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Noviny občanů města Poličky a okolí

Nově dokončené stavby v Poličce
Okolí Masarykovy ZŠ
Školáci navštěvující Masarykovu ZŠ šli již první
den do své školy kolem nových prostor. Rozsáhlé
úpravy a stavební práce zde probíhaly v loňském
a letošním roce. Jednu z největších změn zaznamenalo prostranství přímo proti vchodu školy
u Masarykovy sochy. Zde vznikla nová odpočinková zóna s lavičkami. Celkové náklady projektu
hrazené z rozpočtu města jsou ve výši 6,5 mil. Kč.
Akci realizovala firma Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.
Ulice Alšova
Nové chodníky a nový asfaltový povrch vozovky,
celkové náklady 2, 4 mil. Kč, rekonstrukci provedla firma PP-GROUP.cz, s. r. o. Proseč.

Jak hodnotí „novou“ ulici její obyvatelé?
„V červnu začala dlouho očekávaná rekonstrukce Alšovy ulice. Už to bylo opravdu potřeba! Práce
skončily v rekordním čase. Máme pěkné chodníky,
asfaltovou vozovku, parkovací místa a budou
i kytičky. Chceme touto cestou poděkovat vedení
města i pracovníkům firmy, kteří pracovali za každého počasí, ať pršelo nebo bylo úmorné vedro.
Alšovka je jako vymalovaná. Teď se nám tu dobře
žije. Děkujeme!“ Eva Švandová a Marie Kašparová.
Manželé Zálohovi: „S rekonstrukcí jsme velmi
spokojeni, díky novému povrchu se ulice zásadně
zklidnila a ztišila. Z nejhorší ulice v Poličce máme
teď nejhezčí.“
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Nově začínající stavby v Poličce
Cesta parkem a chodník
podél Synského rybníka
Začátkem září začaly zemní práce na chodníku
na hrázi rybníka. Chodník bude posunut ze stávající pozice dále od rybníka mezi stromy, povrch
bude tvořit velkoplošná dlažba shodná s chodníkem na náměstí. V týdnu od 11. 9. se současně rozběhly práce na stavbě nové lávky z modřínových
hranolů, která povede parkem od parkoviště u Tylova domu k železnému mostu (ulice Komenského).
Stavbu provádí firma PP-GROUP.cz, s. r. o. Proseč,
náklady z rozpočtu města jsou 6,9 mil. Kč, předpokládaný termín dokončení je konec listopadu 2017.
Upozorňujeme občany, že rekonstruovaná cesta
Na Valech je pro chodce uzavřená. Město Polička
tímto děkuje za pochopení a strpení.

Rekonstrukce chodníků
Oprava části chodníků na ul. Heydukova –
II. etapa (mezi č. p. 572 – 217), oprava části chodníků na ul. V. Hálka (mezi č. p. 828 – 840 obě strany ulice). V obou ulicích nahradí stávající povrch
betonová zámková dlažba. Zhotovitel PP-GROUP.
cz, s. r. o. Proseč, termín realizace do konce října 2017.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Vedení města
přivítalo nového
poličského faráře
Od srpna 2017 je duchovním správcem – administrátorem v Poličce – ustanoven Mgr. P. Tomáš
Enderle, který vystřídal Mgr. Miloslava Brhela.
S novým duchovním správcem poličské farnosti

se v pátek 8. září setkali zástupci vedení města.
Při hodinovém povídání došlo nejen k oficiálnímu přivítání pana faráře, ale i k diskusi na řadu
témat. „Myslím, že mé životní poslání je být maloměstským farářem, splnil jsem si tím v Poličce
sen,“ komentuje P. Enderle. Zároveň vyjádřil ocenění a obdiv vysokého počtu aktivních poličských
farníků. „Je to práce mého předchůdce Miloslava
Brhela,“ hodnotí nový farář.
Takto se Mgr. P. Tomáš Enderle představuje na
webových stránkách poličské farnosti: „Jmenuji se Tomáš Enderle, pocházím z vísky Poděšín,
farnost Nížkov nedaleko Přibyslavi. Ustanovení do Poličky je pro mne tedy návratem na moji
rodnou Vysočinu. Pro přípravu na kněžství jsem
se rozhodl už na gymnáziu. Má kněžská formace
byla prodloužena, a to hned dvakrát, jednou mým
ročním působením na misiích v Demokratické republice Kongo, podruhé mým tříletým studiem ve
Věčném městě. Po svěcení jsem působil rok v Novém Městě nad Metují, kde jsem nabíral své první
pastorační zkušenosti, a dva roky v Hradci Králové, kde na mne bylo naloženo břímě administrace
farnosti Všestary. Působil jsem také na základní
škole Jana Pavla II.“
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Nechte prosím své
kočky kastrovat!
Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
17. října
www.policka.org/jitrenka

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

Množství toulavých koček bez řádné péče se
stává stále naléhavějším problémem. Jednání nezodpovědných lidí, kteří nechají domácího mazlíčka porodit koťata, a pak se koťat zbaví tím, že
je někam pohodí, je v rozporu s ustanovením § 6
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání. Kočky bez domova a řádné péče jsou vystaveny stresu a strádání, mj. i z důvodu vážných
onemocnění nejen kočičích, ale (pokr. na str. 2)
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Nechte prosím své
kočky kastrovat!

Volby do Poslanecké sněmovny

(pokr. ze str. 1) i přenosných na člověka, tzv. zoonóz. Pro člověka je nebezpečný například přenos
parazitárních infekcí, toxoplazmóza a další.
Nejúčinnější způsob, jak zabránit toulání a následnému nekontrolovatelnému množení těchto
zvířat, 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, jako
jsou záněty pohlavních orgánů, nádory mléčných
žláz, porodní a poporodní potíže. Kočky pohlavně dospívají ve věku cca 6 až 8 měsíců. Současná
úroveň veterinární medicíny zaručuje bezpečnou
a bezbolestnou kastraci jako standardně prováděný chirurgický zákrok, po kterém se vaše
kočka během několika dnů zotaví. U nalezených
toulavých koček je možné provést po předchozím
ověření okolností nálezu, vyplnění příslušného
formuláře žádosti a odsouhlasení veterinárním lékařem v součinnosti s pracovníky městského úřadu, úhradu nákladů spojených s kastrací a následnou pooperační péčí z rozpočtu města. Formulář
žádosti je možné vyzvednout na odboru územního
plánování, rozvoje a životního prostředí městského úřadu v kanceláři č. 41. Současně je dostupný
na www.policka.org/mestsky-urad/formulare/.
Zároveň bych chtěl apelovat na současné i budoucí majitele kočičích mazlíčků, aby dbali na
prevenci zejména parazitárních onemocnění. Nezapomínejte na pravidelné používání odčervovacích přípravků nejen proti blechám a klíšťatům,
ale také proti vnitřním parazitům – spousta koťat
i dospělých koček totiž trpí a následně i umírá
právě na vyčerpání organizmu kvůli parazitům
a zároveň jsou takováto zvířata zdrojem parazitární infekce pro široké okolí. Blechy, klíšťata
a střevní paraziti jsou, ač je to stále podceňováno,
velmi nebezpeční. Právě oni jsou nositeli mnoha
nebezpečných nemocí přenosných mezi kočkami,
ale i na člověka. Proto je prevence nejlepší způsob,
jak kočky ochránit. Více informací o péči o kočky
lze nalézt např. na www.kockaapravo.cz nebo u veterinárního lékaře.
Jaroslav Martinů,
starosta

