
Memoria Polička.
„Mým cílem a snahou nebylo čtenáře poučit, to
nechám povolanějším, ale hlavně pobavit a na-

bídnout jim nový pohled na historii města,“ vysvětluje motivaci své práce regionální badatel
Pavel Vlk, který sice není profesí historik, přesto
ho s ohledem na rozsah historického kalendáře
můžeme řadit mezi odborníky na minulost Poličky
a okolí. Své téměř patnáctileté dokumentační úsilí
shrnuje následovně:
„Rád jsem vždy naslouchal vyprávění pamětníků, kteří vzpomínali na události, které buď sami
prožili, nebo je znali z vyprávění předků. V duchu
jsem si pro sebe vytvářel pomyslnou mapu města,
kde která vyprávěná událost proběhla, ale vadilo
mi, že časové zařazení bylo často velmi orientační,
vázané na další vzpomínky vyprávěče. V té době
jsem si zavedl sešit, později přepsaný do počítače,
kde jsem zaznamenával každou historickou událost, zajímavost, či výročí, ke kterému se mi podařilo ověřit si přesné časové zařazení.“
Ve svém sešitě soustředil záznamy se vztahem
k městu nebo nejbližšímu okolí, zhruba v rozsahu
starého poličského okresu.
Kalendář na více než dvou stovkách stran přibližuje události, které se od středověku do roku 1938
postupně přihodily ve městě a okolí - počínaje
1. lednem a konče 31. prosincem. Čtenáři se mohou
dovědět, čím je v historii regionu významný například den jejich narození. Grafika (pokr. na str. 10)
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Tylův dům
Čtvrtek 9. února v 19.00 h.
Vysavač
Bohumil Klepl v jedinečné komediální one
man show o zamilovaném uklízeči z nákupního centra. Uvádí Studio DVA divadlo.
Vstupné 270, 300, 330 Kč
Sobota 11. února v 15.00 h.
Dětský pohádkový karneval
Dětský karneval bude plný tancování, dovádění, skotačení, originálních soutěží a těch
nejkrásnějších dětských písniček. Pobaví se
určitě nejenom děti, ale i jejich dospělý doprovod.
Vstupné 50 Kč/masky 20 Kč
Čtvrtek 16. února v 19.00 h.
Věra Špinarová & Adam Pavlík band
Jedna z nejvýraznějších osobností českého
popu a rocku, rodačka z Pohořelic u Brna
Věra Špinarová vystoupí s novým exkluzivním koncertním programem pro rok 2017.
(pronájem)
Vstupné 390, 440 Kč
Čtvrtek 23. února v 19.00 h.
Jiří Kolba - Sedm divů Islandu
Zveme vás na nevšední podívanou, vedenou
skvělým a zkušeným cestovatelem Jiřím Kolbabou. Podíváme se společně s jeho diashow
na Island, druhý největší ostrov v Evropě.
Vstupné 150 Kč
Sobota 25. února od 14.00 h.
Odpoledne s dechovkou
Pro milovníky dechovky! Přijďte si do velkého sálu poprvé v novém roce poslechnout
i zatančit při tradičním setkání s dechovkou.
Vstupné 70 Kč

Tylův dům v Poličce
zve děti a jejich rodiče na

Dětský pohádkový
karneval
Zábavným pořadem pro děti MŠ a 1. stupně
ZŠ vás budou provázet Ivo Opletal a jeho tým
Dětské akce.
Dětský karneval bude plný tancování, dovádění, skotačení, originálních soutěží a těch
nejkrásnějších dětských písniček.
Z Pohádkového království za vámi přijede
pan král se svými dvěma dcerami.
Obě princezny s vámi budou soutěžit i tancovat. A pokud budete šikovní, naučíte se s nimi
i nové tanečky. Pobaví se určitě nejenom děti,
ale i jejich dospělý doprovod.
Děti v maskách pohádkových postav
jsou vítány.
sobota 11. února 2017
začátek v 15.00 hodin, program karnevalu
15.00 – 18.00 hodin
velký sál Tylova domu, stolová úprava
Na občerstvení zveme dospělé i děti do baru
ve vestibulu Tylova domu.
Vstupné:
masky 20 Kč, ostatní 50 Kč
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Divadelní klub

ČMP zve
Vysoké Mýto
2. 2. Akademie Gymnázia Vysoké Mýto
www.gvmyto.cz
4. 2. ve 20.00 hod. Klubová scéna M-klubu
Špejbl’s Helprs – AC/DC Revival
Jeden z nejlepších tuzemských revivalů AC/DC
se vrací do M-klubu!
25. 2. ve20.00 hod. Klubová scéna M-klubu
Dymytry, X-Core, Loco Loco
Dymytry – Krby Kamna Turyna Tour 2017

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
Neděle 5. 2. v 19.00 hod.
Jonášova diashow - Srí Lanka
Vstupné 50 Kč

Litomyšl
5. 2.–3. 9. - Regionální muzeum v Litomyšli
Imaginárium v Litomyšli
Živá výstava divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců. Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace.
20. 2. v 19.30 hod. Smetanův dům
550. LHV: Antonín Dvořák – Biblické písně
20.–21. 2. Zámecké návrší
Nakopněte svoji školu
Festival vzdělávání v Litomyšli
Svitavy
18. 2. sobota ve 14.00 hod. náměstí Míru
Masopust
Stalo se již tradicí, že se ve Svitavách v období
před začátkem půstu potkáváme na náměstí
s masopustními maskami.
20. 2. pondělí v 19.00 hod. Fabrika
Jiří Suchý, Jitka Molavcová a Orchestr Divadla
Semafor
Jedna z velkých osobností české kultury, Jiří
Suchý, se představí za doprovodu orchestru
divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody.
Společně s jeho dlouholetou kolegyní Jitkou Molavcovou nás pozve do zlaté éry Semaforu
Vstupné: 390 Kč. Předprodej vstupenek v recepci Fabriky.
22. 2. středa v 19.00 hod. Tyjátr
Luboš Pospíšil & 5P
Matador české hudební scény s hlasem, který
si nespletete a jeho kapela 5P přivezou v rámci
letošního turné Route 66 především staré hity,
zazní ale i novinky Soukromá elegie (2014).
Vstupné: 200 Kč
Předprodej vstupenek od 23. 1. v recepci Fabriky.
V den koncertu na pokladně kina Vesmír.
Koncert na sezení bez rezervace míst.
Moravská Třebová
7. 2. v 18.30 hod., kinosál muzea
Veselé příběhy z natáčení s Petrem Koblovským
Přednáška úspěšného kameramana, držitele Českého lva za kameru 2016 (za film Kobry
a užovky).
Vstupné: 50 Kč, předprodej zahajujeme ve středu 6. 2. v 16 hodin.
9. 2. v 19.00 hod. dvorana muzea
Siesta s Pavlem Trávníčkem
Vstupné: 100 Kč, předprodej zahajujeme ve
středu 6. 2. v 16 hodin.
26. 2. v 15.00 hod. dvorana muzea
Marcel Zmožek – pořad pro příznivce Šlágru TV
Vstupné: 80 Kč, předprodej zahajujeme
6. 2. v 16 hodin

Úterý 7. 2. v 19.00 hod.
Filmový klub - Noc na zemi
Režie: Jim Jarmusch
Jarmuschův film je členěn do pěti povídek, odehrávajících se zároveň během noci
v různých časových pásmech v pěti velkých
městech (Los Angeles, New York, Paříž,
Řím, Helsinky) a v odpovídajících jazycích.
Aktéry jsou místní taxikáři a jejich pasažéři. Jarmusch jemně parafrázuje typické
postavy, žánry a styly jednotlivých kinematografií (Hollywood, newyorská škola, francouzský neobarokní film, velkohubá italská
fraška, seversky zasmušilé filmy Akiho
Kaurismäkiho), což se prosazuje ve vyprávěcím rytmu, akcentaci významotvorných
motivů, v přesné hudbě Toma Waitse i v samotném hereckém obsazení.
Vstupné 80 Kč/40 KčS
Pátek 10. 2. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání - Jazz Efterrät
V klubu dobře známá, oblíbená a šlapající kapela ve složení Lukáš Chejn – kytara,
Martin Plachý – saxofon, Vít Pospíšil – klávesy, Tomáš Uhlík – baskytara, Ondřej Pomajsl – bicí, Jan Veverka – trombon.
Vstupné 140 Kč/80 KčS
Neděle 12. 2. v 17.30 hod.
Filmová škola nejen pro studenty
Tři barvy: Modrá
Francie, Polsko, Švýcarsko, Velká Británie, 1993, 93 min, režie: Krzysztof
Kieślowski
Trpká chuť svobody a Juliette Binocheová
v roli osudové ženy. Francouzsko-polský
film oceněný Zlatým lvem na MFF v Benátkach (1992). Dále hrají: B. Régent,
F. Pernelová, Ch. Véryová, H. Vincentová
a další.
Vstup volný
Úterý 14. 2. v 19.00 hod.
Filmový klub - Mládí
Itálie, Francie, Švýcarsko, Velká Británie,
2015, 118 min. Režie: Paolo Sorrentino
V luxusním lázeňském hotelu ve švýcarských Alpách se každý rok setkávají staří přátelé Fred Ballinger (Michael Caine)
a Mick Boyle (Harvey Keitel). Letos se zde
Fred léčí pod dozorem své dcery (Rachel
Weisz) a mezi léčebnými kúrami s Mickem
vzpomínají na své pestré životy hudebního
skladatele a filmového režiséra a se suchým
humorem komentují své chátrající tělesné
schránky.
Vstupné 80 Kč/40 KčS
Sobota 18. 2. ve 20.00 hod.
Anopheles + Schodiště +
Omakalamuhopotajmu
Schodiště: Už tradiční zimní koncert Schodiště (ex - Nahoru po schodišti dolů band)
v Poličce se tentokrát odehraje v sobotu
18. února. Sedmihlavá pražská úderka načíná 34. koncertní sezónu a kromě prověřených hitovek ze starých časů (Karty jsou
rozdaný, Pytlíky ČSA…) či z novodobého
alba Roztoky (Nebudu, Stařena…) přiveze
i zbrusu nové písně z aktuálního poloCD
poloKruh, které vyšlo vloni na jaře. Scho-
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diště nestačí slyšet, musí se i vidět! Jako
vždycky beze vší poezie!
Anopheles: Kapela Anopheles vznikla někdy na přelomu tisíciletí. Několik let působila v sestavě Radek Kolář, Jiří Mužík,
Martin Houdek a Libor Dvořák. Původní
rockové skladby jsou textově různorodé, od
humorně zábavných, přes sprostonárodní
až po komorně vážnější songy. Ke slyšení
a vidění byli na koncertech a festivalech
převážně svitavského regionu, ale kapela
po několika krátkých letech ukončila činnost. V roce 2016 se opět schází, přichází
nový bubeník Jarda Rojar, staré pecky jsou
oprášeny a doplněny novými kusy. S nadílkou trochy originálního poctivého bigbeatu
je Anopheles zase zpátky, ve staronovém
obsazení: Radek Kolář (kytara, zpěv), Jiří
Mužík (kytara), Martin Houdek (basa), Jaroslav Rojar (bicí).
Omakalamuhopotajmu: Vypráskaná parta
partyzánů z Horní dolní.
Vstupné 120 Kč/80 KčS
Neděle 19. 2. v 17.30 hod.
Filmová škola nejen pro studenty
Mimo zákon
Režie Jim Jarmusch. Černá groteska o osudech tří povahově nesourodých mužů ve
vězení a na útěku.
Vstup zdarma
Úterý 21. 2. v 19.00 hod.
Filmový klub - Andělský podíl
Velká Británie 2012, 106 min., režie: Ken
Loach, anglická verze, české titulky.
Nezaměstnaný mladík se dostane na exkurzi do palírny whisky, kde objeví, že má
pro degustaci tohoto nápoje značný talent.
Nový snímek Kena Loache napěchovaný
whisky a vtipem si odnesl z Cannes Velkou
cenu poroty.
Vstupné 80 Kč/40 KčS
Pátek 24. 2. ve 21.00 hod.
DnB, Jungle, Electro night
DnB, Jungle, Electro night Djs: Kennedy,
Nožiss @ guests
Vstupné 70 Kč
Sobota 25. 2. ve 14.00 hod.
Výroční členská schůze ZO ČSV Polička
Sobota 25. 2. v 15.00 hod.
Fyziologie rojení včely medonosné
O procesu rojení včel přednáší doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. z Mendelovy univerzity
v Brně.
Vstup zdarma
Úterý 28. 2. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí - Smrt Zajdy Munroa (+18 let)
V únorovém Listování si na své přijdou nejen milovníci Nicka Cavea, ale i ti, kteří neopovrhnou notnou dávkou černého humoru.
Vstupné 50 Kč/100 Kč

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
Fimohrátky – přívěsek
- dílna pro děti od 1. třídy - 4. třídy
Výroba přívěsku z fimo hmoty.
Přívěšek může být krásným dárkem
k sv. Valentýnu…
Termín: čtvrtek 9. 2.
Čas:
16.00 – 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Přihlášky: do 7. 2.
Lektorka: Hanka Vltavská
Info:
Alena Hejduková, tel: 736 761 281
Srdíčkový den
- dílna pro děti od 1. třídy - 4. třídy
Výroba srdíček, dekorací, dárečků…
Termín: pátek 10. 2.
Čas:
15.30 – 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Přihlášky: do 8. 2.
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, tel: 736 761 281
Paní Zajíčková
- keramická dílna pro děti od 1. třídy
Vyrobíme si zajíčka na jarní větvičky
a ozdobíme.
Termín: čtvrtek 16. 2., 2.3, 23. 3.
Čas:
16.00 – 17.30 hod.
Cena:
90 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel:736 761 281
Fimování
- dílna pro dospělé a studenty
Výroba náušnic a bižuterie z fimo
hmoty…
Termín: čtvrtek 23. 2.
Čas:
17.00 – 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
200 Kč
Přihlášky: do 15. 2.

Lektorka: Hanka Vltavská
Info:
Alena Hejduková, tel: 736 761 281
Jarní keramika
- keramická dílna pro studenty a dospělé
Vyrobíme si truhlík a dekorace na jaro.
Termín: čtvrtek 16. 2., 2. 3, 16. 3.
Čas:
18.00 – 20.30 hod.
Cena:
250 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, 736 761 281
Jarní ovečka
- keramická dílna pro předškoláky
Vyrobíme si keramickou ovečku s jarním zápichem a do květináče zasadíme
jarní kytičku.
Termín: čtvrtek 23. 2. a 16. 3. 16.00 – 17.30 hod,
30. 3. 16.00 - 17.00 hod.
Cena:
110 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel: 736 761 281
Šperky

- tvořivá dílna pro studenty a dospělé
Smaltované šperky a doplňky.
Termín: čtvrtek 23. 2.
Čas:
18.00 – 20.30 hodin
Cena:
120 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel: 736 761 281
Prázky s Álou
- tvořivé jarní prázdniny s přespáním na
Mozaice pro děti od 1. - 5. třídy
Budeme si hrát, tvořit, malovat…
Termín: pondělí 6. – 7. 3.
Čas:
8.00 hod. 7. 3.–konec v 15.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
300 Kč
Přihlášky: do 28. 2.
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S sebou: přezůvky, spacák, pyžamo…
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, tel: 736 761 281
Jarky s jumpingem a jarním tvořením
Jarní prázdniny se cvičením na
trampolínách a jarním tvořením
1. - 5 třída
Termín: středa 8. 3.
Čas:
8.30 - 15.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika, gymnastický sál gymnázia, (ráno sraz v Mozaice)
Cena:
180 Kč
Přihlášky: do 28. 2.
S sebou: kraťasy, tričko, čisté botasky na
cvičení, láhev s pitím, přezůvky.
Lektorka: Zuzana Vykydalová
Info:
Blanka Faltýnková, Dáša Procházková, tel: 736 761 281
Kurz černého drátování od března
Po absolvování 10 lekcí kurzu si odnesete jednak vlastní výrobky, hezké
vzpomínky na pobyt ve skupině, kde
vládl duch radostné spolupráce.
Termín: čtvrtek 2. 3.
Čas:
17.00 – 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
700 Kč
Přihlášky: do 28. 2.
Lektor:
Ing. Ivan Šouta
Info:
Blanka Faltýnková, tel: 736 761 281
Vzdělávání pro pedagogy: Efektivní
využití PC v přípravě na výuku
interaktivní tabule pro začátečníky
V rámci projektu vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí.
Termín: pátek 17., 24., 31. 3.
Čas:
16.00 – 19.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
400 Kč
Lektorka: Mgr. Lenka Žežulková
Info:
Irena Chroustovská tel: 605 43 10 34
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Program RC MaTami
Pravidelný program
pro rodiče, prarodiče s dětmi
• Klubík: každé
pondělí 9.00 – 12.00 h.
• Drobci s Hankou (2-3 roky): každé úterý 9.00 –
12.00 h.
• Hrátky s angličtino: každé úterý 15.00 – 17.00 h.
• Co-working: každou středu 12.30 – 15.30 h.
• Drobínci s Lídou (0-1 rok):každý čtvrtek 9.00 –
12.00 h.
• Drobečci s Lídou (1-2 roky): každý pátek 9.00 –
12.00 h.
• Cvičení s Danou:
–– Pondělí: Power joga; ZŠ TGM zrcadlový sálek
od 19.00–20.00 h.
–– Úterý a čtvrtek: Metabolic training/HIIT/
TBA; ZŠ TGM zrcadlový sálek od 19.00–
20.00 h.
–– Pátek: Power joga; 18.00–19.00 h. v MaTami
–– Neděle: Metabolic training/HIIT/TBA; od
18 h. v MaTami
Do zrcadlového sálku je nutné vzít si cvičební
podložku.
Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí): každou středu
8.00–12.00 h. Cena 45 Kč/dítě/hodina
Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita 1 dítě): úterý 9.00–12.00 h.; čtvrtek
9.00–12.00 h. (pouze děti do 1 roku); pátek 9.00–
12.00 h. Cena 45 Kč/dítě/hodina
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
O vaši ratolest se postaráme ve vaší domácnosti
v odpolední i večerní době. Cena je 90 Kč/h.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky
profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“), popř. naši externí zaměstnanci
Pro rezervaci a více informací volejte na tel.
724 921 384 nejlépe den předem, abyste si zajistili
volné místo.
Poradny:
Poradny jsou vedeny odborníky, jsou zdarma,
anonymní a není potřeba se na ně objednávat.
• Ekonomická (Bc. Eva Pazderová, DiS.):
2. 2. (čtvrtek) od 17.15 do 19.15 h.
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová):
8. 2. (středa) od 10.00 do 12.00 h.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková):
13. 2. (pondělí) od 16.00 do 18.00 h.
• Laktační poradna (Lenka Tulisová): 14. 2. (úterý) od 17.00 do 19.00 h.
• Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová):
16. 2. (čtvrtek) od 14.00 do 16.00 h.
• Poradna a klub pro těhotné (Mgr. Zuzana
Vocásková): 16. 2. (čtvrtek) od 16.00 do
18.00 h. Pro těhotné a jejich partnery. Informace nejen z praxe, relaxační a pohybové aktivity,
které přispějí k většímu klidu a pohodě nastávajících maminek.

• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová):
24. 2. (pátek) od 10.00 do 12.00 h.
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 26. 2. (sobota) od
13.00 do 15.00 h.
Šátkování
6. 2. od 16.00 do 18.00 h.
Do našeho centra opět zavítá Zuzana Rozsívalová,
aby vás seznámila s různými technikami vázání šátků a nošení dětí. Cena: 50 Kč
Masáže pro maminky (v pondělním
Klubíku) - 13. 2. od 10.00 do 12.00 h.
Masáže provádí žáci 2. ročníku oboru Rekondiční
a sportovní masér ze Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička, s. r. o., ceník k nahlédnutí v RC
MaTami.
Beseda - Začít spolu
23. 2. od 16.00 do 18.00 h.
Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu
a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním
věku, který je realizován ve 32 zemích světa. Od roku
1994 funguje v České republice. Od roku 2016 také
v Poličce. Přijďte se dozvědět něco více o moderním
vzdělávání v programu Začít spolu přímo do prostor
současné 1. třídy v ZŠ na Lukách.
Povede: Zdenka Vomočilová, učitelka třídy v programu Začít spolu, a Jitka Bidlová
Kurz - Předporodní povídání
Kdy: jednou týdně březen/duben
Předporodní povídání je sestaveno ze 7 besed, které trvají 2 hodiny každá a jsou věnované tématům,
které souvisí s těhotenstvím, porodem a péčí o novorozence. Povídání je určeno pro nastávající rodiče
a jejich blízké.
• Povídání s lékařkou 2. 3. od 15.00 do 17.00 h.,
která pracuje na Gynekologicko porodnickém
odd. ve Svitavách. O posledním měsíci před porodem a co vše vás může potkat. Přednášející:
MUDr. Martina Findejsová
• Povídání s fyzioterapeutkou 9. 3. od 16.00 do
18.00 h.: na téma „Moje pánevní dno“ - předporodní a poporodní péče o pánevní dno, vysvětlení
péče o jizvy po porodním poranění či císařském
řezu, instruktáž základních cviků na posílení
svalů pánevního dna, prevence inkontinence
moči. Přednášející: Mgr. Veronika Žáčková
• Porod 16. 3. od 16.00 do 18.00 h.: porodní asistentka bude povídat o období kolem porodu
i o porodu samotném. Přednášející: Mgr. Zuzana
Vocásková
• Šestinedělí 23. 3. od 16.00 do 18.00 h.: Jak šestinedělí probíhá, co očekávat, proč jsou první týdny s miminkem tak důležité. Přednáší: Mgr. Zuzana Vocásková
• Péče o novorozence 30. 3. od 16.00 do 18.00 h. výbavička pro novorozence, základní péče o mi-

Poděkování
Děkuji, děkuji, děkuji celému skvělému týmu
MaTami. Děkuji Vám všem báječným a inspirativním ženám v MaTami za přijetí. Jsem moc ráda, že
se mi dostalo příležitosti v MaTami pracovat a nadále být součástí tohoto otevřeného bezpečného
rodinného centra. MaTami je centrum „moderní“,
ale zároveň centrum se zachováním původních
tradičních lidských hodnot. Rodinnému centru
MaTami přeji, aby nejenom rok 2017 byl naplněný – naplněný až po okraj – plný veselých, spokojených dětí radostí zářících krásných dětských očí.
Lenka Šudomová
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minko v porodnici a doma (koupel, oblékání,
první vycházka, očkovací kalendář), spánek, syndrom náhlého úmrtí kojence, jaká „trápení“ mohou v prvních týdnech po narození nastat (ublinkávání, bolení bříška a větry…) Přednášející:
MUDr. Daniela Juklová
• Povídání s fyzioterapeutkou 6. 4. od 16.00 do
18.00 h. - Přednášku povede fyzioterapeutka,
která se zabývá mj. léčbou dětí s vadným držením těla a skoliózou. Pojďte se naučit předcházet
těmto problémům správnou manipulací s miminkem. Přednášející: Soňa Kováčová, DiS.
• Kojení 11. 4. (úterý) od 17.00 do 19.00 h. - Příprava na kojení, vliv porodu na kojení (po přirozeném porodu nebo po císařském řezu), význam
kontaktu kůže na kůži, samopřisátí, první dny po
porodu, jak důležitá je správná technika kojení.
Povede: Lenka Tulisová
Cena kurzu: 400 Kč či 500 Kč/pár za celý kurz,
80 Kč či 90 Kč/pár za jednotlivé besedy. Přihlásit
se můžete na prihlasse.matami@seznam.cz. Změna
programu vyhrazena.
Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu.
Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
Prodej: 15. 3. (středa 9.00 – 17.00 h.) a 16. 3. (čtvrtek 9.00 – 16.00 h.). Opět se můžete těšit na komisní prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi
na období jaro/léto, oblečení pro těhotné a hraček.
Přihlašovat se můžete na e-mailové adrese bazarek.matami@email.cz. Příjem věcí: 13. 3. (pondělí)
9.00 – 17.00 h. (Jordán). Výdej věcí 17. 3. (pátek)
9.00 – 16.00 h. (Jordán).
Benefiční koncert pro Vašíka
Z důvodu nemoci jednoho ze členů kapely Třetí
zuby se koncert přesouvá na pátek 28. 4.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo stránku na
Facebooku.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
40 Kč

(cena pro členy 30 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč

(pro členy 45 Kč)
• Poradna a klub pro těhotné 
50 Kč
• Odborné 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 a dále PK, městem Poličkou a CBM“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách www. matami.webnode.cz Facebook stránka: MaTami, centrum pro
rodinu z.s.
Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj, město
Polička, CBM

Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáže:
Miroslava Zychová – Po
Vánocích
11. února - 2. dubna
Malířka a poličská rodačka
Miroslava Zychová žije v Hlinsku
a její dílo poutá pozornost diváků i odborníků, mj. je zastoupena v Národní galerii.
Z rozmanitého díla autorky představíme tři témata:
nafukovací zvířátka, krajina - zátiší, svět magické reality. Vernisáž se koná 11. února od 14.00 hod.
Těšit se můžete na vystoupení kapely „Hudba Praha revival“.
Jarní výstava od zrníčka k bochníku
25. února - 14. května
Velikonoční výstava ve třídě B. Martinů bude tentokrát zaměřená na roli chleba v běžném i svátečním
životě našich předků.
Na jaře začíná nový hospodářský rok a právě o Velikonocích se udržovaly mnohé zvyky pro zdar zasetého obilí, které mělo zajistit výživu rodiny na celý
rok. Během Velkého pátku se také omývalo všechno
náčiní, které přišlo do styku s chlebem. Samotný mazanec – bochánek je nejstarším kynutým obřadním
pečivem. Nekvašený chléb je ústředním symbolem
křesťanských i židovských Velikonoc. V lidové slovesnosti se pomocí chleba dají vyjádřit vlastnosti lidí
i vztahy k majetku a k zaměstnání.
Dnes chleba považujeme za obyčejnou a nejběžnější potravinu. Málokdy si uvědomujeme, co námahy se skrývá za jeho přípravou a že vše začíná už od
zrníčka – prací na poli, ve mlýně, v pekárně. Ne vždy
však svítilo přívětivé slunce – proto budou připomenuta i období půstu, hladu a neúrody a používání náhražek mouky. Návštěvníci si prohlédnou napodobeninu ústí pece, dřevěnou díži, slaměné ošatky a jiné
předměty. Některé náčiní budou moci vzít do ruky.
Na základě srovnání života v minulosti a současnosti výstava poukáže na důležitost hospodárného
zacházení s potravinami a střídmosti ve stravování.
V sobotu 25. února od 13.00 do 15.00 hodin
v Centru Bohuslava Martinů vás čeká Vypečená

sobota – tvořivá dílna pro malé i velké, kterou bude
zahájena „Jarní výstava od zrníčka k bochníku“.
Znáte to – na konci února se už každý těší na jaro.
Naši předkové se snažili přivolat slunce a zajistit
zdar nového života pečením obřadního pečiva v podobě kola, ptáčků či zvířat. Tímto zvykem se necháme inspirovat a v průběhu odpoledne si uhněteme,
upečeme a ozdobíme drobné dekorativní pečivo
z kynutého a perníkového těsta.
Cena: 40 Kč/osoba. V ceně je zahrnutý veškerý materiál i prohlídka jarní výstavy.
Výstavy:
Od doby kamenné do doby slovanských
hradišť
28. ledna - 16. dubna - velký výstavní sál Centra
Bohuslava Martinů
Nejen pro děti, ale i hravé dospělé je připravena
tradiční dotyková výstava Od doby kamenné do
doby slovanských hradišť, která vás seznámí se zajímavostmi z období pravěku a starověku. Máte
možnost vidět obrovského mamuta, postavu kovolitce z doby bronzové či keltského bojovníka s ženou.
Do rukou si můžete vzít repliky zbraní a nástrojů,
které lidé používali při lovu, výrobě předmětů nebo
vaření. Jedná se o kopie pravěké keramiky, kamenné,
bronzové a železné sekery, nože, kamenný srp, bronzový meč, velkomoravský štít atd. Můžete se vžít do
role našich předků a vyzkoušet si keltský šat, drcení
obilí, tkaní na vertikálním stavu nebo psát staroslověnským písmem - hlaholicí.
Připravujeme:
Jarní prázdniny v muzeu
středa 8. března od 10.00 do 16.00 hod.
Už máte program na jarní prázdniny? Nevíte co
s volnými dny? Přijďte se podívat za námi do muzea!
Pro děti bude připravený hravý program mimo jiné
ve výstavě Od doby kamenné do doby slovanských
hradišť.
Akce se koná od 10.00 do 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Vstupné: 40 Kč/osoba –
cena zahrnuje návštěvu výstav i veškeré potřebné
pomůcky a materiály.

Přednášky v knihovně
Soběslav I. – enfant terrible
českého středověku
Zatímco na přelomu 10. a 11. století Přemyslovci málem vymřeli, o sto let později bylo v Čechách
„pánů a páníčků“ tolik, že zemi hrozila katastrofa.
Král Vratislav byl třikrát ženat, navíc měl čtyři
bratry, čtyři z pěti si mohli dovolit přepych legitimních potomků. Počátek 12. století neměl být
pro Čechy snadným a hlavně klidným obdobím.
K obecnému neklidu, státním převratům, hromadnému vraždění a popírání zdravého rozumu přispíval nejmladší syn krále z jeho třetího manželství
se Svatavou věru nemalým dílem. Byl to rozený
potížista.
Postupně však jak stárnul, uklidňoval se, a ač
je to téměř neuvěřitelné, moudřel. Nakonec se mu
podařilo usednout na kamenný stolec uprostřed
Pražského hradu. Pro Čechy nemohlo přijít větší
překvapení, najednou se Soběslav změnil ve velmi
uvážlivého, moudrého a rozhodného vládce, který upevňování české státnosti podřizoval i svoje
osobní cíle. Kdo by v něm tuto vyzrálost a hloubku
hledal? Knížete Soběslava I. (1125-1140) tak můžeme směle označit za prvního státního ideologa
v čele českého státu. Zcela nepřekonatelná byla
jeho snaha o vytvoření zcela nového pohledu na
českou státnost, které vděčíme za unikátní postavu
věčného knížete Čechů, tedy za koncepci moci, za
kterou by se nemuseli stydět ani moderní teoretici
státu a práva. Je až k nevíře, co s člověkem provede
uchopení absolutní moci.

Soběslav I. je poněkud opomíjenou postavou českých dějin. Zcela nezaslouženě. Pokud však přijdete ve čtvrtek 9. února do čítárny Městské knihovny
v Poličce o 18. hodině, trošku toto nedopatření společně napravíme.
Vladislav II. – otec slavného syna
Kníže a král Vladislav zažil za svého života nejenom úspěchy, ale také velmi tvrdé pády. Jinak
tomu ani nemohlo ve 12. století být, neboť český
stát se zmítal v boji dvou linií vládnoucích Přemyslovců. Aby toho nebylo málo, kromě domácích
problémů mu bylo vyrovnávat se s velmi mocným
a nevyzpytatelným štaufským císařem Fridrichem
Barbarossou, který obdařen ryšavou hlavou, navíc
toužil po ovládnutí tehdejšího křesťanského světa. A k tomu potřeboval peníze a vojáky. Obě tyto
komodity mu musel Vladislav, těžce tísněn příbuznými, rád či nerad poskytovat. Vděku se za to však
nedočkal. Alespoň, že ve vlastní rodině měl klid
a celkem se mu vydařily i děti.
Osudy tohoto panovníka a potažmo celých Čech,
se však odbývaly na pozadí zlomového okamžiku
středověkých dějin Evropy, ve kterých český stát
zaujímal klíčové místo, pohříchu v dnešní době
poněkud opomíjené a zapomenuté. Protože máme
možnost zapátrat v paměti a knížete a krále Vladislava „pozvat“ do čítárny Městské knihovny v Poličce, sejdeme se s ním ve čtvrtek 23. února o 18
hodině. Doufejme, že toto setkání bude zajímavé
pro všechny zúčastněné.
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Městská knihovna
Neděle 5. 2. – Divadelní
klub od 19.00 hod.
Jonášova diashow – Srí
Lanka
Srí Lanka znamená v sinhálštině „krásná země“. Přijďte se podívat, zdali je to pravda.
Společně odhalíme krásy a perly indického oceánu a pronikneme do tajů Srí Lanky, ostrova koření, čaje, hor a slonů, co nemají kly. Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 9. 2. – čítárna knihovny od 18.00 hod.
Cyklus Přemyslovská knížata
Soběslav I. - přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Než se dostal k moci, byl noční můrou všech
vládců v Čechách. Kul pikle, osnoval převraty.
Když se nakonec stal knížetem, nebylo v Čechách
státotvornějšího vládce. Přednáška věnovaná Soběslavu I. se uskuteční 9. února v čítárně knihovny
od 18.00 hod.
Úterý 21. 2. – čítárna knihovny od 17.00 hod.
Kurz tvůrčího psaní - Příběhy každodenní
V dalším kurzu tvůrčího psaní vás kromě špetky teorie a kreativních technik čeká trénink fejetonu. Promítneme v něm vaše všední i nevšední
zážitky. Workshop již tradičně proběhne v podání
Aleny Vorlíčkové, copywriterky, autorky pohádek
pro děti, lektorky storytellingových dílen a kurzů
tvůrčího psaní. Vstupné 40 Kč
Čtvrtek 23. 2. – čítárna knihovny od 18.00 hod.
Cyklus Přemyslovská knížata
Vladislav II. - přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Byl to druhý český král. Celý život zápasil se svými příbuznými a jedním ryšavcem. Byl úspěšným
válečníkem, ovšem s diplomacií byl na štíru. Měl
štěstí na manželky, druhé z nich vděčíme za první
kamenný most v Čechách. V životě se neztratili ani
jeho synkové. Více o Vladislavovi 23. února v čítárně knihovny od 18.00 hod.
Úterý 28. 2. – Divadelní klub od 20.00 hod.
LiStOVáNí – Smrt Zajdy Munroa (+18 let)
V únorovém Listování si na své přijdou nejen
milovníci Nicka Cavea, ale i ti, kteří neopovrhnou
notnou dávkou černého humoru. Chlívák, cesťák
a mrtvý muž Zajda Munro jím opravdu šetřit nebude. Knihu spisovatele, básníka a zpěváka Nicka
Cavea představí Gustav Hašek, Věra Hollá aPavel
Oubram. Předprodej lístků v knihovně. Vstupné
50 Kč/100 KčS. Doporučeno +18 let.
1. 2.–31. 3. v prvním patře knihovny
Výstava - Z pohádky do pohádky
Výstava ilustrací a textů z projektu Pohádky pro
společné čtení
Únorový tematický koutek – Nevšední lásky
Dalším tématem našeho malého knižního koutku budou nevšední lásky. Vždyť láska má mnoho
podob – i v knihách!
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Inspirace z měst
České inspirace

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů

Hradec Králové
4. 2. – Noční prohlídka Bílé věže
Cheb
25. 2. – Chebský masopust
Tradiční masopustní průvod městem za spolupráce města Cheb a herců Západočeského divadla
v Chebu.
Jindřichův Hradec
26. 2. – Masopustní průvod masek s doprovodným kulturním programem, centrum města
Kutná Hora
4. 2. – Kaňkovský masopust
Masopustní průvod masek, občerstvení, hudební
doprovod.
Telč
25. 2. – Masopust v Telči
Ve 14.00 hod přivítáme na náměstí průvod masek
v čele s horáckým folklorním souborem Podjavořičan. Můžete se těšit i na pravé vepřové hody.
Třeboň
23. 2. Divadlo J. K. Tyla – „Hudba a poezie“ 5. abonentní koncert v rámci Zimních abonentních
koncertů - Doležalovo kvarteto a Valerie Zawadská
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Historický kalendář
zaplňuje minulost
města a okolí
událostmi
(pokr. ze str. 5) knihy nabízí interakci minulosti
s vlastní rodinnou historií. Na okrajích dnů i na
konci měsíců je ponechán prostor pro dopisování
„mé historie“. Tím je zdůrazněna myšlenka, že každý se může stát součástí dějin svého města.
Největší slabinou knihy je fakt, že události jsou
ukončeny v roce 1938. Pavel Vlk se tímto mezníkem chtěl vyvarovat subjektivnímu popisu válečných a poválečných událostí:
„Pohled na stejnou událost se odstupem času
může značně lišit. Navíc si myslím, že tato doba
bude k objektivnímu posouzení potřebovat větší
časový odstup, než máme dnes, nehledě na odbornou fundovanost příštích badatelů.“
Velký časový odstup od většiny zachycených
událostí (hlavní těžiště knihy je období od 80. let
19. století po léta první republiky) vytváří – měřeno délkou lidského života - poměrně velkou
časovou propast. Antropologové se shodují, že
v rodinných vyprávěních je právě 70 let mezníkem,
za který už nesahá živě komunikovaná minulost,
a vzpomínky se tudíž nenávratně ztrácejí. Osobně
jsem zvědavý, zda budou zakoupené kalendáře za
několik let popsány vlastními poznámkami.
Nesdílím tradiční představu, že historie je cosi
vzdáleného a objektivně popsaného, co nás bezprostředně neovlivňuje. Ostatně to dokládá i facebooková komunita Poličkalendárium, kde jsou
události a fotografie z kalendáře popularizovány
na sociální síti. Některé už příležitostně vyvolaly
reakce uživatelů, kteří je doplnili osobními poznámkami z rodinné historie.
Knihu je možné si zakoupit v městské knihovně
nebo prostřednictvím e-shopu www.vecizpolicky.cz.
Jarda Najbert
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Bystré
2. 2. – Pavel Vácha vzpomíná – beseda s fotografem Pavlem Váchou, autorem výstavy
Tváře literatury, který zavzpomíná na velikány české literatury, jejichž tváře
pomocí této výstavy zvěčnil. Beseda se koná od
17 hod. v Komunitním sále Multifunkčního domu
(č. p. 68). Vstupné 20 Kč.
4. 2. – Dívčí válka – úsměvná parodie na známou pověst o dívčí válce. Hraje divadelní spolek
J. N. Štěpánka Chrudim. Začátek v 19.00 hod v divadelním sále Sokolovny. Vstupné 70 Kč (předprodej v IC Bystré 60 Kč).
16. 2. – Z historie jedné podnikatelské rodiny –
přednáška o rodinné historii Löw-Beerových, rodině podnikatelů, kteří na přelomu 19. a 20. století žili a působili v nedaleké Svitávce a Brněnci.
Přednášejí Mgr. Vladimír Velešík a jeho syn Vladimír Velešík ml., autoři knihy „Löw-Beerovy vily
a historie jedné podnikatelské rodiny“. Přednáška se koná od 17 hod. v Komunitním sále Multifunkčního domu (č. p. 68). Vstupné 20 Kč.
Dolní Újezd
11. 2. – Hasičský ples
Od 20 hod. v sokolovně pořádá Sbor dobrovolných hasičů. Hraje Ropoted, vstupné 60 Kč.
Litomyšl
3. 2., 20.00 hod., Music Club Kotelna, Litomyšl
Ivan Mládek & Banjo band
Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 280 Kč na místě
20. 2., 19.30 hod., Smetanův dům, Litomyšl
Antonín Dvořák – Biblické písně
Hudební cyklus deseti zpěvů pro sólový hlas
s doprovodem klarinetového kvarteta přednese
sólista Národního divadla moravskoslezského
v Ostravě Martin Gurbaľ. Vstupné: 200 Kč
24. 2., 20.00 hod., Music Club Kotelna, Litomyšl
UDG
Koncert + afterpárty.
Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě

Pomezí
25. 2. – dětský karneval od 13.00 hodin v KD
Pomezí
Sebranice
4. 2. Kundalini jóga – od 9.30 do 12.30 hod.
v sále kulturního domu. Cena: 300 Kč
11. 2. Hasičský ples – od 20.00 hod. v sále kulturního domu. Hraje Vepřo, knedlo, zelo. Vstupné
70 Kč
16. 2. – Kurz plstění suchou cestou – jehlami si
vytvoříte hračku nebo šperk, 15 – 19 hodin, vede
Pavlína Kmošková, Světnice č. p. 8, cena 300 Kč,
dítě v doprovodu dospělé osoby zdarma. Akce se
konají v Sebranicích 8, objednávky kurzů na tel.
604 590 474.
18. 2. Ping-pongový turnaj – v kulturním domě,
8.30-9.00 hod. prezence hráčů, 9.00 hod. začátek
turnaje. Turnaj je určen pro hráče od 15 let výše.
Startovné 100 Kč.
25. 2. Masopustní hody – u kapličky na Pohoře, od 11.00 hod. prodej zabíjačkových dobrot, po
13. hodině příchod masek. Zahraje kapela Jana
Pohorského.
26. 2. Čert nikdy nespí – Divadelní spolek Tyl
Polička uvede v kulturním domě od 17.00 hod. pohádkovou hru o 15 obrazech.
Telecí
4. 2. – Kulturní dům – 9.00 hod. – Výstava psů
10. 2. – Kulturní dům – 20.00 hod. – Hasičský
ples
25. 2. – Kulturní dům – 13.30 hod. – Dětský
karneval
Svojanov
10. 2. – 12. obecní ples městyse Svojanova – od
20.00 hod. na radnici ve Svojanově.

Lubná
3. 2. – ples SDH – Skalka Lubná
25. 2. – dětský karneval, začátek 14.00 hod. –
Skalka Lubná
Oldřiš
11. 2. – Hasičský ples v Orlovně od 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje Rytmik.
26. 2. – Dětský maškarní karneval v Orlovně od
14.00 hod.

Aby nikdo nebyl sám
Vážení důchodci, členové městské organizace
svazu důchodců v Poličce. Vstoupili jsme již do
druhého měsíce roku 2017, který nám přinese
zase nové poznání, ze kterého se budeme všichni
těšit a radovat. Již v lednu jsme připravili pro naše
členy příjemné překvapení - zdařilou přednáškou
k finanční problematice. Byla velmi poučná a prospěšná, zvláště pro nás, starší občany, protože se
týkala hospodaření s finančními prostředky v různých fondech jako např. stavební spoření, penzijní fondy a jiné formy spoření s možností docílení
určitého výnosu a jeho využití k vlastním zájmům.
Poděkování patří lektorce paní Augustinové za odborné vysvětlení a potřebné rady pro nás důchodce, jak se v této oblasti zachovat ke správnému
využití poskytovaných příspěvků od státu. V další
lednové akci jsme se pobavili zábavným kvízem,
který byl plný otázek týkajících se Poličky a obecného poznání různých oblastí našeho života.
Na schůzkách našich orgánů jsme připravili
jednání výroční členské schůze, která se konala

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

26. ledna, a o jejich závěrech vás budeme informovat v příštích vydáních Jitřenky. Co nás čeká v měsíci únoru? Především rozpracovat úkoly výroční
členské schůze pro jednotlivé orgány a komise pro
další období.
V pátek 3. února ve 14 hod. v restauraci Starohradská se uskuteční beseda k zubní a stomatologické problematice s MUDr. K. Kučerovou.
14. února odjedeme vlakem z nádraží ve 14.31 hod.
do zastávky Sádek a půjdeme do Oldřiše, kde si zahrajeme kuželky. 28. února se sejdeme opět v restauraci Starohradská ve 14 hod. na další besedě
a přednášce k právní problematice a také k sociální oblasti. Jistě tyto oblasti našeho života budou
plně zajímat všechny naše členy, čímž jsou srdečně
zváni.
Závěrem: ať již nás zima tolik netrápí, vyhnou se
nám úrazy a jsme všichni zdraví.
Za výbor MOSD Polička
mpř. J. Koráb

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

1. 2.
3. 2.
5. 2.

6. 2.
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8. 2.
9. 2.

10. 2.

11. 2.

12. 2.
13. 2.

14. 2.
15. 2.
16. 2.

17. 2.
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19. 2.

20. 2.
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#

22. 2.