Přehlídka
středních škol
Svitavy 2017
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště ve Svitavách pořádá za účasti středních škol okresu Svitavy a vybraných středních škol z jiných regionů
v multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách Přehlídku středních škol 2017.
Přehlídka SŠ se koná ve čtvrtek 19. října pro veřejnost v době od 9.00 do 17.00 h v přízemí Střediska kulturních služeb města Svitavy (Fabrika).
Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické pracovníky,
výchovné poradce a všechny, kteří chtějí získat přehled
o nabídce vzdělávání v našem
regionu.
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Vážení občané,
dovolte, abychom vám touto cestou podali základní informace k nadcházejícím volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Termín voleb
Volby se konají v pátek 20. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin.
Kdo může volit
Volit může státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb (tj. 21. října 2017) dosáhne
věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Kde se volí
Volič hlasuje ve volební místnosti v okrsku, kam
náleží podle místa trvalého pobytu. Na úřední desce
MěÚ včetně elektronické a na výlepních plochách ve
městě bude zveřejněno tzv. Oznámení o době a místě
konání voleb, kde je území Poličky podle místa trvalého pobytu voliče rozděleno na 12 volebních okrsků
a kde jsou uvedeny volební místnosti.
Volební okrsky a volební místnosti
1. pavilon Masarykovy ZŠ, Rumunská 733
2. Tylův dům, Vrchlického 53
3. ZŠ Na Lukách, Švermova 401
4. ZŠ Na Lukách, Švermova 401
5. MěÚ Polička, budova Nádražní 304
6. MěÚ Polička, Palackého nám. 160
7. zahrada U mlýna, Alšova 1027
8. DPS „ Penzion“, Družstevní 970
9. Mateřská škola, Hegerova 427
10. Modřec č. p. 67 hasičská zbrojnice – ZMĚNA
(dříve restaurace U Dufků)
11. Lezník č. p. 68
12. Střítež, č. p. 42
Voličské průkazy
Pokud se volič v době voleb bude zdržovat na jiném
místě než v okrsku, kam podle zmíněného Oznámení a době a místě konání voleb spadá, může požádat
o vydání voličského průkazu. Na voličský průkaz
může volit v jakémkoliv volebním okrsku na celém
území České republiky nebo ve zvláštním volebním
okrsku v zahraničí. O vydání voličského průkazu lze
požádat MěÚ Polička, úsek tajemníka - podatelna
osobně nejpozději do 18. října do 16 hodin nebo písemně nejpozději do 13. října.

Voličský průkaz lze žadateli předat nebo odeslat
nejdříve 5. října.
Zvláštní seznamy
Voliči, kteří se budou ve dnech voleb zdržovat v nemocnici, v porodnici, v sanatoriu, v ústavu sociální
péče nebo budou ve výkonu vazby či ve výkonu trestu
odnětí svobody, budou na základě své žádosti zapsáni do tzv. zvláštního seznamu voličů v obci či městě,
kde se zařízení nachází.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží voliči do místa trvalého
pobytu prostřednictvím České pošty, s. p. pobočkou
Polička nejpozději do 17. října.
Hlasovací lístky budou pro případ ztráty či poškození k dispozici i ve všech volebních místnostech.
Na každém hlasovacím lístku je číslo určené losem Státní volební komisí. Pokud však některá z volebních stran nepodala kandidátní listinu v našem
volebním kraji, zůstane toto číslo neobsazeno a sada
hlasovacích lístků nebude obsahovat úplnou číselnou řadu.
Způsob hlasování
Ve volební místnosti je volič povinen okrskové volební komisi prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky. Obdrží úřední obálku a je povinen se odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích
lístků. Do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek
pro volební stranu, pro kterou se rozhodl hlasovat.
Zároveň může na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů vyznačit, kterému kandidátu dává přednost. Po opuštění
prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
Přenosná volební schránka
Ze závažných (zejména zdravotních) důvodů
může volič požádat městský úřad a ve dnech voleb
i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena.
V tomto případě vyšle okrsková volební komise
k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Hlasování do přenosné volební schránky lze dohodnout na tel. 461 723 880 nebo 461 723 888.
JUDr. Dagmar Vašková,
vedoucí odboru vnitřních věcí

Aktuální informace ve věci „Velká
obnova Zákrejsovy ulice“
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi Vás na základě informace „Velká obnova Zákrejsovy ulice“ v srpnové Jitřence informovat o aktuálním vývoji.
Jak již zaznělo, naše město uspělo se žádostí o dotaci na chodníky po obou stranách ulice,
včetně autobusových zálivů. Po jedné straně bude
chodník prodloužen a naváže na nově vybudovanou cyklostezku do Bořin. Předpokládané náklady
jsou ve výši 4,5 mil. korun, dotace ve výši 85 %
nákladů.
Současně se podařilo prosadit v režii Pardubického kraje zásadní rekonstrukci silnice od evangelického kostela až po značku „Polička“ na konci
města u sjezdovky v hodnotě 18 mil. korun.
Naší velkou snahou bylo vše zrealizovat ještě do
konce letošního roku. Nicméně i přes velké úsilí
města Poličky i Pardubického kraje se do vyhlášené soutěže s termínem konec letošního listopadu
nepřihlásila z důvodu plného vytížení a krátkého
času na realizaci ani jedna silničářská firma. ZáInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

měrem města bylo, z důvodu logické návaznosti
obou staveb a jejich realizace jako jednoho celku,
vyhlásit soutěž na opravu chodníků okamžitě po
krajské soutěži na silnici.
Na základě reálné situace a zejména z obavy, aby
Pardubický kraj nepřesunul peníze na jiné stavby
v rámci kraje, bylo dohodnuto, že kraj ještě letos
opakovaně vysoutěží dodavatele rekonstrukce vozovky s termínem realizace 1. dubna – 31. července 2018. Město v tomto termínu zároveň naváže
s opravou chodníků.
Vážení občané,
věřím, že toto řešení je s ohledem na velkou složitost celé stavby a též s ohledem na velmi pokročilý termín a riziko brzkého nástupu zimy realistické a správné.
Věřím, že se nám v roce 2018 vše zdárně podaří
a tato velká část města dozná zásadního zlepšení.
Děkuji za pochopení
Jaroslav Martinů, starosta města

Na Svojanově ožijí postavy z dějin
Není tajemstvím, že je někdejší královský hrad
opředený legendami a pověstmi. Postavy z nich
ožijí 27. a 28. října.
Čas dušičkový vybízí k připomenutí i záhadných
postav z časů minulých. Správa svojanovského
hradu do podzimního programu opět zařadila
prohlídky právě s touto tematikou. „Dva dny na
konci října věnujeme tajemným postavám z historie hradu. Máme naplánované jak odpolední tak
večerní prohlídky,“ informuje svojanovský kastelán Miloš Dempír.
Historické příběhy přiblíží svým výkladem nejen průvodci, ale i hrané scény, které se budou pro-

hlídkami prolínat. „Při přípravě jsme vycházeli
z pověstí a legend, které se k hradu vážou a můžeme je ztvárnit,“ uvádí Petr Kubíček, manažer
letohradského spolku Honorata. Její členové se do
zpracování daného tématu zakousli. „Nově přidáme ještě jednu pověst, která se váže ke každému
hradu, a to upsání se čertu za účelem vybudování
nějaké části hradu, mostu či věže. Bude smyšlená
a jako jediná se odehraje venku,“ upozorňuje Petr
Kubíček. Zájemci o večerní procházky hradem se
tedy mají opět na co těšit.
„Svojanovské stíny slibují zaručený výlet za tajemnem. Které postavy se letos předvedou? To je
prozatím tajemstvím. Pokud nechcete přijít o jedinečný zážitek, zapište si datum do svých diářů. Prohlídky s postavami ze svojanovských legend jsou
naplánované na 27. a 28. října od 16 hodin. Rezervujte si vstupenky předem. „Pokud to bude možné,
vyhovíme všem zájemcům, kteří na prohlídky přijedou. Doporučujeme ale, aby se předem objednali,
a to na e-mailu info@svojanov.cz nebo na telefonním čísle 461 744 124,“ připomíná kastelán.
Hrad Svojanov má v říjnu brány otevřené každý
den kromě pondělí, vždy od 9 do 17 hodin, od listopadu do 17. prosince, pak o sobotách, nedělích a ve
svátek od 10 do 17 hodin.
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov

Dalším vzděláváním k úspěchu
Erasmus+ je program Evropské unie podporující
mobilitu ve všech sférách vzdělávání. V současném
rozpočtovém období (2014 – 2020) nahradil některé
dříve známé programy jako například Comenius, se
kterým jsme se setkávali na základních a středních
školách, nebo Erasmus, který byl důvěrně známý
studentům vysokých škol, a pokračuje dále právě
pod hlavičkou programu Erasmus+. Projekt Dalším
vzděláváním k úspěchu (DVÚ) navazuje na dřívější aktivity naší školy v této oblasti. Erasmus+ patří
mezi programy, které jsou učiteli výborně hodnoceny. Je specificky zaměřený na rozvoj dalšího vzdělávání učitelů prostřednictvím dlouhodobějších kurzů a stáží v zahraničí. Na naší škole se dlouhodobě
nezabýváme pouze vysíláním učitelů cizích jazyků,
ale jde i o vzdělávání učitelů odborných předmětů.
O náročnosti grantového řízení svědčí i to, že z přihlášených škol obdržela grant pouze asi jedna třetina. Zejména opakovanou úspěšnost naší školy lze
považovat za výjimečnou.
Cílem školy je zkvalitnění metodiky výuky cizích
jazyků a postupné zavádění prvků metody CLIL
(Content and Language Integrated Learning) do
výuky přírodovědných předmětů. Celkem bude
v průběhu následujících dvou let realizováno osm

výjezdů pedagogů na jedno až dvoutýdenní kurzy
do různých evropských zemí. Učitelé cizích jazyků se
budou soustředit na nové metodické postupy a trendy v jejich výuce, přičemž i sám pobyt v prostředí
anglicky, francouzsky či německy mluvící země
je významným oživením pro praxi učitele jazyků.
Například Mgr. Jarmila Šťastná v hodnocení předchozího výjezdu píše: „…role žáka je pro pedagoga
velmi přínosná, neboť každý učitel (nejen) němčiny
se má stále co učit“.
U mobilit učitelů přírodních věd je hlavním cílem
postupné zvyšování jazykových kompetencí a v budoucnu aplikace metody CLIL v běžné výuce. Žákům
přinese projekt zajímavější hodiny a zapojení cizích
jazyků do výuky i mimo samotné lekce cizího jazyka. Učitel matematiky a tělesné výchovy Ladislav
Král v závěrečné zprávě z minulého projektu uvedl: „Plánuji realizovat některé vyučovací jednotky
v anglickém jazyce, a to jak v tělesné výchově, tak
i v matematice“.
Petr Tišl, Gymnázium Polička

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
Výkupy zemědělských pozemků

Informace z IC
Po kratší odmlce vás opět seznámíme s poskytovanými informacemi a službami a některými
novinkami:
Vstupenky – zakoupené vstupenky na kulturní
a sportovní akce je možné platit platební kartou.
Air Bank – od 1. 10. 2017 si můžou klienti banky
Air Bank v Informačním centru vybrat peníze ze
svého účtu.
Soutěž „IC roku 2017“ - v rámci Pardubického
kraje jsme se umístili na 7. místě.
Sazka – od 1. 10. rozšiřujeme v IC služby o terminál Sazky (dobíjení mobilů, placení složenek a další
služby).
Složenky – možnost placení složenek a SIPO je
rozšířeno o některé nové druhy složenek. Platba je
se slevou až 25 % z poplatku.
Zájezd Telč – v sobotu 23. 9. se uskutečnil další
zájezd seriálu „Po městech České inspirace“. Tentokrát bylo cílem atraktivní město Telč.
Víno z Poličky – nová kolekce bílých i červených
vín s etiketou s náměty z Poličky.
Turistické nálepky a stampky – nová nabídka
pro sběratele s motivem z Poličky.
Vstupenkové centrum – zde zakoupíte vstupenky
na většinu kulturních i sportovních akcí v celé ČR.
Z nabídky vybíráme vstupenky např. na vystoupení skupiny Kabát v Pardubicích a v Hradci Králové.
IREDO – stále vám zařídíme čipové karty na
autobusy i vlaky v rámci Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Směnárna bez poplatků – většina obvyklých měn
v dobrém kurzu a bez poplatku. Nákup i prodej.
Čaj z řeckého Olympu – nová dodávka léčivého
čaje z podhůří bájného Olympu. Je velmi lahodný
a vhodný převážně na průdušky.
Křížovky – brožura s křížovkami, tajenky mají
vždy námět z Poličky.
Medovina z Vysočiny – od regionálního výrobce. Přijde vhod zejména s příchodem studeného
počasí.
Propagace Poličky – trvale máme zásobu kvalitních propagačních materiálů a upomínkových
předmětů z Poličky.
Těšíme se na vaši návštěvu informačního centra.
Přijďte k nám – poradíme vám.
Kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org; info@ic.policka.org
tel. 461 724 326

Sportovní úspěch
DD Polička
Dne 1. 9. se ve Sportovním centru v Nymburce
konaly celorepublikové Sportovní hry Dětských
domovů. I přes nepříznivé počasí se chlapci z našeho DD, Danu Šteťárovi, podařilo získat 1. místo
ve skoku do dálky výkonem 530 cm. Danovi touto
cestou moc gratulujeme a jsme na něj pyšní. Přejeme mu hodně štěstí na mezinárodních Sportovních hrách Dětských domovů, které se budou konat koncem září.

Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin) v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev, Pomezí, Jedlová,
Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji, aby pozemky nabídli městu Poličce.
Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení převodu
v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených s prodejem pozemků
včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.
V případě vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Změny v Dětském
domově Polička

Z rady města Poličky

V době letních prázdnin došlo v budově našeho
dětského domova ke stavebním úpravám. V prvním
patře proběhla rekonstrukce stávajících koupelen
a toalet dětí. Prostor, který děti obývají, byl rozdělen
příčkami na dvě samostatné rodinné buňky. Z bývalé školní kuchyně v přízemí vznikla nová cvičná
kuchyňka pro jednu rodinnou skupinu. Sklad prádla
ve druhém patře se proměnil na nový pokoj pro dvě
děti.
Práce bylo spousta a vše se muselo stihnout během
července a srpna. Děti v tu dobu trávily prázdniny
na táborech, v rodinách a některé se na dobu rekonstrukce přestěhovaly do bytu v Pomezí.
V našem dětském domově máme nyní tři samostatné rodinné skupiny. Jedna z nich obývá byt
v obci Pomezí. Děti se pod vedením pedagogických
pracovníků adekvátně věku učí získat potřebné kompetence pro svůj samostatný život v dospělosti. Každá „rodinka“ si sama nakupuje, vaří (mimo obědů
ve školních jídelnách), pere, uklízí, plánuje společně
volný čas a učí se hospodařit se svým rozpočtem.
Všechny změny, které rekonstrukce přinesla, nám
pomáhají realizovat naši vizi - přiblížit život dětí
v našem domově co nejvíce životu běžné rodiny.
Nové fungování je v začátcích a všichni se neustále
učíme. Věříme však, že takto připravíme naše děti
pro život lépe než dříve.
Ráda bych touto cestou jménem našich dětí
a zaměstnanců poděkovala firmě Bohumíra Bárty
a všem řemeslníkům, kteří naše úpravy budovy realizovali. Dále pak panu Švecovi (podlahářství), panu
Niklovi (instalatérství) a panu Nechybovi (truhlářství). Všichni nám i přes svoji velkou pracovní vytíženost pomohli zrekonstruovat naši budovu včas
tak, abychom zde mohli na konci srpna přivítat děti
z prázdnin i děti nově příchozí. Náš dík patří i projektové kanceláři APOLO CZ, s. r. o., která veškeré
úpravy budovy projektovala.
Bc. Miroslava Přiklopilová,
ředitelka DD Polička

Zprávy z poličské
farnosti
Ohlasy na zpřístupnění
kostela sv. Jakuba
Stejně jako v minulém roce se
naší farnosti, ve spolupráci s městem Polička, podařilo od července do srpna zpřístupnit kostel
sv. Jakuba pro veřejnost. Informace o kostele i jednotlivých výtvarných a sochařských dílech podávaly
letáky vytištěné v češtině a angličtině a také průvodci, kteří byli návštěvníkům k dispozici každý den od
10.00 do 17.00 hod. V červenci přišlo průměrně 122
návštěvníků za den a v srpnu 120, celkem za dva měsíce 7518 lidí. Většina hostů byla velmi potěšena, že
si mohou kostel prohlédnout, že je přístupný a průvodce považovali za velký bonus.
Koncert k výročí posvěcení chrámu
v kostele sv. Jiří v Pomezí
V neděli 15. října ve 14.30 hodin se v kostele sv. Jiří
v Pomezí uskuteční koncert k výročí posvěcení chrámu. Účinkovat budou profesoři pardubické konzervatoře Václav Uhlíř - varhany a Hana Medková - zpěv.
Zazní díla autorů J. S. Bacha, G. F. Händla, A. Dvořáka, L. Sluky a dalších.
Vzpomínka na všechny zemřelé
Úcta k našim mrtvým předkům je pozitivní součástí naší kultury a součástí naší tradice a dávné
historie. 2. listopad je svátkem těch, kteří zemřeli.
Oficiálně je nazýván „Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé“, nebo „Památka zesnulých“, lidově „Dušičky“. V tento den se sejdeme v 18.00 hod. v kostele
sv. Michaela, kde bude mše sv. a po ní bude na hřbitově následovat společná modlitba za zemřelé.
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soké Mýto, na akci „Stavební úpravy části kanalizace
Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady
na nábřeží Svobody v Poličce“, dle důvodové zprávy.
města Poličky konané dne 28. srpna 2017
RM schvaluje poskytnutí dotací pro:
RM projednala a doporučuje ZM schválit uzavření
• Spolek Planeta Chaos z. s., Polička, ve výši
darovací smlouvy s Oblastní charitou Červený Kos15.000 Kč na výstavní program v roce 2017 telec, Červený Kostelec, ve výši 15.000 Kč na náklapropagace a dokumentace akcí, materiál, hody spojené s provozem a rozvojem služeb hospice
noráře,
a Mobilního hospice Anežky České, dle důvodové
• pan Zdeněk Zemánek, Mříčná u Jilemnice, ve
zprávy.
výši 12.000 Kč na vydání knihy vzpomínek na
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor
dětství v Korouhvi a v Poličce „Dětství v totaplnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí roku
litách“,
2017 dle důvodové zprávy.
• Rytmus Východní Čechy, o. p. s., Chrudim II,
RM bere na vědomí rezignaci paní Ludmily Seive výši 5.000 Kč na poskytování sociální služdlové, Polička, na funkci ředitelky Mateřské školy
by sociální rehabilitace.
Luční Polička, k 31. 12. 2017, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací pro:
RM vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo
• Český svaz chovatelů, z. s., Základní organiředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřské
zace Polička, Polička, ve výši 15.000 Kč na
školy Luční Polička, s předpokládaným nástupem
opravu elektroinstalace bufetu a zasedací
1. 1. 2018.
místnosti,
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího
• Speciální základní škola Bystré, Bystré, ve
řízení k veřejné zakázce „Realizace úspor energie výši 5.000 Kč na dvoudenní výchovně vzděMěstský úřad Polička, Palackého nám. 160 - zajištění
lávací akci v Záchranné stanici a ekocentru
služeb technického dozoru investora“ takto: vybra„Pasíčka“ v září 2017 pro žáky z odloučeného
ným dodavatelem je Ing. Petr Šafář, Polička a pořadí
pracoviště Polička.
dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na veměsta Poličky konané dne 11. září 2017
řejnou zakázku „Realizace úspor energie - Městský
RM schvaluje uzavření III. dodatku smlouvy
úřad Polička, Palackého nám. 160 - zajištění služeb
technického dozoru investora“ s Ing. Petrem Šafá- o dílo na akci „Zpracování Územní studie Polička lokalita Hegerova“ se společností Urbanistické střeřem, Polička, dle důvodové zprávy.
disko Brno, spol. s r. o., dle důvodové zprávy.
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího
RM schvaluje užití loga města pro film „Kdy cesta
řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce ul. Šaffova
může být cíl 2“, Alexandr Němec, AV studio FONA
a Tylova v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je
Chrudim.
firma Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Vysoké Mýto, dle
RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava části kodůvodové zprávy.
munikace na ul. Starohradská a Heydukova v PoličRM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Polič- ce“, společnost SaM silnice a mosty Litomyšl, a. s.,
ce“ s dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Vyso- dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společké Mýto, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpra- ností SaM silnice a mosty Litomyšl, a. s., na akci
cování projektu na akci „Revitalizace hradebního „Oprava části komunikace na ul. Starohradská a Heyokruhu městského opevnění v Poličce“ se společnos- dukova v Poličce“, dle důvodové zprávy
RM schvaluje předání dat o stromech v průjezdtí INRECO, s. r. o., Hradec Králové, dle důvodové
ních úsecích komunikací v majetku Pardubického
zprávy.
kraje, včetně přístupových údajů na www.stromyRM schvaluje smlouvu o dílo se společností
SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Do- podkontrolou.cz, bezplatně Správě a údržbě silnic
pravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice, Chrudim, Pardubického kraje.
RM schvaluje Základní škole Na Lukách Polička
na opravu komunikace v Poličce Lezníku, dle důvovýjimku ze stanoveného nejvyššího počtu žáků ve
dové zprávy.
RM schvaluje navržené umístění nových ulic v lo- třídě pro školní rok 2017/2018 v 8. třídě o 3 žáky dle
důvodové zprávy. Výjimka z nejvyššího počtu žáků
kalitě pro bydlení Bezručova v Poličce dle důvodové
ve třídě platí za předpokladu, že nebude překročena
zprávy.
RM doporučuje ZM ke schválení realizaci a finan- kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě
cování akce „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Po- vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví.
ličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje vyčlenění dalších 50 ks výtisků „DěRM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se spo- jiny města Poličky“ pro propagaci města.
RM schvaluje přemístění volební místnosti pro
lečností COMA, s. r. o., Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dohody o umístění re- volební okrsek č. 10 - Polička Modřec z restaurace
U Dufků, se sídlem Modřec č. p. 15, 572 01 Polička do
klamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se
objektu hasičské zbrojnice, se sídlem Modřec č. p. 67,
společností Tauer Group, a. s., Svitavy, dle důvodové
572 01 Polička.
zprávy.
RM schvaluje Směrnici k poskytování informací
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 9417001799/4000210333 - ply- podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím v platném znění.
novod ve II. etapě infrastruktury lok. Bezručova
RM stanoví pro účely předvolební kampaně při
v Poličce, se společností GasNet, s. r. o., Ústí nad Lavolbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
bem, dle důvodové zprávy
RM schvaluje dodavatele zakázky „Intenzifika- v říjnu 2017 úhradu za využití 1 plochy trojhranů voce ČOV Polička – autorský dozor“ firmu KONE- lebními stranami paušální částkou 100 Kč.
RM doporučuje ZM schválit záměr realizace a fiKO, spol. s r. o., Ostrava, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy k reali- nancování projektu „Rozšíření stávajícího systému
varování a vyrozumění obyvatelstva, včetně předzaci zakázky „Intenzifikace ČOV Polička – autorský
povědního a výstražného systému na lokální úrovni
dozor“ s firmou KONEKO, spol. s r. o., Ostrava, dle
pro město Polička“, s realizací v roce 2018, dle důvodůvodové zprávy.
dové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým přío dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
Vysoké Mýto, na akci „Úprava prostranství před ZŠ stupem obsahují text upravený tak, že jsou odstraMasarykova, nábřeží Svobody v Poličce“, dle důvo- něna jména a osobní údaje fyzických osob a údaje,
které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonydové zprávy
mizovaný text); originál textu je k dispozici v kanceRM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Vy- láři sekretariátu starosty a místostarosty.
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Kalendář akcí

Inspirace z měst
České inspirace

říjen 2017

Hradec Králové
10. – 14. 10. – Jazz jde městem Jazz Goes to Town
hudební sály, kluby, centrum
města
Prestižní hudební přehlídka, která pravidelně
v pěti říjnových dnech přináší jazz ve všech jeho podobách. Špičkoví tuzemští a zahraniční umělci, nové
jazzové projekty i začínající hudebníci.