Čas Název akce – popis
13.30 Šikovné ručičky
Hejbni kostrou - -prázdninový den pro holky, které se rády hýbou Jumping cvičení
na trampolínách a Zumba
17.00 Mantrovníci v Poličce - Písničky pro duši
19.00 Jonašova diashow - Srí Lanka - Společně odhalíme krásy a perly indického oceánu
a pronikneme do tajů Srí Lanky.
16.00 Šátkování - ukázka vázání šátků a nošení miminek
19.00 Spojenci - Válečné romantické drama
19.00 Filmový klub - Noc na zemi, režie Jim Jarmusch
14.00 Narozeninový bál
19.00 Resident Evil: Poslední kapitola - 3D akční horor
16.00 Fimohrátky - přívěsek - Dílna pro děti od 1. třídy - 4. třídy. Výroba přívěsku
z fimo hmoty. Přívěšek může být krásným dárkem k sv. Valentýnu…
17.00 Cvičení pro zdravá záda - muži - První lekce na vyzkoušení (zdarma)
18.00 Náhradní termín besedy s Jiřím Pehem - Beseda s politickým analytikem
a blízkým spolupracovníkem Václava Havla
18.00 Přemyslovská knížata: Soběslav I. Hlavním hrdinou další přednášky
Dr. I. Fridrichové – Sýkorové bude Soběslav I.
19.00 Vysavač - Bohumil Klepl v jedinečné komediální one man show
15.30 Srdíčkový den - Dílna pro děti od 1. třídy - 4. třídy. Výroba srdíček, dekorací, dárečků…
20.00 Ples SVČ Mozaiky a spolku přátel
20.00 Jazzové setkání - Jazz Efterrät
14.00 Miroslava Zychová – Po Vánocích. Těšit se můžete na vystoupení
kapely „Hudba Praha revival“.
15.00 Maškarní karneval
17.30 Filmová škola nejen pro studenty - Tři barvy: Modrá
14.00 Jak šel čas - kavárnička
19.00 Padesát odstínů temnoty - Ana již není nezkušenou mladou dívenkou, jak jsme
ji poznali v prvním díle Padesát odstínů šedi.
19.00 Filmový klub - Mládí Itálie. Režie: Paolo Sorrentino.
19.00 Padesát odstínů temnoty - Ponořte se do temnějšího odstínu v erotickém filmu
16.00 Paní zajíčková - Keramická dílna pro děti od 1. třídy. Vyrobíme si zajíčka
na jarní větvičky a ozdobíme
18.00 Jarní keramika - Keramická dílna pro studenty a dospělé. Vyrobíme si truhlík
a dekorace na jaro.
19.00 Věra Špinarová
14.00 Na návštěvě u Nadi Konvalinkové
20.00 Anopheles + Schodiště + Omakalamuhopotajmu
15.00 Úcta k životu a antikoncepce – nejen proti početí
17.30 Filmová škola nejen pro studenty - Mimo zákon, režie Jim Jarmusch - Černá groteska
o osudech tří povahově nesourodých mužů ve vězení a na útěku.
19.00 Miluji tě modře - Romantická komedie Jaroslava Papouška
19.00 Zakladatel - Životopisný film o zakladateli MacDonald
17.00 Kurz tvůrčího psaní - Příběhy každodenní - V dalším kurzu vás kromě špetky
teorie a kreativních technik čeká trénink fejetonu.
19.00 Filmový klub - Andělský podíl. Režie: Ken Loach anglická verze, české titulky.
19.00 Jackie - Natalie Portman jako Jackie Kennedyová
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Místo konání
DPS Polička

Pořadatel akce
DPS Penzion Polička

Kontakt, informace, rezervace
www.dpspolicka.cz

SVČ Mozaika
Studio Satori

SVČ Mozaika Polička
Spolek Satori48

www.mozaika-policka.cz
www.studio-satori.cz

Divadelní Klub
MaTami (CBM)
Kino Tylův dům
Divadelní Klub
DPS Polička
Kino Tylův dům

Městská knihovna Polička
MaTami
Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
DPS Penzion Polička
Tylův dům

SVČ Mozaika
Studio Satori

SVČ Mozaika Polička
Spolek Satori48

Centrum Pontopolis

Pontopolis

Městská knihovna
Tylův dům
SVČ Mozaika
Dům Jordán
Divadelní Klub

Městská knihovna Polička
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl

Městské muzeum a galerie (CBM)
Velký sál Tylova domu
Divadelní Klub
DPS Polička

CBM (Muzeum)
Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
DPS Penzion Polička

muzeum@muzeum.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz
www.dpspolicka.cz

Kino Tylův dům
Divadelní Klub
Kino Tylův dům

Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům

www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz

SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

SVČ Mozaika
Velký sál Tylova domu
DPS Polička
Divadelní Klub
Dům Jordán

SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Divadelní spolek Tyl
Římskokatolická farnost

www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.divadelniklub.cz
www.farnostpolicka.cz

Divadelní Klub
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům

Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Tylův dům

Městská knihovna
Divadelní Klub
Kino Tylův dům

Městská knihovna Polička
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům

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

www.knihovna.policka.org
matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
www.studio-satori.cz
www.pontopolis.cz
www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
www.mozaika-policka.cz
www.divadelniklub.cz

www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.knihovna.policka.org
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

18.00
18.00
19.00
24. 2. 21.00
25. 2. 13.00
14.00
14.00
14.00
15.00
16.00
26. 2. 18.00
27. 2. 19.00
28. 2. 20.00
3. 3. 19.00
20.00
4. 3. 19.00
20.00

Název akce – popis
Narozeninové zpívání
Začít spolu - Beseda o vzdělávacím programu Začít spolu pro děti 1. stupně
Fimování - Dílna pro dospělé a studenty. Výroba náušnic a bižuterie z fimo hmoty…
Jarní ovečka - Keramická dílna pro předškoláčky. Vyrobíme si keramickou ovečku
s jarním zápichem a do květináčku zasadíme jarní kytičku.
Přemyslovská knížata: Vladislav II. Osudy druhého českého krále
v přednášce Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Šperky - Tvořivá dílna pro studenty a dospělé. Smaltované šperky a doplňky.
Jiří Kolbaba / Sedm divů Islandu
DnB, Jungle, Electro night
Vypečená sobota - tvořivá dílna pro malé i velké
Odpoledne s dechovkou
Andělský karneval - Dětský karneval pro děti v maskách laděných do nebeské výsosti
pořádají Denní stacionář a AC dílny Oblastní charity Polička.
Výroční členská schůze ZO ČSV Polička
Fyziologie rojení včely medonosné - O procesu rojení přednáší pro včelaře
i veřejnost doc. Ing. Antonín Přidal z Mendelovy univerzity.
Pasivní muzikoterapeutická relaxace - Muzikoterapie p. Marie Radvanové
LEGO® Batman film - Animovaný film pro děti ve 3D
Mlčení - Historické drama ze 17. století
LiStOVáNí - Smrt Zajdy Munroa /+18 let/
Kamelot slaví 35 let - Koncert známé české kapely
The Switch + Among the Wasted - Předjarnoprázdinová juchanice
Smolíkovi a jejich podivuhodná dobrodružství - Představení s písničkami na motivy
kultovního maďarského animovaného seriálu.
Rockfaktor

Název akce – popis
28. 1.–16. 4. Od doby kamenné do doby slovanských hradišť
1. 2.–31. 3. Výstava - Z pohádky do pohádky - Výstava ilustrací a textů z projektu
Pohádky pro společné čtení
2. 2.–23. 2. Open lekce jógy - Jóga pro všechny, přijďte kdykoliv, i bez předchozího přihlášení,
podle vašich časových možností
25. 2.–14. 5. Jarní výstava od zrníčka k bochníku

Místo konání
DPS Polička
ZŠ Na Lukách
SVČ Mozaika

Pořadatel akce
DPS Penzion Polička
MaTami
SVČ Mozaika Polička

Kontakt, informace, rezervace
www.dpspolicka.cz
matami.webnode.cz
www.mozaika-policka.cz

SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

Městská knihovna
SVČ Mozaika
Velký sál Tylova domu
Divadelní Klub
Městské muzeum a galerie (CBM)
Velký sál Tylova domu

Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Dům Jordán
Divadelní Klub

Oblastní charita Polička
ZO ČSV Polička

zastupce@pol.hk.caritas.cz
e.janeckova@seznam.cz

Divadelní Klub
Studio Satori
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Divadelní Klub
Tylův dům
Divadelní Klub

Divadelní spolek Tyl
Spolek Satori48
Tylův dům
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Divadelní spolek Tyl

e.janeckova@seznam.cz
www.studio-satori.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz

Tylův dům
Divadelní Klub

Tylův dům
Divadelní spolek Tyl

Místo konání
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)

Městská knihovna

Městská knihovna Polička

Studio Satori
Městské muzeum a galerie (CBM)

Spolek Satori48
CBM (Muzeum)

www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz

Kontakt, informace, rezervace
muzeum@muzeum.policka.org
www.knihovna.policka.org
www.studio-satori.cz
muzeum@muzeum.policka.org

Oddíl kopané Sportovní kluby Polička, z.s.,

vyhlašuje výběrové řízení na funkce:

Správce letního stadionu
Provozní restaurace na stadionu
Zájemci hlaste na tel. číslech: 603 207 665, 604 947 881.
Veškeré informace budou sděleny při osobním jednání.
Služební byt k dispozici.
Termín nástupu dohodou.

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

#

Čas
23. 2. 14.00
16.00
16.00
16.00
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INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ

také v Poličce!

Rodiče z Poličky a okolí již mají na výběr mezi
klasickým systémem vzdělávání podle programu
Základní škola a programu Začít spolu. ZŠ Na
Lukách v loňském roce otevřela pro prvňáčky
také třídu, kde se učí tak trochu jinak. V případě,
že se najde dostatečný počet žáčků při letošních
zápisech, plánuje škola v tomto vzdělávacím
programu pokračovat.

Vzdělávání v systému Začít spolu má původní kořeny v programu Step by step, který se začal vytvářet v 90. letech v USA na základě nových poznatků
o lidském mozku a procesu učení. U nás je program
realizován pod názvem „Začít spolu“ a to dvacet
let. První, kdo Začít spolu vyzkoušely, byly v roce
1994 mateřské školy. O dva roky později se tak začalo učit na prvních stupních pěti základních škol,

z nichž jedna byla v Litomyšli. Po dvaceti letech historie úspěšného vzdělávacího programu v ČR mají
konečně první zkušenosti také Poličští.

Impulz přišel od rodičů
ZŠ Luční je jediná základní škola v Poličce, která v porovnání s okolními městy do Poličky později, je
našla odvahu k zavedení paralelního vzděláva- fakt, že se pedagogové mají kde inspirovat. „Spolucího programu. Vedle výuky podle klasického práce se odehrává především v rovině konzultační,
systému dle programu Základní školy se zde od a to zatím mezi vyučujícími školy naší a litomyšlské,“
loňského září jedna třída prvňáčků vyučuje v pro- potvrdil ředitel ZŠ Luční Mgr. Eduard Střílek.
gramu Začít spolu. V současné době je v této třídě Začátky jsou vždy těžké ani v tomto případě tomu
není jinak. „Jelikož s výukou začínáme, budeme
třináct žáků.
Zatímco v Litomyšli i ve Svitavách mají rodiče dětí potřebovat postupně dovybavovat třídu dalšími
prvního stupně již několik let na výběr mezi klasic- učebními pomůckami,“ říká ředitel ZŠ Luční. A nekými školami a těmi „alternativnějšími“. Poličští se jde jen o pomůcky. Bude-li o program Začít spolu
k takovému kroku odhodlali teprve vloni. Podle ře- zájem, lze očekávat, že rodiče stávajících (i budoucích) žáků budou usilovat
ditele školy Mgr. Eduarda
o pokračování vzdělávání
Střílka chyběl impuls. A ten
Začít spolu je vzdělávací program pro
v tomto duchu i ve vyšších
nepřišel ani z ministerstva
výchovu a vzdělávání dětí, jehož hlavní
ročnících či na druhém
školství, ba ani z kraje.
cíle jsou:
stupni. Vyvstává otázka,
K této inovaci vedení školy
• dítě jako tvůrce svého vzdělání – dítě se
zda bude mít škola k dispřiměli sami rodiče dětí,
pozici dostatek kvalitních
které měly nastupovat
určitou měrou podílí na svém vzdělání,
učitelů, kteří budou oddo 1. třídy ve školním roce
• rodič je vítaný partner učitele i školy
lišný vzdělávací systém
2016/2017.
• učitel je průvodce dítěte ve vzdělání.
akceptovat. „To je ještě
Výhodou toho, že inovativní
vzdálená doba. Na druhém
systém vzdělávání přichází

stupni se jednou pokusíme vytvářet bloky z učiva
příbuzných předmětů tak, aby se zachovaly prvky
vzdělávání Začít spolu jako jsou schopnost celoživotního vzdělávání, vzájemná spolupráce, vzájemný respekt, schopnost vyjadřovat se, vybírat,
co je podstatné, učit se naslouchat druhým, diskutovat atd.,“ uvedl Eduard Střílek. Dodal, že učitelé
na jeho škole nemají různé pohledy na jeden problém či otázku dle toho, v jakém programu vyučují.
Výuka v celé škole se totiž řídí schváleným školním
vzdělávacím programem a ten platí i pro třídu s alternativní výukou.
syh

Jak vidí MŠMT přínos škol, které pracují dle systému Začít spolu?
Jedná se o metodu či způsob organizace výuky,
kterou si volí škola sama, a MŠMT plošně nesleduje výukové metody, které školy používají (musí
být využity v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání a se Školním
vzdělávacím programem). Určitým způsobem

může toto zohlednit ve svých inspekčních zprávách
Česká školní inspekce, ale i ta bude vždy vycházet
z konkrétní školy a jejích výsledků. Přínos ale může
ocenit samotná škola.
Program Začít spolu (Step by Step) má propracovaný systém vzdělávacích modulů. Všechny vzdělá-

vací kurzy pro pedagogy jsou akreditované MŠMT.
Z této skutečnosti lze usuzovat, že program Začít
spolu patří mezi kvalitní metody výuky, vždy ale záleží na jednotlivé škole, jak s ním dokáže pracovat.
Oddělení vnějších vztahů a komunikace
Kancelář ministryně

Den ve škole Začít spolu

jazyka, matematiky, angličtiny.
Po velké přestávce přichází II. výukový blok - práce
v centrech aktivit (60-90 minut). Úkoly zadané do
center spojuje téma vycházející z učiva prvouky,
vlastivědy, přírodovědy (např. Cestování, Jak se
žilo dříve, Vesmír, Lidské tělo a zdraví…). Úkoly jsou
formulované písemně. Děti postupují dle instrukcí,
uplatňují při řešení úkolů různé styly učení i způso-

by zpracování: jazykově, matematicky, výtvarně,
dramaticky, badatelsky… Na konci práce v centrech
aktivit provede každé dítě písemné sebehodnocení
do hodnotícího archu, svůj komentář mu do archu
přidá i učitel.
Dopoledne uzavírá hodnotící kruh (20 minut),
v němž děti prezentují výsledky práce z center aktivit, dávají si ocenění, rady a doporučení.

Školní den začíná ranním kruhem – společným
setkáním všech (cca 20 minut). Kruh je prostorem
ke sdělování zážitků, k řešení etických otázek, muzicírování ať už česky nebo anglicky, k představení
toho, co děti daný den čeká.
Následuje společná práce – I. blok „trivium“ (6090 minut), v němž děti pracují na úlohách z českého

NAJDĚTE ROZDÍLY

v pohledu učitele a rodiče na Začít spolu

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž… stejně
tak na svět každý z nás pohlíží jinýma očima, si-

tuace vnímá skrz různé životní zkušenosti. Proto
jsme se stejnými otázkami ptali jak paní učitelky

Mgr. Zdenky Vomočilové, tak rodičů prvňáčků, na
to jak vidí vzdělávání v programu Začít spolu.

Ve vzdělávacím programu Začít spolu je dítě považováno za tvůrce svého vlastního vzdělání. Jak si to má člověk zvyklý na vyučování v běžné školní třídě představit?
Mgr. Zdenka Vomočilová: V ZaS je součástí výuky práce v centrech aktivit. Zde žáci pracují se skupinou
nebo samostatně bez většího vedení učitele. Žáci
se učí komunikovat s ostatními, musí se domluvit
na společném postupu. Pracují s textem a napsanými instrukcemi. Zpracovávají zadané téma, ale
je už na nich samotných, co vyzdvihnou a na co se
zaměří. Každá skupina či žák tak zpracovává jedno
stejné téma, ale pokaždé může být jiný pohled na
danou problematiku. Je zde také důležitá aktivita
žáka a jeho zapojení.

Jan Romportl: To jsou možná silná slova, kterých
by se někteří rodiče mohli zaleknout. Zjednodušeně řekněme, že dítě nesedí v lavici a nečeká, až
ho někdo vyvolá. Organizací vyučovací hodiny je
přirozeně aktivnější a zapojenější. Vytváří si „portfolio“ svých výsledků (práce zařazené ve vlastním
šanonu).

Martina Moravcová: Děti jsou rozděleny do skupin
a v těchto skupinkách, které se proměňují, pracují v centrech na zadané téma. Zapojují se více, či
méně, ale vždy je tam spolupráce s ostatními. Děti
se učí naslouchat a na druhé straně prosadit svůj
názor, pokud si myslí, že je správný. Odměnou je jim
i to, že na závěr sami za sebe hodnotí svoji práci i za
celou skupinu.

Zdeňka Prchlíková: V provázanosti předmětů mezi
sebou a do sebe. Na podzim se Honzík učil číst
a psát slovo „lípa“, tak si zároveň list lípy nakreslil
a vysvětlily si rozdíl mezi listím a jehličím… Doma
se nám stalo při psaní úkolu z matematiky, že si čísla v příkladu říkal anglicky, aniž bychom ho k tomu
navedli… V ZaS se neznámkuje, ale děti si nosí domů
slovní hodnocení, ve kterém je hodnotí paní učitelka, ale i samy děti. Děti se naučí být k sobě kritické,
učí se i kritiku mezi sebou přijímat a samozřejmě
se i chválit. A mně, jako rodiči nic neřekne dvojka
v žákovské knížce, ale např. to, že čte hezky tiskací
písmena po slabikách, ale psací mu jdou obtížně.
Hned vím, na čem máme doma víc pracovat.

Jan Romportl: Teď se trochu zopakuji - jednoznačně
v aktivitě dětí, jejich zapojení - vyučovací hodina je
do sebe prostě „vtáhne“! (a to i dětí méně průbojných). Rozhodně se u dětí touto formou více pěstuje sociální sebevědomí, projev před ostatními.
Organizace části vyučování „v kruhu“ tomu určitě
pomáhá. Výuka předmětů probíhá více ve vzájemných souvislostech, je provázaná.

V čem je dle vašeho názoru největší rozdíl?
Mgr. Zdenka Vomočilová: Hlavní rozdíl je v začlenění
center do výuky. Je dané téma a toto téma je probíráno především v centrech ve všech předmětech.
Žáci tak probírají jedno téma z několika úhlů pohledu najednou. Nemají tak jedno téma na výtvarnou výchovu, jedno v prvouce, jiné v matematice,
ale všech spojenou do jednoho. Důležitým prvkem
je také závěrečný hodnotící kruh, ve kterém se žáci
scházejí na konci každého dne a prezentují svoji
práci v centru a učí se hodnotit práci svoji i druhých.
Hodnocení by ale nemělo být dobré či špatné, ale
formou ocenění a doporučení pro příští práci.

Martina Moravcová: Děti nejsou klasifikovány známkami, jsou hodnoceny slovně. Samy sebe hodnotí
i práci ve skupině – učí se přijímat úspěch i neúspěch a učí se toleranci k ostatním.

Začít spolu počítá i s rodiči. Jsou vnímáni jako vítaní partneři školy. V čem takové partnerství spočívá?
Mgr. Zdenka Vomočilová: Rodiče jsou vítáni ve výuce
například jako asistenti především do center, kdy
v jeden čas mají žáci 4 předměty – každá skupina
má jiný vyučovací předmět, ale spojuje je stejné
téma. Mohou také žákům připravit besedu nebo
představit svoje povolání, zálibu a zpestřit tak výuku.

Martina Moravcová: Rodiče se mohou aktivně zapojit svými nápady nebo jen jako pomocníci v tématech, která je oslovují, mohou samy navrhnout
témata, o kterých si myslí, že by dětem mohla něco
přinést.
Zdeňka Prchlíková: Je to tak, že rodiče mohou chodit
jako asistenti do hodin a např. já, jako geodet půjdu
jeden den dětem představit své povolání.

Jan Romportl: Možnost se zapojit do vyučovací hodiny (např. 1 měsíčně), jako asistent učitele, nikoliv
svého dítěte. A například první schůzka probíhala
v trojúhelníku učitel-rodič-dítě, kdy i žáček vysvětloval, komunikoval a popisoval. V našem případě
vlastně hovořil nejvíc… Výtečná je také elektronická komunikace s paní učitelkou - konkrétní sdělení,
popsané více než do řádků v notýsku.

Partnerství je o rovnocenném vztahu, ale každý vztah je třeba udržovat, pečovat o něj. Máte na péči o vztah rodič-škola dostatek času, chuti i sil?
Martina Moravcová: Jde přece o naše děti. Pokud to
někdo myslí se vzděláním svého dítěte vážně, měl
by se zapojit aktivně a ne čekat, co se bude dít – ono
přece do školy chodí, tak ať se tam snaží? To je podle
mého názoru špatná cesta.

Zdeňka Prchlíková: Máme své první dítě v první třídě,
takže zatím máme chuti i sil dostatek.
Jan Romportl: Chuť i síla by byly, povedla se menší
brigáda na konci letních prázdnin na přípravu třídy

a sestavení nábytku. Problém je s časem - oba jsme
si mysleli, že se nám podaří zapojit do jedné z hodin
pro rodiče, ale to se bohužel zatím nepovedlo.

Učitel má být v tomto systému průvodcem dítěte na jeho vzdělávací cestě. Jsou na to děti dostatečně připravené z rodin i předškolní výchovy v MŠ?
Mgr. Zdenka Vomočilová: Děti jsou různé a každý je jedinečný. Někdo s prací nemá problém a zvládá pracovat jak pod vedením, tak i samostatně, podle zadání. Jiný potřebuje pomoci trochu a někdo bez mé
přítomnosti neotevře ani učebnici. Je to různorodé.
Zdeňka Prchlíková: Osobně zjišťujeme (na našem
mladším synkovi), že se prvky ZaS začínají objevovat i v naší MŠ (Luční). Tímto bych chtěla našim
učitelkám poděkovat za odvahu a jistě i větší pracnost s přípravou. Ještě bych chtěla poukázat na jednu z funkcí učitele v naší třídě. Když jsme šli na naši
první rodičovskou schůzku, měli jsme s sebou vzít
i Honzíka. Radovala jsem se, že si vše vyposlechne-

me v trojúhelníku učitel, rodič, žák a ten bude mít
šanci si poslechnout, co se sděluje rodičům a reagovat na dané téma. Jaké bylo naše překvapení, když
si měl Honzík vzít svoje portfolio a odprezentovat
svoji práci od začátku roku. Honzík nám veškerou
práci suveréně předvedl, i když vloni měl ještě problém vystupovat na besídce. S otevřenou pusou
jsme zírali na našeho sebevědomého prvňáčka.
Bylo to pro nás daleko důležitější, než kdybychom
15 minut poslouchali paní učitelku a potom to celé
ještě jednou řešili doma.
Martina Moravcová: Nemyslím si, že všechny děti
jsou na tento způsob vzdělávání připraveny. Je pak

na rodičích, aby zvážili všechny aspekty tohoto způsobu vzdělávání a odpověděli si hlavně oni, zda jsou
schopni akceptovat odlišnosti od tzv. klasiky. Pokud
toto přijmou rodiče, pak už je jen krok k tomu vést
takto i své dítě.
Jan Romportl: Asi bych to příliš nedramatizoval učitel je pořád učitel a hodinu vede on, ale myslím,
že dítě má prostor a je díky systému aktivní. Zkrátka něco ve stylu „Pojďme na ten projekt všichni,
i s paní učitelkou!“ Školky se dnes určitě zajímají
o moderní vzdělávání a v našem případě (MŠ Luční)
„Začít spolu“ probíráme a některé prvky i zapojují.

Co děti ve škole nejvíce baví?
Mgr. Zdenka Vomočilová: Myslím, že u většiny dětí je
to stejné – tělocvik, výtvarná výchova a přestávky.
Zdeňka Prchlíková: Zeptala jsem se Honzíka a ten
mi odpověděl, že velká tabule, na kterou jim paní
učitelka o velké přestávce pouští pohádky. :-) Tady
vidíte, že je úplně normální a jiný styl vzdělání ho
nijak výrazně nepoznamenal:-D

Jan Romportl: U nás z předmětů vede matematika.
Určitě je baví různorodost vyučování - část v kruhu
celé třídy, část v lavici, část v rozdělených skupinkách na společném projektu.

Martina Moravcová: Moji dceru nejvíce baví „vyrábění“ a to v jakékoli rovině. A také momentálně čtení –
čte všechno a všude (snad jí to vydrží), ale to je podle
mého názoru normální, že člověk dělá rád to, co je
pro něj nové a pokud ho to ještě baví…Jinak je to asi
hodně individuální, každopádně se do školy těší, což
těší zase nás, rodiče.

Povídáme si celou dobu o vzdělávání. Ale jak se v systému Začít spolu řeší otázky spojené s výchovou – zejména problematika kázně?
Mgr. Zdenka Vomočilová: Problematika kázně je řešena obdobně jako v tradiční škole. I zde jsou určená
pravidla chování, která je třeba dodržovat, aby se
žáci ve třídě cítili dobře a bezpečně.
Zdeňka Prchlíková: Děti při výuce nemají své pevné
místo a musí umět spolupracovat se všemi dětmi ve
skupinkách, které se jim obměňují. Nemají tím šanci
dělat „partičky“ a tím někoho vyčleňovat z kolekti-

vu… Dokonce měl Honzík v nějakém slovním hodnocení napsáno, že se děti ve skupince dohadovaly
a úkol musely splnit jednotlivě. Opět jsme měli šanci
si o všem doma popovídat a jsem ráda, že se děti učí
řešit všemožné situace.
Martina Moravcová: I v této oblasti mohou hodně pomoci rodiče. Děti se učí toleranci, vše se jim pečlivě
vysvětluje – v této rovině je to hodně podobné jako

v běžné škole – ale v naší třídě se problémy s chováním jistě řeší lépe už jenom proto, že je zde menší
počet dětí a každé z dětí může říci co si o dané situaci
myslí, zda se mu toto chování líbí či ne a proč.
Jan Romportl: Myslím, že větším zapojením, mají děti
méně času na „zlobení“.

Začít spolu je zatím chápáno jako alternativa. Nemáte obavy, že děti, které absolvují tento typ vzdělávacího procesu, budou vyčleněny z hlavního proudu, či
vnímány jako elitářské?
Mgr. Zdenka Vomočilová: ZaS je jen jiná forma výuky,
nemyslím si, že by byly děti vyčleňovány. I zde se
musí dodržovat Školní vzdělávací plán a výstupy,
který jsou stanoveny pro všechny ZŠ.
Zdeňka Prchlíková: Toto mě moc nezajímá. Já jako
rodič si nejvíc přeji, aby Honzíka škola bavila a aby
se vzdělával co nejpřirozeněji a to se nám zatím daří.

Škoda jen, že se lidé sami více nezajímají a nejdou
se třeba podívat do běžné vyučovací hodiny a neudělají si sami názor.
Martina Moravcová: Nemám obavu, že budou odněkud vyčleněny a za elitářské je rozhodně není třeba
pokládat. Jsou to normální děti, které se vzdělávají
jako jejich vrstevníci – jenom trochu jinak. Oni sami

se neberou za nic výjimečného, s dětmi z paralelní
třídy se běžně baví, jsou spolu ve družině, chodí
spolu plavat atd. Všechno je to jenom o tom, jak se
k tomu stavíme my dospělí.
Jan Romportl: Takovou zkušenost zatím nemáme
a ani nevidím důvod.

V čem vidíte největší konkrétní přínosy tohoto vzdělávacího programu?
Mgr. Zdenka Vomočilová: Práce ve skupině, komunikace a domluva mezi žáky, přijetí názoru druhého
a třeba i potlačení svého, prezentace své práce
a umění přijmout pochvalu i doporučení pro zlepšení své práce, rozpracování tématu z více stran. Tyto
prvky jsou občas začleňovány i v tradiční výuce, ale
tento program zaručuje, že tyto prvky budou pravidelnou součástí.
Martina Moravcová: Budu mluvit za svoje dítě. Jsem
moc ráda, že se dcera do školy těší (a to i přesto, že
nechodí do třídy s kamarády ze své MŠ a do školy
a ze školy dojíždí). Ve škole ji to baví. Mám radost,

když vidím její chuť do čtení a jiných aktivit. Jsem
ráda za to, že je schopná říct si svůj názor, uznat chybu, říct, že tohle ji nebaví a tohle se dozvěděla a proč
si dnes nezasloužila „usměváčka“. Je samostatná,
sebejistá a tolerantní, i když podstatou své povahy
je pořádně paličatá. Na závěr mám ještě jednu poznámku. Sebelepší vzdělávací systém je k ničemu,
pokud ho dělají lidé, které práce nebaví. My jsme
měli štěstí na skvělou paní učitelku, která dostala
do ruky nástroj, se kterým umí dobře zacházet.

Jan Romportl: Vše bylo již zmíněno - sociální sebevědomí, projev dítěte, výuka v souvislostech mezi
předměty, aktivní zapojení dětí do výuky.
Zdeňka Prchlíková: Myslím, že na toto jsem už odpověděla v předchozích otázkách… Ještě bych ráda
poděkovala vedení školy za odvahu, kterou vloni
projevilo a otevřelo jednu takovou třídu. Jen tak dál!
syh

Beseda

Začít spolu
určeno pro rodiče prvňáčků pro rok 2017/2018 a širokou veřejnost
ve čtvrtek 23. 2. 2017 od 16 do 18 hod. v ZŠ Na Lukách
Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním
věku. Je realizován ve 32 zemích světa.
Od roku 1994 funguje také v České republice. Od roku 2016 také v Poličce. Přijďte se dozvědět něco
více o moderním vzdělávání v programu Začít spolu přímo do prostor současné 1.třídy v ZŠ Na Lukách.
Budete mít možnost zeptat se na to, co Vás zajímá a prohlédnout si prostředí, ve kterém se žáci učí.
Vítáni jsou i rodiče předškoláků z okolních obcí.
Povede: Zdenka Vomočilová, současná učitelka třídy v programu Začít spolu a Jitka Bidlová
pro další info tel: 775 630378 Jitka Bidlová

Začít spolu je ucelený vzdělávací systém
Rozdíl mezi výukou v klasické třídě 1. stupně, kde
se děti vzdělávají v programu Základní škola a výukou ve třídě s programem Začít spolu není v roce
2017 již tak extrémní jako v minulosti. Pedagogové
v běžných školách začleňují čím dál častěji obdobné
principy a přístupy. „Velký rozdíl je však v intenzitě
a ucelenosti. Zatímco v běžných školách je skupinová práce či debata v kruhu spíše prvkem k oživení
vyučování, Začít spolu má tyto metody zahrnuty
v ucelené koncepci, která má systém a řád,“ vysvětluje Věra Krejčová z Litomyšle, vysokoškolská pedagožka, která má velký podíl na zavádění tohoto
programu do škol.
Stoprocentní zapojení dětí
Čtenáře tedy jistě napadne, že učitel, který chce
vzdělávat své žáky v koncepci, která není zcela
běžná, má ztížené podmínky. S tím souhlasí i odbornice. „Rozdíl v práci učitele v běžné třídě a ve
třídě, kde se vyučuje dle Začít spolu, je obrovský,
a to zejména při přípravě. Pedagog musí práci připravit tak, aby se stal v okamžiku, kdy se vyučování
rozběhne, pouhým průvodcem žáků. Vyučování
je založeno na 100% aktivitě dětí,“ říká Krejčová.
Pracuje se v modelu projektové výuky. Učitel musí
zapracovat téma a jeho učivo do všech předmětů.
A protože tímto způsobem nejsou postaveny dostupné učebnice, děti rozhodně neuslyší: „Teď si
všichni otevřete učebnici na straně 13 a opište cvičení tři“. Pedagog i žáci musí umět propojovat různé zdroje informací. Více času zabere učiteli také
slovní hodnocení, které pro každé dítě zpracovává.
A co domácí úkoly?
V programu Začít spolu neexistuje žádné pravidlo
pro zadávání domácích úkolů. Jsou školy, kde domácí úkoly nedávají, a jsou školy, kde je domácí příprava běžnou součástí výuky. Záleží tedy na učiteli.
Co se však vyžaduje, je aktivní zapojení rodičů do
výuky. Již název programu to jednoznačně napovídá. Začít spolu je opravdu o začínání spolu - pro
učitele, rodiče i žáka. Na rozdíl od praxe v běžných
školách, kde se účast rodičů očekává hlavně při
řešení problémů, je zde situace zcela jiná. Rodiče
přichází přímo do třídy, aby se stali dobrovolnými
asistenty pedagoga. Nejen, že pomáhají učiteli
při samotné výuce, ale mohou se spolupodílet i na
jejím plánování. Ptáte-li se v čem je program Začít
spolu jiný pro samotné žáky, tak vězte, že ono „jiné“
vnímají pouze ti, kdo přestupují z „běžné“ školy. Pro
tyto děti je překvapivé, že se tolik nesedí v lavicích
a nezkouší se před tabulí. Děti, které chodí do školy
s programem Začít spolu od začátku, se ničemu nepodivují. Pro ně je normální škola právě toto.

Inkluze
V poslední době často skloňované inkluzívní
vzdělávání, ze kterého mají mnohé školy těžkou
hlavu, je v Začít spolu bezproblémové. Vzdělávací
program Začít spolu reflektuje vědecké poznatky
týkající se učení, fungování mozku nebo různých
druhů inteligence.
„Tento program je doslova pro-inkluzivní. Vždy
přemýšlíme nad tím, aby každé dítě mohlo zažít
úspěch. Vysoká míra individualizace je podpořena
vhodnými metodickými postupy. Ty dávají dětem
– od těch velmi nadaných, průměrných po ty se
speciálními vzdělávacími potřebami, možnost volby – ať se již jedná o rozsah a úroveň výstupů, či styl
učení,“ říká Krejčová.
Podle Věry Krejčové Začít spolu už dnes není alternativa, ale ukazuje směr, kterým by se mělo vydat
české vzdělávání. Jedná se inovativní program, který zcela koresponduje se státní politikou pro vzdělávání – rámcovým vzdělávacím programem.
Dvě dekády zpět
Věra Krejčová se poprvé s programem Step by Step
setkala v roce 1997 jako studentka doktorandského studia. V té době v ČR již existovaly školy, které
v tomto konceptu vyučovaly své žáky. Co však neexistovalo – vzdělávání budoucích učitelů, kteří by
byli po absolvování pedagogických fakult schopni
na takovýchto školách učit. Před dvaceti lety se
zkrátka hledali lidi, kteří program Step by Step,
a především jeho metodiku, zavedou do systému
vzdělávání studentů pedagogických škol. Věra
Krejčová tak získala první zkušenost se vzděláváním v systému Step by Step takříkajíc na vlastní
kůži při absolvování třítýdenního tréninku, kterého se v Petrohradě zúčastnili zástupci odborníků
ze střední a východní Evropy. „Sama na sobě jsem
vyzkoušela zcela jiný typ vzdělávání, se kterým
jsem se jako čerstvá absolventka do roku 1997 nikdy v praxi nepotkala. Ačkoliv výuka probíhala
v angličtině s tlumočením do ruštiny, tak díky tréninkovým metodám, využívání modelových situací a interakci s ostatními, které jsou systém Step
by Step typické, jsem poznala, že tohle je způsob
učení, který mi sedí. Člověk lépe a rychleji poznatky
vstřebá,“ uzavírá Věra Krejčová. Dodává, že kromě
vlastní zkušenosti ji o smysluplnosti programu Začít spolu, přesvědčují především výsledky: „Je obdivuhodné, jakým způsobem se dokážou děti vyjadřovat, jak formulují své myšlenky a jak zvládají být
samostatné po několika týdnech ve škole, která je
k tomu v uceleném vzdělávacím systému systematicky vede.“
syh

Propagátorka Začít spolu v Poličce
Ing. arch. Jitka Bidlová, Ph.D.
Vzhledem k vývoji společnosti dnešní doba vyžaduje jiný druh vzdělávání s důrazem na tzv. měkké
dovednosti. To znamená důraz na rozvoj
komunikace, kreativity,
týmové spolupráce, vyjednávání, sebereflexe
apod. Sama se s potřebou těchto znalostí setkávám a v podnikání je
aktivně využívám. Tradiční způsob vzdělávání
tyto dovednosti rozvíjí
omezeně a některé z nich dokonce potlačuje. Naopak vzdělávací metoda Začít spolu je na těchto
principech založena, děti se dozvídají spoustu věcí
sami o sobě, odhalují příčiny dějů, učí se navzájem
se domluvit, prezentovat svoji práci.
Poprvé jsem se o Začít spolu dozvěděla na skvělé
přednášce Věry Krejčové pořádané centrem pro
rodinu Matami v Poličce. Ihned mě metoda zaujala
a chtěla jsem tuto školu pro své děti. Začala jsem
se angažovat a tak se podařilo společně s dalšími
rodiči dotáhnout úsilí až k otevření první třídy.
Naším cílem je otevřít každý rok třídu Začít spolu a
tak nabídnout občanům Poličska možnost volby ve
vzdělávání jejich dětí.
Pokud máte zájem nebo chcete vědět více, kontaktujete tel. 775 630378 nebo, jitkabidlova@seznam.cz.
Jitka Bidlová je profesí architektka v poličském ateliéru Boine!architekti, původně z Brna, dlouhodobě
žijící v Poličce, je vdaná a má dvě děti (1 a 3 roky).

Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
– pracuje jako odborná
asistentka na katedře
pedagogiky a psychologie PdF UHK v Hradci
Králové, kde vyučuje pedagogické disciplíny pro
studenty učitelských i
neučitelských oborů.
Na fakultě i mimo ni (v
rámci dalšího vzdělávání učitelů) podporuje realizaci pedagogického
přístupu zaměřeného na dítě do školního vzdělávání. Je lektorkou vzdělávacího programu Začít spolu,
spoluautorkou publikací o tomto programu.

ZaS v kontextu
Ve více než 30 zemích světa Začít spolu svými východisky a metodickými postupy naprosto koresponduje
se současnými požadavky na vzdělávání, které jsou
obsaženy v oficiálních národních vzdělávacích dokumentech (rámcových programech) s požadavky, které
klade stát na všechny školy. Tedy vlastně žádná alternativa! Začít spolu je inovativní program, který reaguje na potřeby tohoto světa v 21. století jako je:
•

schopnost přijímat změny a aktivně se s nimi
vyrovnávat;
•
schopnost kriticky myslet,
•
umět si volit/vybírat, nést za svou volbu odpovědnost;
•
schopnost rozpoznávat problémy a řešit je;
•
mít představivost, být tvořivý,
•
mít zájem a odpovědnost vůči společenství,
obci, zemi a prostředí, ve kterém žijeme.
www.sbscr.cz, www.zacitspolu.eu

Tábory a zájezdy SVČ Mozaika
Příměstský tábor se sportovní gymnastikou
Soustředění pro účastnice ZK Sportovní
gymnastika.
Věk:
1. – 9. třída
Termín: 10. – 14. 7.
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 hod
Místo:
hala gymnázia
Cena:
1 500 Kč
Přihlášky: do 30. 4.
Ved. tábora: Blanka Faltýnková
Info:
Blanka Faltýnková, tel.: 461 725 352,
736 761 281

Sportovní příměstský tábor
Dopolední a odpolední sportovní bloky:
atletika, plavání, míčové hry, sebeobrana a bojová umění, tenis, turistika.
Věk:
3. – 7. třída
Termín: 24. 7.–28. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
sportoviště v Poličce
Cena:
1 500 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Mgr. Lída Haraštová
Info:
Mgr. Lída Haraštová, tel.: 731 180 433

Příměstský tábor - kouzla a čáry
Věk:
1. – 5. třída
Termín: 10. – 14. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1 400 Kč
Přihlášky: do 30. 4.
Ved. tábora: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352,
736 761 281

Letní tábor Maděra
Cesta za pohádkou
Termín: 15. – 22. 7.
Ubytování: Maděra Telecí – stany s podsadou
Cena:
2 250 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Milan Matouš
Info:
Milan Matouš, tel: 606 716 447
Dámy v sedle
– pobyt u koní v JS Jitřenka Stašov
Věk:
1 – 9. třída
Termíny: 2.–11. 7., 23.–28. 7., 6.–11. 8.
Místo:
JK Vraník Stašov
Cena:
(2.–11. 7.) 5 000 Kč, (23.–28. 7., 6.–11. 8.)
3 000 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí: Irena Chroustovská
Info:
Irena Chroustovská, tel: 605 431 034

Příměstský tábor
Věk:
1. – 5. třída
Termín: 17. – 21. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1 400 Kč
Přihlášky: do 30. 4.
Ved. tábora: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková tel.: 461 725 352,
736 761 281

Posázaví

Letní pětidenní turistický zájezd pro
dospělé
Termín: 8.–12. 8.
Ubytování: Benešov (DM ISŠT - turist. ubytování).
Cena:
3 200 Kč
Přihlášky: do 15. 2. s platbou
Ved. tábora: Milan Matouš
Info:
Milan Matouš, tel: 606 716 447

Příměstský tábor s kopanou
Pouze pro účastníky ZK Kopaná
Věk:
1. – 5. třída
Termín: 17. – 21. 7.
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 hod
Místo:
fotbalový stadion, hala Na Lukách (dle
počasí)
Cena:
1 500 Kč
Přihlášky: do 30. 4.
Ved. tábora: Roman Lajžner
Info:
Blanka Faltýnková, tel.: 461 725 352,
736 761 281

Vodácký tábor I.
Tradiční letní pobyt na vodě, tentokrát
na řece Oravě na Slovensku a řece Dunajec v Polsku
Termín: 22.–29. 7.
Cena:
6 600 Kč, členové VS Neptun 6 300 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Mgr. Vítězslav Fila
Info:
Mgr. Vítězslav Fila, tel.: 731 508 282

Pozvánka do MŠ
Luční Polička
Vážení rodiče,
zveme vás k návštěvě naší mateřské školy s vaším malým předškoláčkem.
V současné době pracujeme s prvky programu
Začít spolu. Každou třídu máme rozdělenu do
tzv. center aktivit, kde děti plní různé úkoly. Centra aktivit jsou různá a jsou uspořádána tak, aby
se vzájemně nerušila a děti mohly v klidu pracovat. Úkoly v centrech aktivit vždy souvisí s daným
týdenním tématem. Děti úkoly plní samostatně
a můžou si vybrat, ve kterém centru aktivit budou
pracovat. Důležité je však to, že během daného
týdne musí splnit úkoly ve všech centrech aktivit.
Díky tomuto mají děti svobodu volby, ale zároveň
jsou vedeny k odpovědnosti za svou volbu.
Pokud máte zájem o bližší informace a seznámení s programem přímo v praxi, můžete využít dnů
otevřených dveří a navštívit nás vždy ve čtvrtek 16., 23. a 30. března, a 6. dubna v době od 8.00 do
11.00 hod. dopoledne nebo odpoledne od 14.30 do
15.30 hod. na jednotlivých pavilonech MŠ.
Bližší informace můžete získat na telefonním
čísle 774 482 515.
Na vaši návštěvu se těší děti a učitelky z Mateřské školy Luční Polička.

Jesle na vodě – Polsko řeky Kwisa a Bóbr
Vodácký tábor pro rodiče s dětmi
Termín: 6. – 12. 8.
Místo:
vodácké putování řeky Kwisa a Bóbr
Cena:
7 500 Kč pro dvojici rodič a dítě,
4 000 Kč další dospělý,
3 500 Kč další dítě
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Zdeňka Kadlecová
Info:
Zdeňka Kadlecová, tel: 739 667760
Vodácký tábor Vltava
Opět po delší přestávce letní vodácký
tábor pro začátečníky i pokročilé.
Termín: 13. 8.–19. 8.
Cena:
4 200 Kč, členové VS Neptun 3 900 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Mgr. Vítězslav Fila
Info:
Mgr. Vítězslav Fila, tel.: 731 508 282
Informace a možnost přihlášení na www.mozaika-policka.cz.
Podepsanou závaznou přihlášku a potvrzení od
lékaře (možnost ke stažení u každého tábora), odevzdejte nejpozději 30. 4. v SVČ Mozaika. Pokud nebude tábor do tohoto termínu zaplacen, bude vaše
dítě automaticky vymazáno ze seznamu účastníků
tábora.