Tylův dům
neděle 1. října v 15.00 h
Kam letí ten tón? - Den seniorů
Dostaveníčko plné vzpomínek s Pavlínou Filipovskou a Šimonem Pečenkou. Mozaika evergreenů, které vás vrátí do mladých let.
vstupné: 70 Kč (pouze balkón)
pátek 6. října v 19.00 h
Kurz tance a společenské výchovy
nepřístupno veřejnosti
sobota 7. října v 19.00 h
Zákrejsova Polička 2017
K. Lupinec – S. Štemberová: Rozpaky
zubaře Svatopluka Nováka
Ochotnický divadelní spolek Vířina
Že vám ten název něco říká? Tak jako kdysi
známý televizní kuchař je i náš ústřední hrdina, dentista Svatopluk Novák, poněkud
nerozhodný a řešení situací rád přenechá
druhým, v tomto případě divákům v hledišti.
vstupné 60 Kč
neděle 8. října v 17.00 h
Zákrejsova Polička 2017
Pod křídlem
ZUŠ Bystré
„Pod křídlem“ je slovní hříčkou, neboť se jedná
o klavírní křídlo, ale také křídlo andělské. Jde
o zamyšlení nad filozofií andělů světla a stínu,
a také nad tím, jakým způsobem nás ovlivňují.
vstupné 60 Kč
úterý 10. října v 19.00 h
Kristina Stepasjuková – klavír
vstupné 110 Kč/20 Kč studenti, žáci
Koncert v rámci KPH sezóny 2017/2018

pátek 13. října v 19.00 h
Kurz tance a společenské výchovy
nepřístupno veřejnosti
sobota 14. října v 19.00 h
Zákrejsova Polička 2017
Robin Hawdon: Dokonalá svatba
Divadelní soubor KD Holice
Svatební obřad a chvíle před ním jsou obvykle situací, kdy se lámou životní osudy. Tak je
to i v jedné z nejlépe napsaných komedií současnosti. Bill s Ráchel se budou brát. Jenže
ráno před svatbou se Bill probudí v posteli po
noci s dívkou, kterou si nepamatuje.
vstupné 60 Kč
neděle 15. října v 17.00 h
Zákrejsova Polička 2017
Dva bratři a O hloupé kovářce
ochotníci ze Širokého Dolu
V první pohádce se představí děti a druhá
bude v podání dospělých ochotníků ze Širokého Dolu.
vstupné 60 Kč.

Sobota 21. října v 19.00 h
Zákrejsova Polička 2017
Isabelle de Toledo: V rytmu tanga
Vicena Ústí nad Orlicí
Hra je hrou o životě, o touze žít, o lásce a věrnosti až za hrob, ale i o nevěře a zklamání. Je
to hra něžná i hořká, která vás strhne svým
silným příběhem nebo mine vaši představu,
se kterou jste na představení přišli. Tak to
v životě chodí.
vstupné 60 Kč

pátek 27. října v 19.00 h
Kurz tance a společenské výchovy
nepřístupno veřejnosti
sobota 28. října v 19.00 h
Zákrejsova Polička 2017
R. a M. Cooney: Nájemníci pana Swana
Divadelní spolek Šembera Vysoké Mýto
Komedie od žijících anglických dramatiků Raye a Michaela Cooney (otce a syna).
V rodné Anglii jsou nazýváni „mistry frašky“.
V současné době tato hra rozesmává diváky
na všech profesionálních scénách světa.
vstupné 60 Kč

V pátek 6. 10. zveme na koncert a workshop francouzského hráče na španělskou kytaru Serge Hémana.
Akce se uskuteční v aule Gymnázia Polička
od 12.30 hod.
Pořádá ZUŠ Bystré ve spolupráci s Gymnáziem Polička.

Jindřichův Hradec
22. 10. – Podzimní koncert Jindřichohradeckého
symfonického orchestru
Místo konání Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, začátek 19. 00 hodin.
Kutná Hora
28. 10. - Slavnosti Malínského křenu
Trh zaměřený na tradiční ruční výrobky v kombinaci s mini food festivalem a jídly s malínským křenem.
Litomyšl
29. 9. - 12. 11. - Zdeňka Vydrová, architektka
Regionální muzeum v Litomyšli
Zdeňka Vydrová působí od roku 1991 jako městská
architektka Litomyšle a patří tak ke klíčovým osobnostem, které stojí za úspěchem města, coby jednoho
z center současné české architektury. Její činnost
byla v minulém roce oceněna Cenou Ministerstva
kultury a vítězstvím v soutěži Architekt obci.

pátek 20. října v 19.00 h
Kurz tance a společenské výchovy
nepřístupno veřejnosti

středa 25. října v 8.15 a 10.00 h
Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka
a Vochomůrky
Veselá pohádka, plná hravosti, humoru
a písniček. Divadelní pohádka určena pro
děti z MŠ a I. stupně ZŠ. Přístupno veřejnosti.

Kytarový koncert a workshop

Cheb
5. - 8. 10. - XIX. ročník přehlídky Divadlo jednoho
herce
19th Cheb Monodrama Festival
V Západočeském divadle v Chebu a na dalších místech města.

Telč
2. – 30. 10. - Výstava 10 let plenéru Univerzity
3. věku U3V
vstupní síň radnice
Vernisáž výstavy v pondělí 2. 10. v 16 hod. s hudebním vystoupením žáků Základní umělecké školy Telč.
Třeboň
Do 6. 11. – Výstava grafiky Oldřicha Kulhánka
a sochy Petera Nižňanského
Dům Štěpánka Netolického
Oldřich Kulhánek se řadí mezi přední české grafiky, veřejnost jej zná především jako autora současných českých bankovek a několika desítek poštovních známek. Peter Nižňanský se zabývá tvorbou
soch a plastik, které jsou realizovány převážně v cínu
a bronzu.

neděle 29. října v 17.00 h - Divadelní klub
Zákrejsova Polička 2017
Bengt Ahlfors: Divadelní komedie
Divadelní spolek Tyl Polička „mladí ochotníci“
Úspěšná komedie soudobého finského autora,
která umožňuje nahlédnout do bláznivého
světa divadla. Děj se odehrává za oponou malého oblastního divadla, kde se po neúspěšné
premiéře snaží režisérka nazkoušet novou
hru. Ale místo nadšení sleduje u svých kolegů
jenom odpor a jejich žabomyší války.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách www.ceskainspirace.cz

Volné pracovní místo
v SVČ Mozaika
Správce na dopravním hřišti s výukou dopravní výchovy pro děti
Pracovní poměr na DPP.
Proškolíme a zaučíme.
leden – březen: výuka teorie
duben – červen: výuka praxe
pracovní doba: 8.00 - 12.00 h
Další informace: Zdeňka Švecová, 461 725 352,
svecova@mozaika-policka.cz
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Městská knihovna

Kino Polička

středa 4. října – Divadelní
klub od 20.00 h
Robert Fulghum v Poličce –
LiStOVáNí z knihy Co jsem to
proboha udělal?
Americký spisovatel Robert Fulghum se opět vrací
do Poličky, aby s projektem LiStOVáNí představil
svou novou knihu Opravář osudů. Uvidíte také
divadelní představení z knihy Co jsem to proboha
udělal? Nebude chybět diskuze s Robertem Fulghumem, autogramiáda a prodej knih. V hlavních rolích Věra Hollá a Alan Novotný (alt. Jiří
Ressler). Doporučujeme předprodej vstupenek
v knihovně. Vstupné 70 Kč/120 Kč.
středa 11. října – čítárna knihovny od 17.30 h
Bitva u Lehnice – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
V pol. 13. století už Evropané zapomněli na ničivost vpádů východních nájezdníků. A tu ejhle,
Tataři. Sílu drsných nájezdníků na malých koních
podcenil císař i papež. Postižení ať se brání sami,
každý jak umí…
středa 18. října – čítárna knihovny od 17.30 h
Bitva na Moravském poli – přednáška
Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Na den sv. Rufa 1278 začala mít Evropa, a nejenom ta střední, problém s Habsburky. Stačilo
pár hodin naplněných krví a léta budovaná říše
vzala za své.
úterý 31. října – čítárna knihovny od 15.00 h
Strašidelná knihovna – dušičkové čtení a tvoření pro děti
Duchařské odpoledne v knihovně pro všechny
strašpytlíky z 1. stupně ZŠ. V hravém workshopu
nebude nouze o hrůzostrašné pohádky, tvoření
a úkoly u ježibaby, vstupné zdarma.
středa 1. listopadu – čítárna knihovny od
17.30 h
Bitva u Courtrai – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Francouzský král Filip Sličný byl nejmocnějším
monarchou v Evropě, před jeho rytířskými válečníky se třásl svět. Vlámští tkalci a řezníci však
tento převládající názor nesdíleli. Bitva zlatých
ostruh jim dala za pravdu.
každé pondělí od 9.30 h – v čítárně knihovny
Knihomolík – čtenářský klub pro rodiny s dětmi
Hravé dopoledne mezi knihami, pohádkami
a kouzelnými pohádkovými bytostmi. S dětmi si
čteme, prohlížíme, vyprávíme a tvoříme. Občas
také posloucháme pohádky a tancujeme. Na závěr vybíráme a půjčujeme knížky domů, aby bylo
stále co číst. Pro děti od 2 let, vstupné zdarma.
Pohádkový svět – výstava dětských ilustrací
Venduly Hegerové – první patro knihovny
Na podzim v knihovně představíme ilustrace
Venduly Hegerové, mnohostranné výtvarnice,
která se věnuje tvorbě pro děti. Na svém kontě
má leporela, komiksy, animovaný film, designy
pokojíčků, přáníčka, ale především řadu ilustrovaných knih.
Její ilustrace najdete například v knihách Žeryk to spočítá, Žeryk na cestách, Kouzelná abeceda, Veršované rozcvičky aj. V. Hegerová je také
známá svými ilustracemi do časopisů Sluníčko
a Čtyřlístek. Výstava bude k vidění v prvním patře knihovny do 31. prosince.
Říjnový tematický koutek – Horror stories
Máme pro vás toho správného partnera na
sychravé ponuré večery – hororovou knihu. Děsuplné historky, záhady a jiné napínavé příběhy
k dostání v knihovně.
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pondělí 2. října v 19.00 hod.
Zahradnictví: Dezertér
drama, ČR, 115 min, přístupný, vstupné
120 Kč
Druhá kapitola rodinné kroniky se odehrává
na pozadí převratných událostí v letech 1947
- 1953. Hlavní postavou je majitel noblesního
kadeřnického salonu v centru Prahy (Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde zaměstnává.
středa 4. října v 19.00 hod.
Wind River
akční/krimi, USA, 107 min, titulky, přístupný
od 12 let, vstupné 110 Kč
Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené pusté krajiny tělo mrtvé indiánské dívky.
Vyšetřování se ujímá novopečená agentka
FBI, která do odlehlé indiánské rezervace
přijíždí zcela nepřipravená na drsné podnebí.
pondělí 9. října v 18.00 hod.
Esa z pralesa
animovaný, Austrálie, 97 min, dabing, přístupný, vstupné 120 Kč
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák,
ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra.
Však byl také vychován hrdou tygřicí. Maurice se touží stát nejlepším kung-fu mistrem
na světě.
středa 11. října v 19.00 hod.
Blade Runner - 3D
3D sci-fi/thriller, USA/Kanada/VB, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie dlouho ukryté tajemství, které
je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit
poslední zbytky lidské společnosti.
pondělí 16. října v 19.00 hod.
Hora mezi námi
drama, USA, 109 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 120 Kč
Dva náhodní spolucestující, muž a žena, se
s malým letadlem zřítí uprostřed zasněžených hor. V těchto extrémních podmínkách
nemají jinou šanci na přežití, než že si tito do
této chvíle zcela cizí lidé vytvoří silné pouto.