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

Z deníku
staromilce
Sobota 7. ledna. Mrzne, až praští. Krátce po deváté, za doprovodu majestátní fanfáry, vstupují
do města králové, aby oslavili lásku, naději a víru.
Koním stoupá od tlam pára, jezdci, i ten, jehož
vzezření a roucho naznačují příslušnost ke kraji
slunce a písečných dun, se nezdají být podmínkami zaskočeni. Malí králové se choulí do čepic a šál
a po požehnání vyrážejí do poličských ulic. Je mně
tak strašná zima, že vystartuji po první skupince.
Přesto, že míří na opačný konec města, udělí požehnání mému i sousedčinu domu a na přímluvu
zajde i ke starší paní, která se vloni s koledníky
minula. Doufám, že velkorysí králové nebudou
mít nepříjemnost s místně delegovanými kolegy.
Poděkování putuje nejen ke koledníkům, ale také
k organizátorům, zajišťovacímu týmu, duchovnímu, muzikantům, dárcům…
Ač bezvěrec, žiji pod dojmem té chvíle celý den.
A tak se mi nechce psát ani o lavičkách, které nečekaně přiletěly zpět, ani o starostovi, který se mýlí,
myslí-li si, že překotná výstavba a nové podniky
zajistí občanskou prosperitu a spokojenost, ani
o Ivanu Š., který stále věří v nápravu křivd, ani
o statečných, kteří se občas vzmohou k odporu, který nezůstane nepotrestán. A už vůbec se
mi nechce psát o těch, kdo „trestají“. Vzpomněli
jsme (díky Pontopolisu) na čas, který jakoby už
nebyl, přichází plesová sezóna, s ní nejspíš přitančí chřipková epidemie. Vypuknou předvolební
šarády všeho druhu. Ve jménu koryt budou se dít
i zázraky. Nebudou pravé. Zázrakem je menší než
malý král, jenž praví „Bůh žehnej tomu domu, tak
my vám zazpíváme“. Aleluja…
-kaz-

Domov Bystré,
o. p. s.
nabízí volné místo
Sociální pracovník pro pečovatelskou službu
Požadavky:
• VOŠ či VŠ vzdělání sociálního směru (dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách)
• uživatelskou znalost práce na PC
• trestní bezúhonnost
• spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost
• řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:
• úvazek 0,75 hodin (možnost dokrýt do celého
úvazku pozicí pečovatelky)
• pracovní doba dle vzájemné dohody
• příležitosti k dalšímu vzdělávání
• prostor pro seberealizaci a uplatnění nových
nápadů
Nástup možný ihned.
Pracovník v sociálních službách - pečovatelku
pro pečovatelsku službu - terénní služba
Požadavky:
• vzdělání minimálně vyučen/a
• uživatelskou znalost práce na PC
• trestní bezúhonnost
• empatie, zodpovědnost, komunikativnost, samostatnost
• řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:
• úvazek 1,0
• příležitosti k dalšímu vzdělávání
• prostor pro seberealizaci a uplatnění nových
nápadů
Nástup: dle dohody
Adresa:
Domov Bystré, o. p. s., Školní 453, 569 92 Bystré
Kontakt: 607 785 488, pecdomov@atlas.cz
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Centrum Pontopolis

Náhradní termín besedy s Jiřím Pehem

Jóga pro začátečníky i pokročilé
Každou neděli a středu od 18 hodin
Pod vedením lektorky Jany Divoké.
Cena za lekci: 80 Kč
Více informací a rezervace na tel. č. 732 442 204

Ve čtvrtek 9. února se uskuteční náhradní termín besedy s politickým analytikem a spisovatelem Jiřím Pehem, která musela být v prosinci pro
nemoc zrušena. Jiří Pehe se bude věnovat aktuálním otázkám naší i světové politiky a vzpomene
také na jeho spolupráci s Václavem Havlem. BeseEnglish Club
da proběhne od 18 hodin v Centru Pontopolis, RieKaždé úterý od 19 hodin
grova 52. Vstupné bude 50 Kč, studenti zdarma.
Přijďte si popovídat anglicky, seznámit se
Jiří Pehe (*1955) vystudoval gymnázium a Právs prima lidmi a užít si příjemný večer s cizinci
nickou a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy
žijícími v Poličce a okolí.
v Praze. V roce 1981 emigroval z ČSSR přes JugoVstupné 30 Kč
slávii do Itálie a posléze do USA, kde dostal poliAll foreigners who are feeling a bit lost in the
tický azyl. V emigraci v roce 1985 ukončil studia
Czech language and need somebody to talk to
na Škole mezinárodních vztahů na Kolumbijské
or just looking for friendship and nice people
univerzitě v New Yorku. Od roku 1985 pracoval
are welcome in our English Club every Tue- jako ředitel východoevropských studií v lidskosday at 19 h in Pontopolis.
-právní organizaci Freedom House a přispíval do
časopisů i deníků, včetně New York Times. V lewww.pontopolis.cz
tech 1988 až 1994 pracoval jako šéf analytického
odboru pro Střední Evropu ve Výzkumném ústavu Rádia Svobodná Evropa v Mnichově. V letech
1995 až 1997 byl šéfem analytického odboru Open
Media Research Institute v Praze. V letech 1997 až
1999 byl ředitelem Politického odboru Kanceláře
prezidenta republiky Václava Havla. Angažoval se
jako spoluzakladatel občanského hnutí Impuls 99.
Od roku 1999 je ředitelem University of New
Chtěli bychom jménem nás, bývalých pracov- York in Prague a přednáší na Fakultě sociálních
níků TS Polička do roku 1998 oživit jednu skutečnost. Málokdo ví, že název Balaton pro ubytovací
zařízení na koupališti, vymyslel Bohumír Frank,
garážmistr a náš dobrý kamarád. Dnes už není
mezi námi. Chtěli bychom mu in memoriam poděkovat za název Balaton, který přetrval až do dnešních dnů. Zároveň vzpomínáme jeho únorových
Jako v předcházejících letech i v loňském roce
nedožitých 70. narozenin.
připravil spolek Pontopolis pásmo akcí pro školy
Jan Procházka, Rostislav Hruška, a veřejnost, ve kterém jsme měli možnost si nejen
Vladislav Hypša
připomenout období komunismu, ale zamyslet se
nad stavem demokracie u nás a ve světě. A protože
by Václav Havel oslavil 80. narozeniny, věnovali
jsme značnou část programu právě jeho osobě.
V říjnu proběhla v Centru Pontopolis přednáška o historii rádia „Svobodná Evropa“, kterou nás
provedl PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. z Vojenského
historického ústavu. Cestu na tuto besedu si našli
jak zástupci z řad starší generace, tak i početná
skupina místních studentů. Bývalý ministr zahraničí a poradce Václava Havla Luboš Dobrovský
Poličku navštívil v listopadu. Kromě zamyšlení se
nad odkazem Václava Havla pro dnešek Dobrovský
detailně přiblížil okolnosti nelehkého vyjednávání
o odsunu sovětských vojsk a vystoupení z Varšavské smlouvy. Stranou nezůstalo ani aktuální dění
a podnětná diskuze s návštěvníky. V podobném
duchu se nesla debata druhý den, kdy Luboš Dobrovský hovořil s žáky místního gymnázia. Význam
a důležitost osobního setkání s lidmi, kteří mají co
říct nejen k minulosti, které se aktivně účastnili,
jako bylo právě setkání s L. Dobrovským, ocenila
jedna z organizátorek Ludmila Homolová. „V době,
kdy média, především internet, jsou plná nepodlooblast Litomyšl – Polička
žených informací, často i záměrných dezinformací,
v době, kdy minulost v podstatě nedávná, a přesto
4.–5. 2.
MDDr. Vlčková Barbora,
pro naši současnost určující, bývá novináři i poLitomyšl, J. E. Purkyně 1150,
litiky záměrně zamlžována někdy i překrucová461 615 402
na, je setkání s lidmi, kteří se na vzniku našeho
11.–12. 2.
MUDr. Zeman František,
současného systému a na obnově demokracie akLitomyšl, Smetanovo nám. 132,
tivně podíleli a i dnes mohou svými myšlenkami
461 613 827
pomoci pochopení složitostí současného vývoje,
18.–19. 2.
MUDr. Adamcová Markéta,
nadmíru důležité. Právě oni mohou upozorňovat
Polička, Hegerova 373,
na nebezpečí, skrývající se ve spoustách interne461 725 987
tových “zaručených zpráv”, poťouchlých osočování
25.–26. 2. MUDr. Adamec Stanislav,
a záměrnému šíření lží.“ Setkání s L. Dobrovským
Polička, Hegerova 373,
v Pontopolisu i beseda se studenty dokázaly, že
461 725 987
je opravdu o čem mluvit, o čem přemýšlet, ptát
4.–5. 3.
MUDr. Burešová Ivana,
se a zamýšlet nad odpovědí, je to cesta k hledání
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
vlastního názoru, životního postoje, jednoduše 461 614 569
cesta za pravdou.
Konec listopadu sebou již tradičně přinesl oblíbeOrdinační doba: sobota, neděle
ný „Retroples“, který byl, ač pod heslem „Nechte si
a svátky od 8 do 11 hodin.
ty svoje keci!“, v rámci celého programu spíše ta-

Balaton není
jen Balaton

věd Univerzity Karlovy. Vede pražský Institut
pro demokracii a kulturu Newyorské univerzity
(PIDEC). V letech 1997 až 2008 byl členem programového výboru a správní rady Nadace Fórum
2000, která organizuje pravidelné mezinárodní
konference. Od května 2002 byl sedm let členem
správní rady Nadace Michaela Kocába, která spravuje 29 milionů korun pocházejících podle policejního vyšetřovatele Václava Lásky z vytunelovaného fondu TREND.
Od roku 2005 do roku 2008 byl členem správní rady Open Society Fund. Od roku 2007 je členem správní rady americké nadace Trust for Civil
Society in Central Europe. V roce 2011 byl, spolu
s Vítem Klepárníkem a Bohuslavem Sobotkou,
jedním ze zakladatelů think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou
demokracii.
Píše články a analytické studie pro americké,
české a německé deníky a vědecké časopisy. Je
autorem šesti knih, z toho dvou románů. V letech
2004 až 2010 byl předsedou redakční rady čtvrtletníku Přítomnost, který se zaměřuje na politický a kulturní vývoj ve střední Evropě.
Akce se koná díky finanční podpoře Pardubického kraje a města Poličky, organizátorem je Pontopolis z. s.

Ohlédnutí za „Velvetem Listopad“

Stomatologická
pohotovost
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kovým odlehčením. Kromě dvou stovek lidí na ples
dorazili i dva koně. Místní kapely a jedna pražská si
nacvičily hity divokého Západu a když skončily svoji produkci, jamovalo se takřka do hodin ranních.
Protože beseda s Jiřím Pehem musela být pro nemoc přesunuta na únor, patřil prosinec „2. Srdečnému večírku“. Ten je díky pečení lineckých srdcí a vaření punče poněkud netradiční formou vzpomínky
na Václava Havla. Tentokrát jej navíc navštívil významný český fotograf Bohdan Holomíček, jenž
nám za hudebního doprovodu Veroniky Jílkové
a Ivy Komárkové i vlastního komentáře promítl fotografie nejen ze života Václava Havla, ale připravil
průřez celou svojí tvorbou. Do projektu se zapojili
i studenti gymnázia, kteří vytvořili po vzoru Havla své vlastní antikódy. Jejich práce byly vystaveny
v prostorách Pontopolisu, kde mohli návštěvníci dávat své hlasy pracím, které je nejvíce zaujaly. Vítězové soutěže Petr Klimeš, Iva Machová a Jakub Češka
od nás obdrželi poukázky do knihkupectví Martina Dolejše. V průběhu celého listopadu a prosince
měli návštěvníci Centra Pontopolis a Divadelního
klubu možnost zhlédnout výstavu Příběhy bez konce - Beztrestné násilí na severním Kavkaze, která
přináší formou komiksu dvanáct lidských příběhů,
které zachycují současnou situaci v regionu.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se
na organizaci projektu podíleli, především však
každoroční tvůrkyni plakátů designérce a grafičce
Kateřině Krejčířové. Dále pak městu Poličce a Pardubickému kraji za finanční podporu, bez které by
nebylo možné projekt zrealizovat.

Únorová ZUŠka

Vzpomínáme

Vážení čtenáři Jitřenky, milí příznivci Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička. Dovolte,
abych vás prostřednictvím těchto
řádků ještě jednou pozval na dramaticko-hudebně-taneční pohádku Broučci. Mezioborový projekt,
na kterém se intenzivně pracovalo několik měsíců, je
výsledkem spolupráce všech oborů naší školy, a podílí se na něm tedy velké množství žáků a pedagogů.
Výsledkem je největší, a zároveň technicky nejnáročnější představení posledních let a vězte, že opravdu
stojí za to. Pevně věřím, že se vám aktuální číslo Jitřenky dostalo do schránky včas, neboť představení
se koná již 1. února od 17 hodin ve velkém sále Tylova
domu a bylo by velkou chybou si ho nechat ujít. Těšíme se na vás.
A co dalšího nás v únoru čeká? Především to jsou
školní a okresní kola soutěží, každoročně vypisova-

ných MŠMT. V letošním roce se soutěží ve hře na
klavír, hře na smyčcové nástroje a hře na kytaru. Ve
všech výše uvedených kategoriích se naši žáci na soutěž pilně připravují, a tak bych jim touto cestou chtěl
popřát hodně štěstí, pevné nervy, ale především radost ze hry svého poctivě připraveného soutěžního
repertoáru.
Pokud ještě v rychlosti nahlédneme i do měsíce
následujícího, čeká nás tradiční a oblíbený Jarní
koncert, který nese podtitul „hraje a zpívá celá rodina“. Na pódiu se tak společně s našimi žáky objeví
také rodiče, sourozenci, popř. prarodiče či strýčkové a tetičky. V některých případech možná dokonce
i všichni najednou. Přivítat jaro s námi můžete přijít
22. března od 17 hodin do Divadelního klubu. V loňském roce jsme se dokonce v tomto období dočkali
i sněhové nadílky, a tak se nechme překvapit, jak
tomu bude letos…
Tomáš Jandl, zastupující ředitel

Zprávy z Masarykovy základní školy
Závěr roku 2016 byl na naší
škole ve znamení závěrečných vánočních besídek na I. stupni a II.
stupeň si připravil program k tradicím českých Vánoc. Zazněly vánoční koledy i starší písně českých
interpretů v soutěžním karaoke. Třídy si připravily
i taneční vystoupení. Prosinec byl též soutěžním měsícem o nejoriginálnější vánoční stromek. Vítězem
se stala třída 9. C se svým zeleným věšákovníkem.
I ostatní třídy měly zajímavé nápady – stromeček
bambulkovník, eko stromeček štaflovník, ruličkovník, ponožkovník, albumovník i živý stromeček.
Tato soutěž byla příjemným oživením.
Vrstevnický program žáků prvních a devátých
tříd pokračoval v předvánočním týdnu akcí Vánoční
dílničky. Všemu předcházely velké přípravy, vybírání vhodných výrobků, stříhání šablonek, příprava
prostor třídy. Malé děti se velmi těšily. První větší seznámení se staršími spolužáky proběhlo při nácviku

společného vystoupení na velkou vánoční besídku.
Přes počáteční ostych malých i velkých se děti brzy
skamarádily. Ve třídě se potom děti rozdělily na skupinky a všichni společně vyráběli vánoční dárečky,
přáníčka, stromečky, svícínky i andělíčky. Deváťáci
sklízeli od malých obdiv za svoji pomoc a šikovnost
a prvňáčci si nadšeně odnášeli domů své poklady.
Atmosféru dokreslil i vánoční koncert hudebníka
Radima Zenkla.
V lednu proběhla školní kola olympiád v českém
jazyce, anglickém jazyce a dějepisu a zároveň se též
uskutečnil lyžařský kurz sedmých ročníků.
Hlavní akce ale teprve přijde, bude to zápis budoucích prvňáčků. Na něj se poctivě připravují stávající
žáci i učitelky prvního stupně. Nejprve otevřeme
dveře pavilonu 22. 3., kdy uspořádáme Den otevřených dveří a následně 7. 4. se bude konat zápis do
1. třídy. Budoucí prvňáčkové mají širokou nabídku
aktivit při studiu na naší škole. Mohou navštěvovat
kroužek anglického jazyka, na něj navazují jak ve
výuce, tak později i na druhém stupni. Mohou se přihlásit do sportovních her, využít nabídky dvou klubů,
které na škole trénují, a to atletiky a volejbalu. Kdo
má rád hudbu, zúčastní se zdravého pískání s flétnou. Děti se mohou pobavit ve školním čtenářském
klubu, zahrát si scrabble, a to jak v češtině, tak v angličtině. Ve družině načerpají pohodu na mažoretkách
nebo si zacvičí zumbu. Výhodou pro ně je ve družině
i hodina pohybu navíc.
Každoročně organizujeme pro maminky a babičky
k jejich svátku - Dni matek - Pohlazení pro maminky, letos je naplánováno na 11. 5. Poté připravujeme
23.–25. 5. Školu nanečisto.
-har-
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V pátek 23. prosince 2016 nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka a babička,
paní Zdeňka Ferlíková. Děkujeme všem přátelům a známým za tichou vzpomínku a vyjádření soustrasti nad její hlubokou ztrátou.
Manžel Jiří, dcery Monika a Zdeňka
s rodinami
Dne 18. února uplyne deset
let, co nás navždy opustil náš
milovaný tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Oldřich
Bureš.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.
20. února to bude již 5 roků,
co nás opustila naše maminka, paní Marie Dostálová.
Vzpomínají
děti.

Dne 26. 2 2017 uplyne pro
naši rodinu první těžký rok
od náhlého úmrtí našeho
manžela, tatínka a dědečka,
pana Pavla Křivky. Děkujeme všem, kdo vzpomenou
s námi.
S láskou vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.

Poděkování
Velice děkujeme MUDr. Jaroslavu Hamanovi
za obětavou péči o pana Břetislava Andrlíka v posledním období jeho života.
Stejně tak děkujeme pracovnicím Osobní asistence Charity Polička, které nám svojí pomocí
a laskavým přístupem také velmi pomohly.
Rodina Andrlíkova
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Pozvánka DPS
Penzion

Zprávy z Charity
Tříkrálovka – sbírka
dobrých vztahů
Rozruch kolem Tříkrálové sbírky 2017 pomalu utichá. Vyvstává
nový, téměř stejně obtížný úkol:
Jak o této největší dobročinné
akci v republice neotřele informo-

1. 2. Šikovné ručičky od
13.30 hod. v pracovní místnosti.
8. 2. Narozeninový bál –
slavnostní zahájení, mažoretky ZUŠ Bystré, kapela Kapka. To vše vás čeká na oslavě 20. výročí DPS
vat?
„Penzion“. Zájemci se nahlásí na recepci. Začínáme
V Poličce po sedmnácti letech asi nikoho neve 14.00 hod. v jídelně. Vstup zdarma.
ohromí, ohlásíme-li další, již sedmnáctý rekord
13. 2. Jak šel čas – kavárnička od 14.00 hod. - výtěžek překonávající o 11 364 korun sedmi set
v jídelně DPS „Penzion“. Společně zavzpomínáme
tisícovou hranici. Dárce v tomto městě neudiví,
u fotografií, videa a vašich pamětí. Vstup zdarma.
byť zřejmě potěší, oznámení, že byli zase o 9 471
17. 2. Na návštěvě u Nadi Konvalinkové – setká- korun štědřejší. (Poličtí letos vložili do kasiček
ní s herečkou Naďou Konvalinkovou, která bude
mluvit o svém životě, rodině, práci ve filmu, televizi a divadle. Začátek pořadu ve 14.00 hod. v jídelně
DPS „Penzion“. Vstupenky si můžete zakoupit na
recepci DPS „Penzion“. Cena vstupenky je 50 Kč.
23. 2. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.