středa 18. října v 19.00 hod.
8 hlav šílenství
Drama, ČR, 100 min, přístupný od 12 let,
vstupné 110 Kč
Aneta Langerová v roli nespoutané ruské básnířky Anny Barkovové, která před a po druhé
světové válce strávila přes dvacet dva let v sovětských lágrech a vyhnanství.
pondělí 23. října v 19.00 hod.
Bajkeři
komedie, ČR, 95 min, přístupný
Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií
ve stylu Snowboaďáků a Rafťáků. Bajkeři chtějí přinést do podzimních kinosálů
slunce, letní pohodu, okouzlení láskou i kamarádství utužené ve chvíli, kdy je třeba se
opřít do šlapek.
středa 25. října v 19.00 hod.
Matka!
psycho/thriller, USA, 115 min, přístupný od
15 let, vstupné 120 Kč
Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrají
v thrilleru Matka! manželský pár, jehož idylické soužití v nádherném domě v lůně přírody naruší nezvaní hosté, kterých neustále
přibývá.
neděle 29. října v 18.00 hod.
My Little Pony Film
animovaný, Kanada/USA, 99 min, dabing,
přístupný, vstupné 110 Kč
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají
se naši kamarádi na cestu až na konec bájné
Equestrie, protože musí zachránit svůj milovaný domov. Na cestě je čeká velké dobrodružství a spousta nových přátel.
pondělí 30. října v 19.00 hod.
Čára
krimi/thriller, SK/Ukrajina, 108 min, titulky,
přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč
Kriminální thriller o pašerácích ze slovensko-ukrajinských hranic. Film ukazuje podsvětí a život na samotné východní hranici EU,
kde platí často vlastní zákony. V napínavém
filmu se představí hvězdy jako je Andrej Hryc
nebo Emílie Vašáryová.

SVČ Mozaika, poslední místa v kroužcích
Přihlášky a info na www.mozaika-policka.cz
• Jehlou a nití: pro děti od 1. třídy; 800 Kč,
středa 14.00 - 16.00 hod., SVČ; Z. Švecová
• Kutílci: pro kluky od 1. třídy – začátečníci;
800 Kč, pondělí 14.00 - 16.00 hod., SVČ;
Z. Švecová
• Prima vaření I.: začátečníci 1.-5. třída;
800 Kč, úterý 13.30 - 15.00 hod., SVČ;
I. Chroustovská, DiS.
• Házená: Dívky; 800 Kč, středa 16.00 - 17.00,
pátek 17.00 - 18.00 hod., hala gymnázia;
A. Pazlarová, velká hala ZŠ TGM; Škorpík
• Hip hop: 6. – 9. třída; 900 Kč, středa 15.00 –
16.00 hod., SVČ; Vendula a Lucie Fendrychovy
• Basketbalová přípravka: 2. – 4. třída;
800 Kč, úterý, čtvrtek 14.00 - 15.00 hod., ZŠ
Na Lukách; Lukáš Pivoda, Mgr. Karel Němec
• Šachy II.: pokročilí; 800 Kč, pátek 15.30 17.30 hod., SVČ; D. Schaffer
Zájmové kroužky pro nejmenší
• Klokánci - cvičení na míčích: 3 - 5 let;
800 Kč, pondělí 16.00 - 17.00 hod., sál SVČ;
K. Sokolová
• Angličtina se zvířátky: 4 - 6 let; 950 Kč,
pondělí 15.15 -15.45 hod., SVČ; M. Šilarová,
H. Richterová

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

• Rarášek – cvičení rodičů s dětmi: 3 - 5 let;
800 Kč, úterý 17.00 - 18.00 hod., malá tělocvična ZŠ TGM; M. Lajžnerová
Zájmové kroužky pro
dospělé a studenty
• Fitbox: pro dospělé a studenty; 1 600 Kč,
středa 19.00 - 20.00 hod., SVČ; M. Jirečková
• Muzikoterapie: pro dospělé a studenty;
1 600 Kč, středa 18.00 - 19.00 hod., SVČ;
MVDr. V. Poutník
• Tai-chi „24-forem“: pro dospělé a studenty;
1 600 Kč, středa 17.00 - 18.00 hod., SVČ;
MVDr. V. Poutník
• Keramika pro dospělé: pro dospělé a studenty; 1 500 Kč + hlína, úterý 18.00 - 20.00 hod.,
SVČ; A. Hejduková
• Dámský klub: pro dospělé; 550 Kč, každé
první úterý v měsíci 14.30 - 18.30 hod., SVČ;
D. Pachovská
• Kurz černého drátování I.: Pro dospělé
a studenty; 750 Kč, říjen - listopad 10 lekcí,
čtvrtek 17.00 - 19.00 hod., SVČ; Ing. Ivan
Šouta
• Kurz malby: pro dospělé a studenty; 1 500 Kč,
soboty po 14 dnech, 14.00 - 17.00 hod., SVČ;
D. Němcová

Divadelní klub
Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
středa 4. 10. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí s Robertem Fulghumem LiStOVáNí z knihy Co jsem to proboha
udělal?
Robert Fulghum s projektem LiStOVáNí představí svou novou knihu Opravář
osudů. Uvidíte také divadelní představení
z knihy Co jsem to proboha udělal? Nebude chybět diskuze s Robertem Fulghumem,
autogramiáda a prodej knih. V hlavních
rolích Věra Hollá a Alan Novotný (alt. Jiří
Ressler). Doporučujeme předprodej vstupenek v knihovně.
Vstupné 120 Kč/70 KčS.

sobota 14. 10. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání – Limbo (CZ, SK, UKR)
Saxofon, trubka, bicí, basa a kvalitní jazz
střihnutý world music v mezinárodním seskupení. Vstupné 130 Kč, 80 KčS.
čtvrtek 19. 10. v 8.00 hod.
pátek 20. 10. v 8.00 hod.
Den stromů 2017
Zábavně-vzdělávací program pro žáky MŠ
a ZŠ. Připravuje Ekocentrum Skřítek.
pátek 20. 10. ve 20.00 hod.
Benefiční koncert pro SZŠ Bystré
Vstupné 180 Kč, 140 Kč předprodej trafika
Kubát.