Z činnosti
DPS Penzion
Na poslední zábavě roku 2016 vystoupil pěvecký
soubor Poupata s programem pražských písní, doplněný vtipným povídáním. Smích a zpěv se rozléhal prostorami Penzionu, při muzice pana Roušara
a pana Trnky si senioři také zatančili a opravdu bylo
veselo. V zimním čase se senioři vydali na hory. Pomocí videa navštívili Krkonoše, sjížděli zasněžené

svahy v Alpách a s úžasem sledovali extrémní lyžování v Himálajích. Vydali se také na známá místa
zasněžené Vysočiny. U svařáku si výletníci povídali
o lyžařské výstroji a také vzpomínali na svoje zimní radovánky. Šikovné ručičky se věnovaly tkaní
a výrobě náhrdelníků. Vůně bylinek, koření a ovoce
provoněla společenskou místnost při přípravě čaje.
U hrnečku teplého nápoje si senioři povídali o historii čaje a čajoven a také o čajových obřadech.
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211 399 korun.) Málokdo se pozastaví nad nadšením pěti set osmdesáti osmi koledníků a jejich
vedoucích, a desítek dalších jednotlivců i skupin,
které pro koledující na vesnicích i ve městech zajišťovaly zázemí. My v Charitě se zdráháme podlehnout dojmu samozřejmosti a nasazení dobrovolníků a štědrost dárců velmi oceňujeme a ze
srdce jim děkujeme.
Spokojenost ze současného velkorysého přijímání tříkrálové sbírky veřejností nás zároveň
obrací k minulosti, do doby koordinátorů „průkopníků“, kteří tolik radosti zřejmě neprožívali.
Nemohli žasnout nad důstojnou krásou tří královských jezdců v čele stoosmdesátihlavého korunovaného průvodu a zažívat mrazení z majestátných fanfár. Nemohli se odvděčit koledníkům ani
drobným pohoštěním po koledě, natož filmovým
představením v kině. Stáli na začátku a překonávali prozaické obtíže novátorů: osamělost, neporozumění, nedůvěru i odpor. A tak si dovolím,
ve jménu pravdy o kořenech úspěchu tříkrálové
sbírky, krátkou vzpomínku.
Prvním hybateli tříkrálové sbírky byli pan
František Grundloch a paní Hana Svobodová.
Koledovat se začalo v roce 2001 a v počátcích se
chodilo jen po Poličce. Pomáhali převážně poličtí
skauti a děti zaměstnanců Charity. Později organizační štafetu převzala paní Jana Flídrová. Ta
oslovila starosty obcí a podpořila obnovu tradice ve vesnicích kolem Poličky. Navázala kontakt
s poličskou farností a místním gymnáziem a rozšířila koledování na území města. Za jejího působení se poprvé objevily „koledovací mapy“.
Až na těchto pevně položených základech bylo
možné dovolit si „parádičky“: veřejné požehnání
koledníkům, královskou jízdu, tříkrálový průvod, hudební doprovod, občerstvení na Charitě
i přizvávání dětí k účasti přímo ve školách, kino
pro koledníky nebo kompletní obnovení tříkrálového fundusu. Proto bychom dnes chtěli našim
předchůdcům vzkázat: „Letošní skvělý průběh
a úžasný výsledek je také vaše zásluha.“ Tříkrálová sbírka je totiž kontinuální proces, v němž na
sebe navazuje a prolíná se spousta dobrých vztahů současných i minulých. A ačkoliv v ní působí
i pořádná dávka nahodilostí a nejistoty, stále žije
a roste.
„Je to dílo požehnané,“ prohlásil před pár lety
Miloš Muzikář poté, co poprvé vedl koledníky
v Pomezí. Měl pravdu. A nejen dílo. Požehnaní jste
všichni, kdo do tříkrálové sbírky s dobrým úmy-
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slem a dobrou vůlí vstupujete: dárci, koledníci,
dobrovolníci, starostové, obecní pracovnice, učitelé a ředitelé škol, kněží, koňáci, muzikanti, kuchaři z Jordánu, zvukaři, paní, co pečete buchty
a vaříte… Jak vám za ta léta věrnosti poděkovat?
Snad se nikdo neurazí, když vám s nejvyšší důvěrou pokorně popřejeme: „Zaplať vám to Pán Bůh.“
Tak jsme dostopovali
V loňské prosincové Jitřence jsme se s vámi
v článku „Jdeme po stopě“ podělili o našem hledání cest, jak pořádně opravit třetí charitní dům.
Měli jsme plán připravit projekt na jeho kompletní rekonstrukci s nástavbou, a přihlásit se s ním
do anoncované jarní výzvy 2017 evropského programu IROP.
Na tuto ideu jsme dokonce navázali druhou veřejnou sbírku „Projekt charitní dům“, jejíž konto
se pro nebývalé pochopení veřejnosti a štědrost
dárců za necelé dva měsíce vyšplhalo na 143 685
korun. V mrazivém druhém lednovém týdnu
jsme obdrželi mrazivou zprávu: „Jarní výzva nebude vyhlášena.“
Zklamání a neradostné pocity mohl utlumit
snad jedině pracovní stres spojený s právě probíhající tříkrálovou sbírkou. V takzvaných „nočních
směnách“ (v čase, kdy to nešlo spát), jsme pře-

mýšleli, co s tím… Vždyť už dobrý rok víme, že nejenže by bylo dobré opravit starou budovu, ale že
už zase nutně potřebujeme získat další místo pro
služby. Nástavba nad „trojkou“ to mohla vyřešit.
Řešení budeme muset hledat jinde. Dárcům do
veřejné sbírky Projekt charitní dům děkujeme
a ujišťujeme je, že projekt připravíme a dotáhneme ho do územního řízení, abychom ho měli
připravený, kdyby v roce 2018, či později, nějaká
výzva přeci jen vyšla. Případně by se mohl použít
rozfázovaně na jednotlivé etapy opravy tak, jak
se nám podaří sehnat prostředky.
A chybějící prostory? To je jiná kapitola. Graf
růstu charitních služeb uvedený na druhé straně
dopisu, který jsme před Vánoci zaslali do všech
domácností na Poličsku v obálce Projekt charitní
dům, vypovídá jasně. Poptávka po službách narůstá, v některých střediscích meziročně o jednu
pětinu. A s ní poroste také tlak na prostory. Asi
přibude i „nočních směn…“ Věříme, že budou
plodné, a že schůdné řešení najdeme. Budeme
vás informovat.
Pozvánka na Andělský karneval
Zveme vás na „Andělský karneval“ pro děti,
který pořádají AC dílny a Denní stacionář Oblastní charity Polička v sobotu 25. února od 14 hodin
ve spolkovém domě Jordán.
Oděni do „nebeské blaženosti“ - zde budou
hosté zažívat blaho hudby, tance a roztomilých
soutěží, jemný hazard (tombolu) a uvidí, a děti si
dokonce domů odnesou, Andělský poklad.
Srdečně vás zveme. Vstupné 30 Kč pro návštěvníka s maskou a 50 Kč bez masky a ostatní výtěžek budou použity na muzikoterapii pro klienty
AC dílen a Denního stacionáře ve školním roce
2017/2018.
Štěpánka Dvořáková

Klub zdraví zve na únorové setkání
Jakmile se leden změní v únor a sluníčko začne
ukazovat, že umí hřát i v mrazivém počasí, v mnohých z nás to začne vzbuzovat naděje na brzký
příchod jara, zahradníkům raší z hlíny na okenních parapetech první semínka a úporné lednové
mrazy jsou zapomenuty v předtuše budoucí slibné
úrody. Pomalu nastává čas nejrůznějších příprav
spojených s důkladným úklidem a chystáním se
na jaro. A když i naše tělo po všem tom hodování
v období vánoc stále není v kýžené kondici, přijde
vhod také něco jako úklid.
Jak na to a jak a kdy začít? Poradí vám Jana Konečná, lektorka Klubů zdraví, která si připravila
zajímavé téma: „Přírodní léčebné prostředky – zábaly, bylinky, detoxikace – prevence nemocí přírodními podpůrnými prostředky a očistnými kůrami.“ Zveme vás do horní místnosti SVČ Mozaika
dne 8. února od 18.00 hodin, teorii si budete moci
vyzkoušet i prakticky, dozvíte se mnoho novinek
z oblasti přírodní léčby, budete pak určitě vědět,
co detoxikace je a co není a kdy kterou metodu

použít, protože prevence je vždycky víc než léčba.
Určitě nebude chybět pohoda, šálek dobrého čaje
a něco dobrého na zub i s recepty.
O únoru existuje spousta pranostik, ale jedna se
mi líbila moc: Když o Hromnicích (2. února) sněží,
jaro není daleko. Určitě si v ten den nenechte ujít
pečlivé pozorování, a i v dalších dnech si ověřujte,
jak rychle se jaro bude či nebude blížit. Mělo by
vás to přinejmenším pravidelně vylákat do přírody, na čerstvý vzduch, čímž uděláte něco z prvních
cílených kroků na cestě ke zdraví, budete se hýbat,
možná si opravdu užijete sněžení nebo naopak sluneční paprsky pošimrají zimními dny vybledlou
kůži a bude vás hřát vědomí, že vaše rozhodnutí
být o krok napřed znamená, že vás nemoc už nemusí dostihnout.
Na setkání s vámi se těší celý tým Klubu zdraví
Polička s přáním, abyste měli i v únoru radostné
srdce a byli zdrávi!
Hanka Ščigelová

Počítačový kurz
pro seniory
Od 16. 2. začíná opět další kurz výuky základních prací na počítačích v Domě s pečovatelskou
službou „Penzion“ Polička.
Kurz je určen pro seniory a je zaměřen na běžné a jednoduché ovládání počítačů v každodenní
praxi. Jde o to, aby se senioři nebáli pracovat na
počítači a naučili se zvládnout jejich základní obsluhu. Například jak vhodně najít různé informace
prostřednictvím webových stránek, jak si založit
a ovládat svou e-mailovou adresu, napsat dopis
a spoustu dalších užitečných rad, které se hodí pro
současný praktický běžný život. Rozhodně není
důvod mít z toho strach, mohou přijít i ti, co ještě
na počítači nic nedělali a mají zájem se s ním naučit pracovat.
Zájemci o výuku na počítačích se mohou přihlásit ihned po vyjití Jitřenky. Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 16. 2. do 20. 4., vždy po1
hodině v rozmezí od 8.00 do 12.00 hod. Na výuce
jsou vždy dva zájemci, které vede jeden vyučující. Učebna je vybavena 2 počítači, ale zájemce si
může vzít případně i svůj notebook. Kurz obsahuje
10 výukových hodin a stojí celkem 600 Kč/os. Počet uchazečů je omezený, proto se bude brát zřetel
na pořadí přihlášek. Rovněž je nutný určitý počet
uchazečů pro zahájení kurzu.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná (tel.
461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121)
osobně nebo po telefonu.

Srdečně vás zveme na
oslavy

20. výročí
Domu s pečovatelskou
službou „Penzion“ Polička

8. 2. Narozeninový bál – slavnostní zahájení
• mažoretky ZUŠ Bystré
• taneční zábava – hraje kapela Kapka
Zájemci se přihlásí na recepci DPS „Penzion“.
Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně DPS „Penzion“.
Vstup zdarma.
13. 2. Jak šel čas – kavárnička od 14.00 hod. v jídelně. Společně zavzpomínáme u fotografií, videa
a vašich pamětí. Vstup zdarma.
17. 2. Na návštěvě u Nadi Konvalinkové - setkání
s herečkou Naďou Konvalinkovou, která bude
mluvit o svém životě, rodině, práci ve filmu, televizi a divadle. Začátek ve 14.00 hod. v jídelně DPS
„Penzion“. Zájemci si na recepci DPS „Penzion“ zakoupí vstupenky v hodnotě 50 Kč.
Součástí oslav bude výstava prací seniorů v jídelně DPS „Penzion“.
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Aktivní kardiaci

Florbal

Do mrazivého 7. ledna se vydalo na procházku
Poličkou 39 kardiaků. Tuto vycházku nám zpříjemnil člen naší ZO PaeDr. Zdeněk Trnka. Zajímavým a poutavým výkladem účastníky seznámil
jak s historií, tak i současností našeho krásného
města. Musíme uznat, že hodně zajímavostí jsme
slyšeli vůbec poprvé a byli jsme mile překvapeni.
Tradičně jsme vycházku ukončili v restauraci na
Starohradské. Po krátkém občerstvení nás seznámila se životním stylem kardiaků Dagmar Ostatková. Vycházku jsme zakončili při harmonice
společně s našimi zpěvačkami. Srdečně děkujeme
jak panu Trnkovi, tak paní Ostatkové, účastníkům
vycházky i za kulturní vložku.
Hana Ml.
Pozvánky
První únorová vycházka se uskuteční v sobotu
4. 2. „Přes střechu Evropy“ memoriál Jaroslava
Hamerníka. Odjezd vlakem ze Svitav do Borové
u Poličky v 8 hod.
Dále zveme členy na Valentýnskou vycházku
v sobotu 18. 2. Sraz účastníků v 10.30 hod. na autobusovém nádraží ve Svitavách. Projdeme se parkem Patriotů a dál dle možností a zejména počasí.
Svačinu a dobrou náladu s sebou.
Udělejte něco dobrého pro zdraví a pojďte
s námi!
Za výbor ZO kardio Svitavy

Na první ligový florbalový turnaj roku 2017 vyrazili poličští starší žáci v mrazivém ránu v neděli 8. ledna do Hořic v Podkrkonoší. Po předešlém vítězném
turnaji v Jičíně postoupili do 3. výkonnostního koše
soutěže florbalové ligy. V prvním utkání na nás čekal
nepříjemný Sokol Pardubice. Mladí sokolové jsou
velice běhaví, nicméně naše fyzická převaha a vyzrálost se projevila na konci zápasu, kdy na konečných
3:2 rozhodl přesnou střelou bojovný Ondra Tulis.
Ve druhém utkání kluci změřili síly se soupeřem,
se kterým jsme dosud neodehráli ani jedno utkání,
a byl nám tudíž naprosto neznámý. Nicméně účast
FBC Dobruška ve 2. koši naznačovala silného soupeře! Tyto předpoklady se ale nenaplnily a poličští
mladí florbalisté soupeře přehrávali ve všech směrech a zcela zaslouženě vyhráli 7:3. Ve finále turnaje
jsme ale narazili na celek FBŠ Všestary, který jsme
ještě nikdy neporazili. Po první půli na tabuli svítil
nadějný stav 1:1. Hrál se kvalitní a vyrovnaný duel.
Bohužel Všestary se ujali vedení 2:1 po špatně ubráněné standardce a vzápětí na 3:1 zvyšovali Všestary
v přesilové hře. Kluci to ale nezabalili a bojovali o vyrovnání. Kontaktní branka na 2:3 od skvěle hrajícího
Adama Hegra ale přišla už pozdě, a to 9 sekund před

Eva Rejentová

Blahopřejeme
Dne 4. 2. 2017 oslaví manželé Milada a Václav Flídrovi
zlatou svatbu.
Do dalších let společného
žití jim přejeme hodně lásky,
štěstí a zdraví.
Děti s rodinami
Dne 8. 2. se ve zdraví dožívá 90 let paní Marie Roušarová roz. Grubhofferová
z Oldřiše.
Hodně zdraví do dalších let
přejí
děti Stanislav, Jarmila
a Marie s rodinami.
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koncem, a tým Všestar už si vítězství vzít nenechal.
Kluci nicméně zaslouží velikou pochvalu, o druhé
vítězství na turnaji v řadě je dělila jediná branka
a z posledních 6 utkání kluci z 1. FBC 5 vyhráli.
8. 1. Liga starších žáků, 3. koš, SH Hořice, SK
1. FBC Polička - Sokol Pardubice C 3:2 (branky:
Mitáš, Zahradník, Tulis), SK 1. FBC Polička - FBC
Dobruška 7:3 (Nunvář 2 x, Jílek 2 x, Tulis, Hegr A.,
Krejsa), SK 1. FBC Polička - FBŠ Všestary 2:3 (Nunvář, Hegr A.)
-js-

Sportovec města Poličky 2016
Vyhlášení Sportovce města Poličky za rok 2016
proběhlo v sokolovně 20. ledna 2017. Ceny předávali starosta Jaroslav Martinů, bývalá místostarostka Marie Kučerová, nově zvolený místostarosta a zároveň předseda sportovní komise Antonín
Kadlec. Večerem provázeli Jiří Trávníček a Petr
Harašta.
Ve všech kategoriích proběhla nominace bez
uvedení pořadí.
Žáci – žákyně
1 Přehazovaná dívek – volejbal
TJ Spartak Polička
Družstvo volejbalového oddílu TJ Spartak Polička obsadilo v krajském přeboru 2. místo. V soutěži startovalo 39 týmů. Startovaly Bára Otcovská,
Magdaléna Otcovská, Kamila Sílová a Anežka Kučerová. Děvčata pravidelně obsazovala 1. a 2. místa na festivalech barevného minivolejbalu v barvách oranžové a červené. Dnes již některé zakusily
v barvách mladších žákyň i šestkový volejbal. O jejich třetím místě v krajském přeboru rozhodlo až
poslední kolo, tak byla soutěž vyrovnaná. To jsou
výsledky děvčat z přehazované.
2 Přípravka dívek – volejbal
TJ Spartak Polička
Družstvo volejbalového oddílu TJ Spartak Polička obsadilo 2. místo v Pardubickém krajském přeboru. Nestačilo pouze na rivalky z Dolního Újezdu.
Startovalo 30 družstev. Zásluhu na velmi dobrém
umístění mají: Eliška Bartošová, Aneta Mlynářová, Kateřina Pešavová a Eva Horáčková. Děvčata
též obsadila 2. místo v Poháru mladších žákyň
Pardubického kraje a na barevném minivolejbale
pravidelně brala 1. a 2. místa. Dnes již děvčata dokáží hrát šestkový volejbal, a to jak za mladší, tak
starší žákyně. Tyto výsledky patří přípravce dívek.
3 přípravka starší – hokej HC Spartak Polička
V této kategorii se nesmějí uvádět tabulky, ale
opět naše děti hrály velice dobře a končí v popředí
tabulky krajské ligy přípravek.
4 přípravka mladší – hokej HC Spartak Polička
To samé, co jsme uvedli u starší přípravky, se dá
říci i o našich nejmenších hráčích.
5 starší žáci – hokej HC Spartak Polička
Po odehrání základní časti skončili na 2. místě pouhý bod za Pardubicemi. Tudíž by se jim na
krku měly blýskat stříbrné medaile. Jenže takto to
v hokeji nefunguje. Z důvodu nedostatku hráčů nemohlo být za HC Spartak Polička postaveno družstvo mladších žáků a výsledky se sčítají, tak naše
družstvo hrálo pouze ve skupině o 5. -11. místo.
Družstvo suverénním způsobem skupinu ovládlo.
6 starší žáci – tenis TJ Spartak Polička
Po výhře ve všech zápasech patří tomuto družstvu 1. místo a postup do vyšší soutěže.
7 Baby tenis – tenis TJ Spartak Polička
Toto družstvo je složeno z dětí ročníku 2007
a získalo 2. místo. Složení družstva: Samuel Šafář,
Veronika Uhlířová, Žaneta Navrátilová, Adam Novák a Patrik Slezák.
Dorostenci – dorostenky kolektivy
1 dorost – šachy TJ Štefanydes Polička
Extraligové družstvo TJ Štefanydes Polička, získalo 8. místo v extralize družstev mládeže v roce

8 Jiskra Tadeáš – plavání Orka Polička
Člen plaveckého oddílu Orka, 8. místo na
100 m prsa, 8. místo na 100 m motýlek a 9. místo
50 m volný způsob na Českotřebovské lokomotivě. Umístění na Krajském přeboru žactva 3. místo 100 m volný způsob, 100 m motýlek, 5. místo
100 m prsa, 9. místo 100 m znak. Na poháru Jana
Starého v Blansku bral 1. místo 50 m motýlek,
5. místo 50 m volný způsob, 7. místo 100 m volný způsob. Na Krajském přeboru staršího žactva východních Čech v České Třebové 2. místo
100 m motýlek a dále 4., 5. 6. a 7. místa především
ve volném způsobu. Na Zimním Mistrovství ČR
staršího žactva obsadil 24. místo na 1200 m motýlek. Na vánoční ceně Vysokého Mýta bral 2 x druhé
a 2 x třetí místo.
9 Holcová Eliška – cyklistika
Cyklo-ski klub Polička
Eliška se zúčastnila v roce 2016 Českého poháru poprvé a vyzkoušela si složitý terén. Ve své
kategorii obsadila 19. místo, V bikových útercích
1 x 2. místo, 5 x 3. místo. V závodě Medida cyklo
Maštale zvítězila na trati dlouhé 10 km. V Duatlonu Rosna 1. místo. V sérii závodů Hledá se vítěz se
umístila na 2. místě. V časovce na Lucký vrch byla
třetí. A v Širokodolské časovce Smrčiny obsadila
2. místo
10 Milan Hermon – grapling Aréna Vysočina
Dne 29. 10. proběhlo v Praze Mistrovství Evropy
v grapplingu (páky, škrcení, podobné řecko-římskému zápasu). Žák 5. A Masarykovy základní
školy Polička Milan Hermon uspěl v tomto turnaji
a obsadil 3. místo a získal titul druhý vicemistr
Evropy. Milan trénuje ve sportovním klubu Arena
Vysočina se zaměřením na kickbox, thajský box
a stále populárnější grappling.

2016 (16 účastníků), historicky první účast v A finále extraligy družstev mládeže, složení družstva
Jan Tulis, Jakub Nešpor, Ondřej Švanda, David
Černý, Patrik Feltl a Adam Švanda. To jsou šachisti z Poličky.
2 dorost – tenis TJ Spartak Polička
Nejstarší mládežnické družstvo se postaralo
o překvapení, když nečekaně, ale po zásluze obsadilo 3. místo. Družstvo nastupovalo ve složení:
Zdeněk Jílek, Petr Sotona, Radim Hnát, Daniel
Fučík Samuel Mašek, Filip Lopour, Eliška Hrubá, Adéla Pečenková, Simona Válková a Šárka
Uhlířová.
Žáci – žákyně
1 Šimon Němec – cyklistika
Cyklo-ski klub Polička
1. místo Mistrovství Pardubického kraje v MTB
XC v kategorii starších žáků, na bikových útercích
1 x 1. místo, 1 x 2. místo, 4 x 3. místo. V závodě Hledá se vítěz pod patronací Jaroslava Kulhavého 2
x 1. místo, 3 x 2. místo, celkové 2. místo.
2 Machová Karolína – skateboard
SK8 Slalom Polička
Český pohár ve slalomu na skateboardu 2016 3
x 1. místo na závodech v Praze, Plzni a Brně a celkové 1. místo v Českém poháru. Na Mistrovství ČR
1. místo a titul mistryně ČR ve slalomu na skateboardu. První i na ME v Poličce a MS v Rize. Také si
může připsat 4 x 1. místo v jednotlivých závodech
SP. To jsou úžasné výsledky Karolíny Machové.
3 Martinů Petr – skateboard
SK8 Slalom Polička
Obsadil 1. místo v Českém poháru ve slalomu na
skateboardu 2 x první v Praze a Plzni a 1 x 2. místo v Brně Mistr české republiky pro rok 2016, na
ME v Poličce získal 4. místo a na MS obsadil místo
páté. Ve světovém poháru bral 3 x první místo
4 Švanda Ondřej – šachy TJ Štefanydes Polička
5. místo na Mistrovství republiky mládeže 2016
v kategorii chlapců do 14 let, 54. místo na ME
mládeže 2016 v kategorii chlapců do 12 let, člen
celkově 6. družstva MČR družstev starších žáků
na Seči, člen extraligového družstva mládeže TJ
Štefanydes Polička
5 Válková Simona – tenis TJ Spartak Polička
Na celostátním žebříčku se Simča umístila na
54. místě, čímž vytvořila rekordní zápis do oddílové historie, V roce 2016 se zúčastnila 20 turnajů,
na kterých získala 9 x první místo, 2 druhá místa
a 7 x byla třetí. Obrovským úspěchem bylo získání
prvního místa a titulu halové přebornice Východočeského kraje ve čtyřhře současně s Kačkou
Kotvovou. Simča byla také platnou členkou v soutěži družstev, pomohla družstvu staršího žactva
k 1. místu a družstvu dorostu ke třetímu místu.
6 Kotvová Kateřina – tenis TJ Spartak Polička
Na celostátním žebříčku patří Kačce 74. místo.
V roce 2016 se zúčastnila 21 turnajů, na kterých
získala 11 prvních, 6 druhých a 10 třetích míst.
I ona má za sebou obrovský úspěch, a to v halovém Východočeském tenise obsadila se Simonou
Válkovou 1. místo.
7 Červená Eliška – atletika
Eliška je Krajskou přebornicí v atletice, a to v atletickém pětiboji mladších žákyň.
Získala 1. místo v KP Pardubického kraje mladších žáků a žákyň víceboje (TJ Jiskra Ústí nad
Orlicí), 2. místo na 150 m KPJ mladšího žactva
na dráze (TJ Svitavy), 10. 12. mezikrajové utkání
družstev mladšího žactva (TJ LIAZ Jablonec nad
Nisou), výběr Pardubického kraje 150 m 6. místo,
finále krajského přeboru družstev mladšího žactva (TJ Svitavy). Zasloužila se o 2. místo v soutěži
družstev. Medaile pro atletiku Polička získaly po 9
letech!, 2. místo Svitavské Víceboje – 5 boj, 3. místo Moravsko Třebovské Víceboje 5 boj, 5. místo
(150 m, os. rekord 20,90 s), Vánoční hala mladšího žactva (SSK Vítkovice) 7. místo (60 m, os.
rekord 8,63 s). V halových tabulkách ČR jí patří
30. místo v běhu na 150 m!

Dorostenci a dorostenky
1 Šafářová Zuzana – cyklistika
Cyklo-ski klub Polička
Český pohár 2016 v celkovém pořadí kategorie
kadetka, vybojovala 9. místo, Teplice 13., Praha 11.,
Pec pod Sněžkou 13., Bedřichov 8., Brno 15. Mistrovství ČR Kutná Hora 10. místo. Stala se celkovou
vítězkou Bikových úterků.
2 Lidmila Martin – cyklistika
Cyklo-ski klub Polička
Martin jezdil v roce 2016 za kategorii juniorů,
v celkovém pořadí obsadil 9. místo. Praha XCE
4. místo, XCO 22. místo. XCO 9., 11., 13. a 15. V Teplicích, Kutné Hoře, Brně, Peci pod Sněžkou a Bedřichově. 6. a 14. v Rakouském poháru. Bikové
úterky zakončil na 3. místě. Pohár Českomoravské
vrchoviny – 2. místo v celkovém pořadí v kategorii
M 18 - 29. další závody Ústecké schody 13., MTB
maratony Č. Třebová a N. M. n. M 1. místa Hlinecký hřebec 5. místo.
3 Klodner Jan – hokej
Je člen soukromé akademie Hokej Talent Centr
Telč, hraje extraligu ledního hokeje mladšího dorostu za Žďár nad Sázavou, od roku 2015 je reprezentantem ČR, prošel výběrem U 15 a U 16.
4 Kateřina Mičková – volejbal
TJ Spartak Polička
Blokařka týmu juniorek, byť věkem ještě kadetka, hraje 1. ligu juniorek za TJ Spartak Polička.
V roce 2016 byla nejvytíženější hráčkou volejbalového oddílu. Výrazně pomohla ke 4. místu
v Krajském přeboru starších žákyň. Její zkušenosti postupně využily další hráčky. Zároveň
hrála Pohár ČR starších žákyň, kde se děvčata
pohybovala i ve třetí osmičce v republice. V poháru ČR kadetek a juniorek jí patřilo 27. místo.
Společně s družstvem kadetek obsadila 3. místo
v Krajském přeboru. Její největší předností je odhad na míč.
5 Jan Tulis – šachy TJ Štefanydes Polička
Člen oddílu TJ Štefanydes Polička šachy, 6. místo na mistrovství Čech mládeže do 16 let, účastník
MČR mládeže, účastník zimní olympiády mládeže
2016 v Chomutově.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Zlatá silvestrovská šupina
Závod s tímto názvem není titul pro pohádku.
Uskutečnilo ho 31. prosince 2016 Rybářské sdružení Vysočina Polička na přehradě Pod Kopcem.
Přestože se jednalo o osmnáctý (!) závod v loňském sportovním kalendáři sdružení, nebyl rybářskou veřejností přehlédnut. Hospodář Jaroslav
Martinů k tomu řekl:
„Za pohádkově krásného rána se do závodu zapsal neskutečný a historicky nejvyšší počet 240
rybářů. Začínalo se v devět hodin, kdy už bylo
jisté, že nás čeká neuvěřitelně nádherný, slunečný den. Považuji za malý zázrak, že led, který byl
ještě před třemi dny oblevou velmi zesláblý, za

předcházející noc, a především za tu na dnešek,
kdy bylo –14 °C, natolik zesílil, že jeho pevnost dovolila bezpečný pohyb závodníků po jeho povrchu
„k dírkám“.
Ryby také dobře braly, první odchytaný rybář
přinesl úlovek čtyř sivenů již po 30 minutách.
V 11 hodin, kdy dvouhodinový závod skončil, přineslo svůj úlovek k měření několik desítek rybářů.
Uloveni byli pstruzi, siveni, štiky, okouni. Největší
pstruzi měřili 66 a 64 cm, váha se pohybovala kolem 4 kg. Nejdelší štiky měřily 57 cm.
Na závěr J. Martinů oslovil všechny přítomné:
„Přátelé, kamarádi, dnešní den měl rozměr téměř

pohádkový. Sešly se tady stovky skvělých rybářů
a kamarádů, bylo nádherné počasí, pěkné úlovky… Vypitých 70 litrů punče dokresluje celkový
obraz dnešní nevšední, nádherné akce. Myslím, že
důkazem naší dobré práce je i skutečnost, že i dvě
hodiny po skončení závodu zůstaly na přehradě
a v jejím okolí stovky rybářů i nerybářů, kterým
se nechce domů.
Vážení a milí, je mi obrovskou ctí vám všem
a každému jednomu poděkovat za skvělý přínos
k vyznění celého dnešního dne, kdy se loučíme
s rokem 2016. Jsem šťasten, neboť mohu prohlásit,
že se nám všem velmi dobře vydařil. Za to vám
s velkou úctou a pokorou moc děkujeme.“
Konečné výsledky:
Prvních deset dospělých rybářů s nejdelšími
úlovky (max. 4 ks ryb): Krejčí Michal - 164 cm, Kubový Tomáš – 161 cm, Kašpar František – 157 cm,
Jílek Petr - 153 cm, Sedlář Ivan - 153 cm, Šenkýř
Milan - 152 cm, Legát Alexandr – 151 cm, Večeřa
Jirka - 146 cm, Hixa Jakub - 145 cm, Krejčí Filip –
141 cm.
Kategorie dětí: Deniska Rozenbergová - 141 cm,
Vašík Horák - 116 cm. Nejdelší ryba: Krejčí Michal,
pstruh 66 cm.
Text: L. Vrabec,
foto: Eva Křivková

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.
•
Hledáme chalupu nebo starší domek v oblasti Hlinecko - Svratecko - Poličsko. Okrajová část
obce nebo polosamota. Větší zahrada či možnost
přikoupení v blízkosti. Možno i bez realitky. Odkoupíme, nebo nabízíme výměnou za domek ve
Výprachticích – 12 km od Lanškrouna (dobré prac.
příležitosti) a 3 km od Čenkovic (sjezdovky). Tel.
799 797 185, mail: afu@seznam.cz.
•
Prodám kotel H41, starší, 3 000 Kč, možnost
využití kotlíkové dotace. 4 zimní pneumatiky
Radial Barum 195/65 L15 + 4x disky 3 000 Kč,
4 letní pneumatiky s disky 165/70 R13 (Favorit)
3 000 Kč. Kontakt: 731 506 249.
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Fotbalová přípravka
Fotbalovou sezonu v roce 2017 začali hráči ročníku 2009 8. ledna turnajem ve Svitavách. Určitě jsme chtěli navázat na slušné výsledky i hru
z konce loňského roku. Výsledkově se to ještě
podařilo, ale herně to bylo velmi špatné až bídné. Nevím, jestli se na hráčích podepsaly vánoční
svátky, odpolední čas turnaje, nebo odskakující
míč na palubovce, ale pro všechny týmy byly podmínky stejné.
Snad jen úvodní zápas s domácím týmem byl
trochu pohledný z naší strany, a snad pod dojmem výhry si hráči mohli myslet, že vše půjde
samo. Opak byl pravdou. Míč nám ve hře spíše
překážel, a když už ho hráči zkrotili, vše pokazili
mizernou přihrávkou. S takovým výkonem bychom se jen těžko mohli přiblížit pohledné hře,
kterou jsme předváděli na podzim. Nezbývá než

doufat, že to byl opravdu jen nepovedený turnaj,
a příště hráči přistoupí k utkání zodpovědněji. Na
tomto turnaji nelze vyzdvihnout jediného hráče
z našeho týmu. Prostě všichni táhli za jeden provaz.
Sestava: Navrátil - Pavlík, Husák, Šimek, Hájek
- Mužík, Šedajová, Laška, Sedlák

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

Výsledky (hráno dvoukolově):
Polička - Svitavy 3:0 Mužík, Sedlák, Husák
Polička - Letovice 2:2 Šedajová, Hájek
Polička – Svitavy 1:4 Mužík
Polička – Letovice 4:0 Sedlák 2 x, Šedajová 2 x
Celkově jsme obsadili 2. místo.
Trenéři: Karlík, Mlynář, Pavlík - pozorovatel
z tribuny (konzultant)

Turisté v roce 2017
Začátek roku je obvyklým časem bilancování roku
uplynulého. Nejinak tomu bylo i u odboru Klubu českých turistů Polička vedeného předsedou Josefem
Broklem. Jeho členové se sešli v sobotu 14. 1. jako
již tradičně v restauraci U Mrštíků, aby zhodnotili
rok 2016 a seznámili se s plánem činnosti na letošní
rok, který připravil výbor odboru a ostatní aktivní
organizátoři.
Turistického sněmování se zúčastnila i zástupkyně oblastního výboru KČT z Pardubic, která ocenila činnost místního odboru a poděkovala za práci

velmi oblíbený zájezd na pochod slováckými vinohrady, prosincový pochod na hrad Svojanov. I když
by se mohlo zdát, že v závěru roku je pěší turistika
určena pouze pro „skalní“ turisty, vánoční výstup
na Prosíčku nad Jimramovem a závěrečný pochod
30. prosince na rozloučení s rokem patří počtem
účastníků mezi velké akce odboru.
V roce 2016 se do povědomí veřejnosti dostaly
středeční vycházky do bližšího i lehce vzdálenějšího
okolí. Uskutečnilo se jich od března do října celkem
15. Z jejich cílů lze např. uvést údolí Doubravky, po-

v uplynulém roce. Pro svou zaneprázdněnost tentokrát nemohl přijít pan starosta města Jaroslav Martinů, který ale turisty pozdravil zprostředkovaně.
Rok 2016 mohli turisté vyhodnotit jako rok úspěšný, a to v několika oblastech:
Co se týká členské základny, opětovně se rozšířila.
Čítala v roce 2016 celkem 147 členů. Kromě jiného
tomu napomohlo ukončení činnosti odboru KČT Jimramov, z něhož pak ti, kteří měli zájem pokračovat
ve členství v KČT, přešli do Poličky do odboru vedeného Josefem Broklem.
Vyškolení značkaři celý rok pokračovali v revizích
a obnově turistického značení, a to jak pro pěší, tak
i pro cykloturistiku. Konkrétně to obnášelo obnovu
50 km pěších značek a 40 km cykloturistických značek. V oblasti značení je významná činnost předsedů
značkařského obvodu Svitavy, kterou vykonávají
dva členové našeho odboru – jeden za oblast pěšího
značení, druhý za oblast cykloznaček.
Protože turisté nejsou lhostejní ke svému okolí,
zapojili se jako již každoročně v rámci Dne Země do
úklidu turistických tras v okolí Poličky.
Stěžejní oblastí činnosti odboru KČT je aktivní
turistika, a to nejenom v podobě účasti na akcích
organizovaných jinými odbory, ale především organizací vlastních vycházek, jednodenních výletů či
několikadenních zájezdů pěších, cyklistických i ryze
poznávacích.
Nejvíce navštívený byl tradiční Memoriál Jaroslava Hamerníka – přes střechu Evropy, jehož již
45. ročník se konal v únoru v Borové. Přilákal i velké
množství turistů neorganizovaných. Hlavní skupina
účastníků se dostavila z Poličky, ale pochodovali tu
i turisté z Pardubic, Adamova, Žďáru nad Sázavou
i odjinud. S pamětním listem odjížděl 201 spokojený
účastník.
Zájezdy byly vedeny na Kokořínsko, do Telče, Jizerských hor, na majestátní hrad Karlštejn a ten
nejdelší a nejnáročnější na Malou Fatru, kam se turisté vrátili po řadě let. Hojně navštívené byly i akce,
které jsou v kalendáři každoročně: zimní přechod
Žďárských vrchů, Pivnice, neturistickou veřejností

dél Kavinského potoka, ale i do bezprostředního
okolí Poličky, kde některá místa méně zkušení účastníci díky turistické vycházce navštívili poprvé.
Pro rok 2017 je opětovně plánována bohatá a rozmanitá činnost, aby si každý mohl najít aktivitu dle
vlastních preferencí. Jen namátkou:
V únoru lze opět očekávat vysoký počet turistických nadšenců v okolí Borové na Memoriálu Jaroslava Hamerníka, letos určitě turisté na lyžích přejedou
Žďárské vrchy, jarní sezónu zahájí při krajské akci
v Pardubicích, neopomenou tradiční pochod Jarní
přírodou v Jaroměřicích u Jevíčka. Největší akcí
co do náročnosti i délky bude prázdninový zájezd
do Rakouska do Alp. Vyjedou i na kratší zájezdy do
oblasti Svatojánských proudů na Vltavě, dva dny budou putovat v oblasti Pradědu, kde i na jeho vrcholu přenocují, červencové volné dny věnují putování
po rozhlednách Jizerských hor, vycestují do oblasti
Rychlebských hor, podívají se na unikátní přehradu
Dlouhé Stráně, v Bučovicích pak v listopadu s turisty z celé republiky absolvují pochod Za posledním
puchýřem. Nelze opominout ani oblíbený pochod
Slováckými vinohrady. Program je připraven i pro
cyklisty – setkají se v Kadově, budou směřovat do
oblasti údolí Žejbro, podívají se na kolech i do ciziny.
Pokračovat budou i středeční vycházky, kde lze
předpokládat jejich zahájení hned po skončení zimy
a budou organizovány tak dlouho, dokud počasí jen
trochu dovolí. Cíle vycházek budou stanovovány
v průběhu roku.
O nich, stejně tak o ostatních plánovaných aktivitách, budou informace zveřejňovány v Jitřence,
ve vývěsce na budově restaurace U Mrštíků a na
webových stránkách www.policka.cz/kct. Z pestrého programu si určitě každý, kdo má jen trochu zájem o aktivní pohyb v přírodě, může některou z akcí
vybrat. Srdečně zváni jsou i neorganizovaní turisté.
U jednodenních akcí stačí jen přijít na výchozí místo,
u vícedenních akcí je zapotřebí se zavčas přihlásit
u organizátorů. V případě dostatečné kapacity se
mohou nečlenové KČT zúčastnit i zájezdů.
J. Müllerová
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Oblastní kolo ve
sportovním lezení
je minulostí
Počet instruktorů lezení v Poličce se rozrostl
a zdejší lezecká stěna nabírá na kvalitě. Nejen
o tom se z kraje roku přesvědčili žáci základních
škol.
Hned první lednový pátek se uskutečnilo oblastní kolo ve sportovním lezení. Tradičním
organizátorem byla ZŠ Na Lukách. Chlapcům

z horolezeckého klubu se podařilo postavit kvalitní cesty z úplně nových chytů, které na stěnu
daroval Honza Chvála. Úvodním slovem hlavního organizátora pana učitele Stanislava Nožky
závody začaly.
Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích
a dvou závodních disciplínách. Konkrétně v lezení na rychlost a na obtížnost. V první zmiňované
disciplíně kralovali nejstarší chlapci a překonávali tak velice rychlé časové hranice. Ti mladší
naopak vynikali v obtížnosti a bylo vidět, jak urputně zdejší omladina bojuje s gravitací. Zejména
dívky z prvního stupně předváděly skvělé výkony
a o umístění na bedně se praly až do vypětí posledních sil.
Práce rozhodčích a jističů z týmu pana učitele
byla precizní a tak nám to uběhlo jako voda. Za
podporu, administrativní činnost a přípravu
krásných diplomů vděčíme paní Janě Vítkové
a Zdeně Švecové ze SVČ Mozaiky.
Je skvělé, že v dnešní „elektronické“ době se najdou šikovné děti se zájmem k pohybu. Mnoho takových dochází k nám do lezeckého kroužku a dělají pokroky. Uvidíme, jak se jim bude dařit na
okresním kole ve sportovním lezení, kde poměří
síly s dětmi z okolních měst. To vše se dozvíte na
nástěnce u Elektro Kelvin anebo na našem webu:
www.stenapolicka.cz.
Za tým HK Polička
Kímič Mladší

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Turisté zvou

Zpráva oddílu ledního hokeje

Sobota 4. února – Přes střechu Evropy – memoriál Jar.
Hamerníka, 46. ročník lyžařského přejezdu přes evropské
rozvodí. Trasy 10 – 25 km. Sraz
na nádraží ČD v Poličce v 8.40
hod, odjezd vlakem do Borové
v 8.51 hod. V případě nepříznivých sněhových
podmínek se koná jako pěší. Vedoucí akce: Josef
Brokl.
Sobota 18. února – Lyžařský i pěší zájezd do
Orlických hor do střediska Deštné.
1. trasa lyžařská. Přejezd hřebene Orlických
hor od Šerlichu přes Velkou Deštnou, Pěticestí,
Haničku do Rokytnice.
2. trasa lyžařská. Okruh kolem Deštného přes
Luisino údolí, Velkou Deštnou, Šerlich, Vrchmezí, Šerlišský mlýn. Pro ostatní, kteří nepojedou
přejezd 3. pěší vycházka ze Šerlichu přes Šerlišský Mlýn do Deštného. Sjezdaři mohou využít
areál sjezdovek v Deštném.
Autobus bude po celý den na parkovišti přímo
pod sjezdovkami. Vedoucí akce: 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.

Nejšikovnější
výškař
Vítězí Lucka Vyhnálková (150 cm) a Bonifác
Boháč (160 cm).
Oslavit vstup do roku 2017 soutěží ve skoku
vysokém se rozhodlo v pátek 6. ledna dvacet
sedm skokanů. Jedenáct dívek a šestnáct chlapců. Soutěž o titul Nejšikovnější výškař ZŠ Na
Lukách OPEN se třetím závodem přehoupla do
druhé poloviny.
Konkrétně ještě čekají dva závody. A určitě
budou pro příznivce sledující soutěž velmi zajímavé. Již jen z toho důvodu, že se opět do soutěže zapojil loňský suverénní vítěz Servác Boháč.
A hned poprvé mu chybělo na přeskočení vlastní
výšky pouhých deset cm, čímž alespoň vyrovnal
dlouhodobý rekord své kategorie. Ale i ostatní se
nedali zahanbit.
Kromě svých vlastních vylepšení např. chybělo Magdě Otcovské pouhých pět cm na doplnění
zápisu jedenáctiletých dívek. (Výkon 115 cm).
Naopak stejný počet cm přidala Lucka Vyhnálková (150 cm) a přidala tak jeden nový zápis
dívek čtrnáctiletých. Dívky byly úspěšné i v dalších kritériích. Nejmladší Veronika Červená
v součtu tří nejlepších výkonů dlouhodobý součet zlepšila o 19 cm a Lucka Vyhnálková dokonce o 35 cm. Kristýna Škrabalová byla úspěšná
v soutěži relativity, kde vylepšila dosavadní stav
o tři cm. Mezi chlapci zazářil nejmladší z rodu
Boháčů – výkon 130 cm je o čtyři lepší než před
léty talentovaného Matouše Budiga a v součtu
tří skoků mu chybí na překonání jmenovaného
pouhý jeden cm. Ale i zbývajících deset nejmenovaných skokanů si buď vylepšilo své osobáčky
anebo si je alespoň vy rovnali. V žádném případě
se tedy vánoční svátky neprojevily negativně na
postavách soutěžících.
Podrobné výsledky soutěže ZŠ Na Lukách
OPEN ve skoku vysokém jsou na adrese: www.
atletikapolicka.wgz.cz
Čtvrtý závod bude opět v prostorách ZŠ Na Lukách v pátek 10. února.
Miloslav Červ
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Ne 18. 12. 2016 Chotěboř – Polička
5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
Branky: Pazourek 2, Boháček L. 2
První utkání po ukončení základní části mělo
opět stejný scénář jako obvykle. Spartak se ujal
vedení ve 3. minutě, o které v 10. minutě přišel. Ve
druhé třetině si nechal soupeře utéct až na stav
4:1. Závěrečná snaha „urvat“ alespoň jeden bod
však nevyšla.
Čt 22. 12. Polička – Litomyšl
1:5 (1:2, 0:3, 0:0)
Branky: Krajíček
Spartak se ve 2. minutě ujal vedení, ale to bylo,
co se gólů týče, vše. Soupeř do konce první části
skóre otočil a ve druhé třetině ještě přidal tři branky.
Čt 29. 12. Polička – Bystřice n.P.
6:2 (2:1, 3:1, 2:0)
Branky: Boháček J., Krajíček, Pazourek, Cik,
Šedý, Zobač
Spartak v době svátků sehrál přátelské utkání,
ve kterém poměrně hladce zvítězil.
V pátek 30. 12. se dorost Spartaku Polička zúčastnil v Opočně turnaje za účasti domácích,
Frýdlantu a Poděbrad. Po velice pěkném výkonu
v tomto turnaji zvítězil.
St 4. 1. 2017 Ledeč n/S –
Polička 4:6 (2:2, 2:3, 0:1)
Branky: Krajíček 2, L. Boháček 2, Dvořák, Pazourek
Spartak opět vedl 0:2 a opět o vedení přišel. Za
stavu 3:2 pro domácí se ale zvedl a začal svůj náskok navyšovat a zaslouženě zvítězil.