pátek 6. 10. ve 20.00 hod.
Doctor Viktor+ Wild Music Walkers
+Among The Wasted
Historicky 1. česká kapela vybrána samotnými AC/DC k předskakování na pražském
koncertu v rámci světového turné „Rock or
Bust World Tour 2016”. Žádné efekty a žádné kytarové krabičky. To je Doctor Victor!
Vzniká v Praze roku 2012 a stává se z ní
neřízená střela výhrou v soutěži Hard Rock
Rising 2013, Global Battle of Bands Czech
Republic 2013 a poté 2. místo na celosvětovém finále Global Battle of Bands v Thajsku.
Sází na vlastní repertoár v angličtině a do
povědomí veřejnosti se zapsala rockově
laděnými songy založenými na kytarových
riffech, sladěných vokálech a neokoukané
energické show. Jako předkapely vystoupí Wild Music Walkers blues-rock (Praha)
a Among The Wasted alternative-rock (Polička). Vstupné 150 Kč/120 KčS.

pátek 27. 10. ve 20.00 hod.
Debustrol, Lokomotiv
Vstupné 240 Kč, 190 Kč předprodej v DK.
neděle 29. 10. v 17.00 hod.
Divadelní komedie Bengt Ahlfors
Úspěšná komedie finského autora, která
umožňuje nahlédnout do bláznivého světa
divadla. Sehraje skupina poličských ochotníků okolo Michala Moravce (H. Kynclová,
O. Cihlář, V. Cechová, J. Hrubý, N. Plšková,
V. Větrovský, J. Hloušová). Vstupné 60 Kč.
úterý 31. 10. v 19.00 hod.
Ladislav Zibura - Už nikdy pěšky po
Arménii a Gruzii
Mladý poutník se vydá pěšky probádat Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach. Očekává nenáročný výlet, situace se mu ale brzy
vymkne z rukou. Oblíbená cestovatelská
projekce a veselohra Ladislava Zibury plná
humoru a lidských příběhů. Přijďte, bude
legrace. Vstupné 100 Kč.

pátek 13. 10. ve 20.00 hod.
Poletíme?, WxP
Vstupné 180 Kč, 150 KčS.

Polička je zastoupena na
prestižních výstavách v Praze
Národní památkový ústav pořádá od 12. října do
28. února ve Šternberském paláci v Praze výstavu
Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty. Zastoupeno je i poličské muzeum čtyřmi obrazy hohenemské galerie (v této souvislosti je zajímavé, že
z litomyšlského zámku ani z krajského muzea v Pardubicích nebyl vyžádán žádný exponát – prostě proto, že takto významné exempláře nemají). V katalogu jsou poličské obrazy vysoce ceněné: Snad kromě
obrazárny Lobkowiczů u nás není srovnatelných
kolekcí, jakou je galerie tří renesančních generací
rodu Hohenemsů v Poličce. Na portrétech poutají
pozornost i luxusní šperky.
Hortensie z Hohenemsu (rozená Medici, neteř
papeže) má na obrazu z r. 1577 šperky se zelenými
smaragdy – ty byly považovány za „krále drahokamů“, zvláště pro svou nedostupnost, neboť egyptské
doly královny Kleopatry byly ztraceny. Až Španělé
začali vozit smaragdy ze svých plaveb do Kolumbie.
Největší pozornost si zaslouží článkovaný náhrdelník Eleonory z Hohenemsu na obrazu z r. 1613
(použitý i v další generaci na obrazu z r. 1650). Na
zlatých článcích s drahokamy a perlami jsou fantaskní figurky s pestrobarevným emailem - tuto
techniku ovládala v Evropě asi desítka tvůrců.
Mimo jiné zlatník císaře Rudolfa – Andreas Osenbruck. Od něj se uchoval obdobný řetěz uložený
dnes v Praze ve Svatovítském pokladu. Řetěz bude
v pancéřové vitríně vystaven vedle poličského obra-

Galerie Kabinet
Chaos
21. 10. v 17 hod.
Janek Rous
Jménem Spolku Planeta Chaos z.s. vás srdečně
zveme na říjnovou vernisáž do alternativního výstavního prostoru Chaos Box.
„Dílu Janka Rouse dominuje performance a vytváření specifických situací, které mohou mít povahu subtilní intervence (a její jednoduché dokumentace), ale i monumentálních narativů zachycených
filmovou esejí či komplexní videoinstalací. Rous
se buď stává solitérním aktérem vykonávajícím
zdánlivě banální činnosti ve vztahu k městskému
či venkovskému prostředí, nebo jakýmsi šachistou
hrajícím se skutečnými postavami, schopným vytvářet nečekané mezilidské konstelace na hranici
reality a abnormality. Právě propojení Rousova
osobitého humoru ve vztahu ke každodennosti
a jeho zájmu o „druhý břeh“, iracionální či magickou stránku skutečnosti, činí jeho přístup velmi
svébytným.
Jedním z prvních výrazných celků, který vytvořil v době svých studií v Ateliéru monumentální
tvorby Jiřího Příhody na pražské AVU, je cyklus
tzv. Obecně neprospěšných činností (2007). Rous
v roli poněkud pomateného dobrodince kopíruje
listy prázdného papíru, setřásá sníh z větví stromů při sněhové bouři, kupuje si vstupenky na výstavy, které nenavštíví. Na tyto situace navazuje
projekt Neue dörflichkeit - Nová vesnickost (2009),
realizovaný ve spolupráci s Janem Trejbalem. Autoři podnikali noční výpravy do urbanisticky či komunitně disfunkčních vesnic, kde prováděli drobné rituály reagující na problematické situace, jako
jsou sousedské spory o hranici pozemků, znečištěná voda nebo zapomenuté „monumenty“. Janek
Rous v linii (ne)nápomocných projektů pokračoval
také v akci a navazující instalaci nazvané Hvězdičky na špeku (2010), kdy pil dešťovou vodu, aby
vlastní močí zaléval umělé květiny v hotelu. Převrácením logiky věci ad absurdum autor mimoděk
upozorňuje na drobné i velké mezery a hluchá místa v uspořádání prostředí, ve kterém žijeme.“
Výňatek části textu kurátorky Kariny Kottové
k autorovu dílu z webového portálu Artlist: www.
artlist.cz/janek-rous-108585/
Janek Rous je jedním z nejzajímavějších a nejosobitějších umělců nastupující generace. Zúčastnil
se důležitých výstav v Čechách, Polsku, Německu
nebo v Rakousku. Byl vybrán na několik prestižních stipendijních pobytů v Rakousku nebo
v USA v New Yorku. Studoval v letech 2007 – 2013
na AVU v Praze v atelieru Monumentální tvorby
doc. MgA. Jiřího Příhody. Tento vlivný pedagog
a nepřehlédnutelný umělec generace 90. let v současnosti tvoří mezi Austinem v USA a Pekingem, ale
i nedalekou Lubnou, kde otevře 28. 10. ve svém objektu ARCHA, novou místní galerii zaměřenou na
tvorbu svých generačních souputníků.
V. Š. B.