Čt 12. 1. Polička – Havl. Brod „B“
4:5 PP (2:2, 0:2, 2:0-0:1)
Branky: Krajíček 2, Klíma, Pazourek
Spartak šel jako vždy do vedení, o které brzy
přišel. Do konce první části stihl ještě vyrovnat,
ale soupeř v další dvacetiminutovce odskočil již na
2:4. V závěrečné třetině vykřesal Krajíček dvěma
góly bod pro Poličku a utkání poslal do prodloužení. Hosté si však rychlým gólem připsali druhý
bod.
Junioři:
Polička – Chotěboř 
8:4
Lanškroun – Polička 
3 :10
Dorost:
Velké Meziříčí – Polička 
2:4
Polička – M. Třebová 
5:1
Pelhřimov – Polička 
4:10
Polička – Hlinsko 
5:6
St. žáci:
Pardubice – Polička 
11:2
Ml. žáci:
Pardubice – Polička 
4:4
Lanškroun – Polička 
6:1
Přípravka 2008:
Lanškroun – Polička 
5:8
Polička – Chrudim 
4:5
Polička – Litomyšl 
3:14
Přípravka 2009:
Lanškroun – Polička 
1:19
Polička – Chrudim 
9:6
Polička – Litomyšl 
8:7
Výbor oddílu LH

Kurzy plavecké školy
Pondělí
vede instruktor/ka
16.00-17.00 hod. přípravka ORKA

Zdeněk Jandík
16.00-17.00 hod. Delfínci 6-9 let

Zdena Šemberová
16.00-17.00 hod. Kapříci 4-7 let velký b.

Jolana Kozlová
17.00-18.00 hod. Delfínci 6-9 let

Jolana Kozlová
17.00-18.00 hod. Delfínci 6 - 9 let

Zdena Šemberová
17.00-18.00 hod. plavecký oddíl A+B ORKA

Zdeněk Jandík
Úterý
16.00-17.00 hod. Kapříci 4-7 let velký b.

Zita Nešťáková
16.00-17.00 hod. Kosatky
– zdokonalovací 6-9 let

Martina Navrátilová
17.00-18.00 hod. Kosatky
– zdokonalovací 8-12 let

Martina Navrátilová
17.00-18.00 hod. plavání
a cvičení pro těhotné

Zita Nešťáková
18.00-19.30 hod. freediving
dozor plavčík
Středa
13.00-13.30 hod. batolata,
malý bazének - Pulečci
Jitka Kmošková
13.30-14.00 hod. batolata,
malý bazének - Pulečci
Jitka Kmošková
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
Jana Nyklová
16.15-17.00 hod. *plavání rodičů s dětmi
2-4 let - Želvičky - velký b. 
Jana Nyklová

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

16.15-17.30 hod. plavecký oddíl
Orka, dvě dráhy
Zdeněk Jandík
17.30-19.00 hod. kondiční
plavání veřejnost
plavčík
19.00-20.00 hod. aquafitness

Jana Nyklová
Čtvrtek
17.00-18.00 hod. kurz pro dospělé neplavce

Zdena Šemberová a plavčík
Pátek
19.00-20.00 hod. kondiční
plavání veřejnost
plavčík
Kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit sebe
nebo děti můžete kdykoliv v průběhu roku.
Pulečci 6–12 měsíců, Medúzky 1–2 roky, Želvičky
2-4 let (veřejnost), Kapříci 4–7 let, Delfínci 6-9 let,
Kosatky 6-12 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 86 7342, bazen@tespolicka.cz, recepce bazén tel. 461 725 637,
plbazen@tespolicka.cz nebo plavecka škola tel.
731 020 030, plaveckaskola@tespolicka.cz.
*Vážení rodiče, nabízíme vám s dětmi ve věku od
2 do 4 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 každou středu od 16.15 hod.
Novinka: v rámci plavání rodičů s dětmi je možné
využití malého bazénku s teplou vodou.
O prázdninách se kurzy nekonají. Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník zakoupí permanentku na patnáct vstupů. Platnost permanentky je
12 měsíců od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky
i pokročilé, přijďte mezi nás, vyberte si z naší nabídky.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem a na webových
stránkách města Poličky a T.E.S., s.r.o, Polička.

Petr Štejdíř –
jednička podzimu

Tenis
17. 12. minitenisový turnaj ve Svitavách. Turnaje
14. 1. Malý Open 45
se zúčastnily tři naše děti. Na 7. místě se umístila
14. 1. turnaj starších žákyň v Brně. Výborně si
Štěpánka Vodehnalová, na 9. místě Marťa Chalup- vedla mezi staršími protihráčkami Simča Válková,
ník a na 15. místě Lukášek Augustin.
která obsadila 3. místo ve dvouhře.
17. 12. turnaj mladších a starších žáků v Poličce.
14. 1. babytenisový turnaj ve Svitavách. Naše
Mezi mladšími se podařilo Důšovi Zahradníčkovi
naděje Verunka Sršňová, Valerka Zobačová a Šávyhrát jeden zápas ve dvouhře a ve čtyřhře získal
rinka Dostálová obsadily 13. -15. místo.
3. místo, Samík Šafář také vyhrál jeden zápas ve
14. 1. turnaj mladších žákyň v Hradci Králové.
dvouhře a spolu s Martinem Chalupníkem byli
Verče Uhlířové se podařilo vyhrát jeden zápas ve
úspěšní v jednom zápasu ve čtyřhře a turnaje se
dvouhře.
také zúčastnil Venda Křivý, který přes bojovného
ducha na výhru zatím nedosáhl.
Dařilo se i starším, když Dan Fučík s Jirkou
Tomanem obsadili 3. místo ve čtyřhře a Dan ještě přidal jednu výhru ve dvouhře. O body bojoval
také Filda Lopour, ale stejně jako Venda bojoval,
ale neuspěl – zatím.
27. 12. se konal vánoční turnaj, který organizuje Jindra Fučík. Tentokrát hrálo osm dvojic, které
hrály každý s každým do pěti gamů. Konečné pořadí: 1. Zdeněk a Zdenda Jílkovi, 2. Roman Češka
- Luboš Nikl, 3. Fanda Klouzal - Michal Neumaister,
4. Fanda a Radek Svobodovi, 5. Jarmil Cik - Míra
Kovář, 6. Bohouš Slaný - Pepa Báča, 7. Jindra
a Danda Fučíkovi, 8. Pavel a Petr Novákovi.
27. 12. posledním turnajem v roce 2016 byl turV sobotu 14. 1. se v Poličce konal první turnaj
naj starších žákyň vyšší kategorie B v Havlíčkově
v letošním roce. V naší hale jsme přivítali čtyřhry
Brodě. Této poslední akce se zúčastnily Kačka
hráčů nad 45 let. Čtrnáct dvojic bylo rozděleno do
Kotvová a Simča Válková.
tří skupin, ve kterých se odehrávaly souboje o poBody za jednu výhru ve dvouhře brala Simča.
stup do čtvrtfinále. Po šesti hodinách místy urput31. 12. tenisový oddíl děkuje všem aktivním
ných bojů, byli postupující známi. Po dalších dvou
hráčům, sponzorům a hlavně městu Polička za fi- hodinách se konal poslední finálový zápas, který
nanční podporu na činnost oddílu a mládeže. Pře- pro sebe rozhodla Poličsko-novoměstská dvojice
jeme všem milovníkům našeho sportu, ostatním
Ivo Teplý - Karel Brusenbauch.
sportovcům i spoluobčanům našeho města a okolí
Konečné pořadí domácích:
pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2017.
1. Teplý Ivo - Brusenbauch Karel
2017 - v novém roce se na nic nečeká a pokračuje
3. Hrubý Zdeněk - Slaný Bohouš a Cik Jarmil se dalšími turnaji:
Neumaister Michal
7. 1. turnaj mladších žákyň a dorostenců v Po-zjličce. Mezi děvčaty vyhrály jeden zápas ve dvouhře Lucka Kotvová a Verča Uhlířová a mezi kluky
Zdenda Jílek a Adam Jelínek. Statečně se svými
Tenisový turnaj ve čtyřhře
protivníky bojovali Žanda Navrátilová a Dan FuDne 30. 12. 2016 jsem uspořádal tenisový turnaj
čík.
ve čtyřhře. Zúčastnili se první tři dvojice z tur7. 1. turnaj starších žáků v Chocni. Simča Válko- naje v Sebranicích a tři dvojice z turnaje v Osíku.
vá obsadila ve dvouhře 3. místo a spolu s Kačkou
Zvítězili František a Rosťa Svobodovi (Polička
Kotvovou po dramatické koncovce ovládly čtyřhru - Sebranice), druzí skončili Dan Driml a Jan Něa získaly 1. místo. Tři míčky dělily od jedné výhry
mec (Osík), třetí Jan a Pavel Kopecký (Sebranice),
ve dvouhře Káju Vendolskou.
4. Kamil Sodomka - Jarda Šimen (Osík), 5. Fanda
8. 1. minitenisový turnaj v Hlinsku. Z našich
Košňar - Jan Šplíchal (Lubná) a 6. Jan Dittrich statečně bojovali Marťa Chalupník 5. místo, Anež- Luděk Steiner (Bystré).
ka Zahradníčková 6. místo, Filda Švejda 8. místo,
Turnaj se vydařil, všem se líbil a těšíme se na
Štěpánka Vodehnalová 10. místo a Míša Kössler
další letní turnaje.
12. místo.
Fr. Svoboda

Volejbalové zprávy
Barevný volejbal
Na sklonku roku pořádal náš oddíl tradiční vánoční turnaj barevného minivolejbalu. Tato akce
má svoji tradici, a tak není divu, že v Poličce během dvou víkendových dní předvádělo volejbalové
umění 299 dětí z celého Pardubického kraje. Konkurence se přiostřuje, přesto jsme zabojovali a brali
cenná umístění. V barvě žluté 1. místo Dvořáková
Anežka, Pešavová Barča a Machová Eliška, 3. místo
Langrová Tereza a Sodomková Barča, v barvě oranžové 1. místo Mlynář Filip a Dvořák Jeník, v modré
barvě 2 x 1. místa Chvojková Nela, Krušinová Adéla,
Jiráňová Verča, Bartošová Eliška, Pešavová Kačka
a Hegrová Jana.
Na druhém turnaji v lednu ve Svitavách získala
Bára Pešavová a Štěpánka Klepárníková 3. místo
a 2. místo Jeník Dvořák s Kubou Petrákem.
Přehazovaná
Dalším kolem pokračovala soutěž nejmladších.
Naše tři družstva se rozjela bojovat o body v krajském přeboru. Zatímco B týmu se dařilo a vyhrál

skupinu B. Boj Áčkového týmu byl marný a spadl
nám do druhé skupiny. Pochvalu zaslouží C družstvo, které drží C skupinu v polovině startovního
pole.
Mladší žákyně
Poličské áčko znovu vybojovalo postup, a to bez
ztráty setu, do finálové čtyřky. Do konce soutěže
zbývají dvě kola, ale souboj o třetí místo je spíše na
soupeřkách z Pardubic a na jejich zakolísání.
Starší žákyně
Poprvé v A skupině, poprvé v roli outsiderů. Předpoklady na lepší než 4. místo se potvrdily. Nejvíce
jsme potrápily současného vítěze z Lanškrouna, ale
bohužel jsme sety nedotáhly do vítězného konce.
Chyběla nám herní pohoda, moc jsme do toho
šlapaly, a tudíž chybovaly.
Moc nás těší ocenění v anketě Sportovec Poličky
2016, kterého se v poličské Sokolovně dostalo našim družstvům přehazované dívek a přípravky dívek a blokařce juniorek Kateřině Mičkové.
-har-

V období říjen, listopad a prosinec 2016 jasně
kraloval veslařské soutěži Petr Štejdíř (47). Kiter – rider, tenista, cyklista a kondiční cvičenec fitka znovu dokázal, že touží po zlepšování.
I přes svůj zdravotní handicap láme jeden rekord
za druhým, tentokrát se zlepšil z 306 na 428 opakování a posunul se z pěkného 34. místa dokonce
až do TOP 20.
Dvojkou podzimu se stal bývalý karatista
a mnohaletý cvičenec našeho fitcentra Martin Votava (42), příkladný bojovník, který se nevzdává.
Jeho pětiletá cesta veslaře má tuto podobu: 1. rekord – 101 opakování, po první přípravě – 183
opakování, po 2. přípravě – 204 opakování, po
3. přípravě – 261 opakování, po 4. přípravě měl
pátý pokus neúspěšný, ovšem po prodloužení
4. přípravy dokázal na Silvestra dát 6. pokusem
rekord 321 opakování a postoupit ze 43. na pěkné
33. místo v konkurenci 313 mužů.
Největší hvězdou tohoto období v kategorii žen
se stala vítězka turnaje v páce pro paralympionika Fandu Serbuse, Jana Kovářová, která předvedla ve veslování raketový start v podobě perfektních 115 opakování, které pro ni znamenají hned

napoprvé umístění v TOP 10 na krásném 9. místě
v konkurenci 77 žen. Její startovní výkon je třetím nejlepším vstupním výkonem v historii soutěže kategorie žen.
Velmi pěkný vstup do soutěže se povedl také
Mgr. Tomáši Slezákovi (29), který dokázal
27. 12. vynikajících startovních 263 opakování.
Středoškolský učitel cvičí již 15 let a 3 roky trénoval také bojové sporty, a to jak úderové, tak
chvatové. Jeho veslařský výkon mu dává pěkné
44. místo. Pět let gymnastiky a 4 roky posilování
má za sebou Jana Navrátilová, která předvedla
28. 11. vstupních 77 opakování, které ji dávají,
pěkné 20. místo.
Čtyři roky posilování a několik let florbalu – to
je bilance Matěje Zacha (19), který se dokázal ještě také dostat do elity, startovním výkonem 201
opakování, které ho řadí na 72. místo.
Profesionální voják Jan Novák (23) se zlepšil
o 60 míst, výkonem ze 131 na 194 opakování, které mu dávají 74. místo.
Dále pouze stručně: Luboš Tauber – 166 opakování, Jiří Maršálek – 159, Aleš Heinz – 155, Petr
Trávníček – 153, Jan Trávníček – 132, Štěpánka
Doležalová – 42, Iveta Soušková – 26 opakování.
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Kondiční trenér

Jiří Štěpnek
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Ceník - plavecký
bazén

Plavecký bazén
1. středa

6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 aquafitness
2. čtvrtek 6.00-7.30, 10.00-12.00, 14.00-20.00,
z toho 17-18 h. zdokonal. kurz pro
dospělé
3. pátek
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
4. sobota
14.00-20.00
5. neděle
zavřeno
6. pondělí 6.00-7.30, 10.30-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
7. úterý
10.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
8. středa
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 aquafitness
9. čtvrtek 6.00-12.00, 14.00-20.00, z toho 17-18
zdokonal. kurz pro dospělé
10. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
11. sobota 14.00-20.00
12. neděle zavřeno
13. pondělí 13.00-16.00, 18.00-20.00
14. úterý
9.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
15. středa 6.00-10.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 aquafitness
16. čtvrtek 6.00-7.30, 10.00-12.00, 14.00-20.00,
z toho 17-18 zdokonal. kurz pro
dospělé
17. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
18. sobota 14.00-20.00
19. neděle zavřeno
20. pondělí 6.00-7.30, 11.00-16.00, 18.00-20.00
21. úterý
8.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
22. středa 6.00-10.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 aquafitness
23. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho
17-18 zdokonal. kurz pro dospělé
24. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
25. sobota 14.00-20.00
26. neděle zavřeno
27. pondělí 6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
28. úterý
11.00-12.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
Veřejnost - vstup na bazén je započítán od převzetí do předání klíčku od kabinky.
Upozornění: teplota vody v poličském bazénu je
každý provozní den 28 °C.
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
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.
Zájemci o kurz: dospělí neplavci a zdokonalování plaveckých stylů volejte na tel. č. 731 020 030,

Ubytování „Balaton“
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, 461 725 631.

461 725 631. Zahájení kurzu je ve čtvrtek 5. ledna od
17.00 do 18.00 hod. pravidelně.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na www
stránkách: město Polička, T.E.S., s. r. o.
Informace:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz, 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Martina Navrátilová: 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz
Využijte nabídek vaší pojišťovny pro nákup permanentek. Přijímáme poukázky Sodexo (dle platného ceníku www.tespolicka.cz) a rodinné pasy
(sleva 5 %).
Provoz sauny
Muži:
Ženy:

středa a pátek 16-20 hod.
čtvrtek 16-20 hod.,
sobota 14.30-16.55 hod.
Společná sauna: sobota 17.00-20.00 hod.
Návštěvníky sauny žádáme o dodržování provozní
doby. Děkujeme.
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:
14.00-17.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího
Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby zapůjčené klíčky vracely i s kladkami od zámku a dodržovaly zamykání skříněk dle vydaných čísel. Děkujeme.
Provoz zimního stadionu
Veřejné bruslení:
středa
17.30-19.00 hod.
sobota
14.00-15.30 hod.
neděle
14.00-15.30 hod.
V neobsazených hodinách ZS nabízí veřejné bruslení s hokejkou. Termíny budou vyvěšeny na zimním
stadionu a na stránkách T.E.S., s. r. o. www.tespolicka.cz.
Týdenní rozpis ledové plochy je uveřejněn na
webových stránkách T.E.S., s. r. o. a ve vývěsce zimního stadionu.
Na veřejné bruslení zapůjčujeme brusle.
Kontakt:
Miloš Grubhoffer 605 246 743, 461 725 427,
zimnistadion@tespolicka.cz.

Úspěšná sezóna
poličské atletky
Eliška Červená, závodící v barvách Atletiky Polička měla skvělý rok 2016. Zde jsou její největší
úspěchy:
30. 4. Svitavské víceboje, 2. místo, 1 744 bodů
18. 9. Finále družstev KP Pardubického kraje,
2. místo družstvo ml. žákyň
1. 10. KP Pardubického kraje, víceboje mladší
žákyně, 1. místo, 2156 bodů
10. 12. Mezikrajové utkání družstev ml. žactva
Jablonec nad Nisou (výběr Par. kraje), 150 m, čas
21,14 s, 6. místo
16. 12. Vánoční hala Ostrava Vítkovice, 60 m,
8,63 s; OR rozběh, finále 8,64 s, 150 m, 20,90 s;
OR 5. místo, dálka 4,26 cm, 9. místo.
Je povzbuzující, že Eliška bude moci startovat
v kategorii mladší žákyně i v roce 2017.
-kn-

Bazén plavání
Sauna
Permanentky

děti do 3 let
děti 3 let - 15 let
ostatní
děti do 3 let
děti 3 let - 15 let
ostatní

zdarma
20 Kč/hod.
45 Kč/hod.
zdarma
40 Kč/hod.
80 Kč/hod.

5 vstupů

10 vstupů

15 vstupů

85 Kč/hod.

160 Kč/hod.

210 Kč/hod.

plavání
děti 3 let - 15 let

ostatní 200 Kč/hod. 400 Kč/hod. 575 Kč/hod.
sauna
děti 3 let - 15 let 190 Kč/hod.

365 Kč/hod. 525 Kč/hod.

ostatní 375 Kč/hod. 725 Kč/hod. 1.050 Kč/hod.
Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení.
Důležité upozornění platné v roce 2017
Využijte nabídky vaší pojišťovny na proplacení
zakoupené permanentky na bazén nebo kurzy pro
děti. Potvrzení pro zaměstnavatele a pojišťovny za
permanentky hlaste v pokladně před zaplacením.
Vstup na bazén je započítán od převzetí do předání klíčku od kabinky. Návštěvník za překročení
zaplacené doby uhradí 10 Kč za každou započatou
¼ hodinu. Návštěvník fitcentra na plaveckém bazénu, který jde po cvičení plavat, uhradí 10 Kč za
každou započatou ¼ hodinu. Návštěvník sauny
na plaveckém bazénu, který jde plavat před saunováním, uhradí 20 Kč za každou započatou 1/2
hodinu.
Držiteli ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci se poskytne sleva poloviny vstupného. Přijímáme poukázky SODEXO (nedočerpané částky nevracíme).
Kurzy
Aquagravidibic
80 Kč/60 min.
Batolata malý bazének
110 Kč/30 min.
Rodiče s dětmi 2-3 roky,
velký bazén
100 Kč/45 min.
Plavání hrou
60 Kč/60 min.
Zdokonalovací plavání pro děti 60 Kč/60 min.
Delfínek
60 Kč/60 min.
Kosatka	
60 Kč/60 min.
Zdokonalovací plavání
pro dospělé
60 Kč/60 min.
Přednášky
Úvodní přednášky a pro těhotné20 Kč za osobu
Uvedené kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku.
Půjčovné:
vysoušeče vlasů
10 Kč
rukávky/pár
5 Kč/hod.
ručník
10 Kč/hod.
plavecký pás
5 Kč/hod.
plavecké pomůcky malé
5 Kč/ks
Ceny jsou včetně 15 % DPH a půjčovné je včetně
21 % DPH.
Jitka Kmošková
vedoucí plaveckého bazénu Polička

KOUPALIŠTĚ, Provozovatel T.E.S., Jiráskova 977, Polička

Nabízí v sezoně 2017 k pronájmu prostory

za účelem podnikání v oblasti občerstvení.
Zájemci hlaste se na plaveckém bazéně tel. 461 725 631 nebo
737 867 342, vedoucí plaveckého bazénu, bazen@tespolicka.cz

Jitřenka - měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne
v měsíci. Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku
je třeba předem dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Ing. N. Šauerová. Registrováno MK ČR pod
č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá e-mailem šéfredaktor
(jitrenkapolicka@seznam.cz), písemně Informační centrum a podatelna MěÚ ve lhůtě do uzávěrky příslušného vydání. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička s. r. o., Haškova 446, Polička.
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