zu. Zvláštností šperku na portrétu z Poličky je velké
zvíře s dlouhým chlupatým krkem – Dr. Stehlíková je identifikovala jako lamu – což by zapadalo do
okruhu vyobrazení exotických zvířat dovážených
z jižní Ameriky. Je zde i fénix, křesťanský symbol
vzkříšení. Tajuplnost a víceznačnost některých
symbolů na náhrdelníku se vzpírá jednoznačnému
rozluštění.
Národní galerie v Praze pořádá od 3. listopadu
do 25. února ve Valdštejnské jízdárně, ve spolupráci s rakouskými institucemi, výstavu Arcivévoda
Těšíme se na setkání s vámi u nás. Mimo jiné si
Ferdinand Tyrolský. Ten je známý jako mecenáš
na pozemku usedlosti Chaos můžete projít krásný
umění a budovatel pražského letohrádku Hvězda. labyrint z dílny Asol nebo strávit čas v naší malé
Méně známé je, že do jeho služeb přešel od hrabat „přírodní rezervaci“. Baví nás systém: „Děti si hrají,
z Hohenemsu nizozemský malíř Anthoni Bays. Je
rodiče se baví.“ Tento sen se může u nás stát skuautorem obrazu Zahradní hostina Hohenemsů. Ob- tečností. Teple se oblečte a chvíli pobuďte s námi
raz, považovaný za největší renesanční skupinový
a s říjnovým umělcem. Tato setkání mají sloužit
portrét mimo italské území (šířka 5,5 m; 54 postav), ke vzájemnému otevírání nových obzorů, skrze vibude zapůjčen do Prahy.
zuální umění a setkávání se v krásném přírodním
K poličskému obrazu se dochovala rozměrná pří- místě.
pravná kresba v soukromé italské sbírce a nedávGalerie Kabinet Chaos Střítež 68, Polička. Oteno byla dražena v New Yorku. Nyní je ve sbírkách
vřeno máme v den vernisáže, po domluvě, nebo
École nationale arts Paris a je zařazena do jejich
v neděli vždy od 13 – 18 h. Kontakt: verbrom@
rozsáhlého katalogu (spolu s reprodukcí poličského
gmail.com, 602 315 215, web: www.planeta-chaobrazu).
os.cz, FB: Galerie Kabinet Střítež, Artmap: www.
Jak je tedy vidět, o sbírky poličského muzea je
artmap.cz, Galerie Kabinet Chaos.
živý zájem. Obě výstavy čtenářům doporučujeme
Za podporu celoročního výstavního programu
ke zhlédnutí.
děkujeme MKČR, městu Poličce a soukromým subDavid Junek
jektům.
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Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž:
O včelách a lidech
- hravá výstava o včelách a včelařství
7. 10. 2017 - 7. 1. 2018
Proč včely tančí? Proč se jim
oznamovala smrt hospodáře?
A za co včelaři vděčí Františku Hruškovi? To je
pouze několik otázek, které nejen dětským návštěvníkům zodpoví včelí průvodkyně Medulka na
výstavě O včelách a lidech. Návštěvníci se dozvědí,
v čem jsou včely užitečné, jaký je život včely
dělnice, včelího trubce nebo včelí matky, kde včely
bydlí a jak se spolu dorozumívají. Práci člověka ve
včelíně představí sbírkové předměty používané od
dávné minulosti až dodnes. V interaktivní části si
pak děti mohou vyzkoušet, jak včela sbírá pyl, jak
krmí larvy, jak staví své voskové obydlí nebo se
prostřednictvím hry seznámí se stavbou těla včely.
Součástí výstavy jsou makrofotografie Ze života
včely včelaře Josefa Permedly. Výstava vznikla
ve spolupráci Vlastivědného muzea v Šumperku,
Vlastivědného muzea v Olomouci a za pomoci členů Českého svazu včelařství, základní organizace
Polička a Ekocentra Skřítek.
Výstava bude zahájena v sobotu 7. října
ve 14.00 hod. ve výstavních sálech centra.
Netradiční vernisáž bude plná chutí a vůní.
K ochutnání pro vás budou připraveny různé druhy medu, chybět nebude povídání
o včelách a včelaření a těšit se můžete na
medové perníčky, medovník, medovinu
nebo medovou limonádu. Připravena pro
vás bude také tvořivá dílna, kde si vyrobíte
drobné svíčky ze včelího vosku.
Národ se bránil
24. 10. - 19. 11., hudební sál muzea
Samostatnost národa je třeba bránit. A je třeba připomínat i méně známé postavy. Výstava
představuje protifašistickou odbojovou činnost
prostřednictvím osobností z Poličska (letošních
jubilantů) – v širokém rozpětí padlých obránců
pohraničí v roce 1938, výsadkáře skupiny Silver
B, letce, nedostudovaného medika utíkajícího do
zahraničí, studenta gymnázia i četníka pomáhajícího židům.
Vernisáž
proběhne
v
úterý
24. 10. v 17.00 hod. v hudebním sále centra.
Výstavy:
70. výroční umělecký salon v Poličce 2017
9. 9. – 5. 11., výstavní sály Městské galerie
v radnici, Palackého nám.
Městské muzeum a galerie Polička vás zve do
výstavních sálů radnice od 9. září do 5. listopadu.
Představen bude výběr děl autorů zastoupených
na uplynulých ročnících, tedy v širším rozpětí tradičního krajinářství (Bukáček, Hanych, Jambor,
Síla, Vl. Šindler...), moderní tvorby 60. let (Balcar,
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Borovský, Fremund, Hajn, Malich, Matal...) a současné tvorby (Bromová, Herynek, Sion, J. Šindler,
Zychová...). Poličské salony byly zahájeny v roce
1941. V posledních letech se zaměřují na představování aktuální tvorby absolventů AVU Praha
a FaVU VUT Brno.
„Teď pojedeme přes Švýcary a zítra
v Paříži“. Cestování Bohuslava Martinů
23. 9. - 5. 11.
Aniž to vlastně tak úplně plánoval, byl celý život
skladatele Bohuslava Martinů prodchnut různými cestami a změnami pobytu. Začalo to nevinně
výjezdními koncerty s Českou filharmonií, kdy se
jako její řadový hráč zúčastnil zahraničních zájezdů. Pokračovalo to jeho volbou studia v Paříži,
která jej uchvátila a přitáhla natolik, že se zde oženil a usadil natrvalo. Další plány přetrhal nucený
exil do USA v době druhé světové války a po jejím
skončení pak následovala opět cesta zpět do Evropy, v níž pobýval nejčastěji ve Švýcarsku a Francii. Z mladíka, pocházejícího z malého českého
městečka Poličky, se ne zcela vlastní vinou stal
doživotní světoběžník, jemuž ovšem bylo vzhledem k politickým okolnostem odepřeno se vrátit
do vlasti. Zmiňované okolnosti se snaží výstava
zachytit.
Připravujeme:
Bílá jako sníh, černá jako káva
Co je to? ... Jako se střídá světlý den a temná noc,
proměňuje se po staletí móda oblečení i interiérů.
Výstava s nádechem nostalgie starých časů a kouzelné atmosféry Vánoc představí muzejní sbírku
porcelánu a textilu, jemuž vévodí výšivky a krajky.
Prostřednictvím tří témat – narození, prostřený
stůl, dárky – představíme především zručnost našich babiček a prababiček.
Náš Martinů

Koncert pro dvoje
housle a klavír
Alexey Aslamas - housle,
David Pokorný - housle, Anton Aslamas - klavír
Pohled do autorské dílny skladatelů období baroka
(J. M. Leclair, J. S. Bach) i moderní hudby 20. století (S. Prokofjev, B. Martinů)
nabízí koncert, který bude zasvěcen skladbám
napsaným pro dvoje housle, ať již v podobě duet
či s doprovodem klavíru. Nevšední invence tvůrců
vyžadovaná nástrojovým obsazením, stejně jako
virtuozita interpretů, osvědčená řadou cen získaných v tuzemských i mezinárodních soutěžích,
slibují hluboký umělecký zážitek.
Koncert se koná ve čtvrtek 26. října od
19.00 h v hudebním sále centra. Pořádá
Spolek Náš Martinů. Vstupné: 90 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
Podzimní věnec
– tvořivá dílna pro dospělé. Výroba
podzimní dekorace s keramikou.
Termín: čtvrtek 5. 10.
Čas:
18.00 – 21.00 h
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
110 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel: 461 725 352
Podzimní věneček
– tvořivá dílna s keramikou pro děti
od 6 let
Termín: čtvrtek 5. a 19. 10.
Čas:
16.00 – 17.45 h
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
S sebou: pracovní tričko
Přihlášky: do 4. 10.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel: 461 725 352
První podzimní
– dopolední keramická dílna pro
dospělé, kteří mají chuť poznat něco
nového, tvořit, příjemně relaxovat.
Výroba podzimního květináče
a dekorace.
Termín: středa 11., 25. 10. a 1. 11.
Čas:
9.30 – 11.30 h
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
S sebou: pracovní tričko
Přihlášky: do 9. 10.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel: 461 725 352
Podzimní věneček se sovičkou
– tvořivá dílna s keramikou pro
předškoláky
Termín: čtvrtek 12. 10.; středa 25. 10.
Čas:
16.00 – 17.45 h
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
S sebou: pracovní tričko
Přihlášky: do 10. 10.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel: 461 725 352
Keramika – zapékací mísy
– tvořivá dílna pro dospělé
Termín: čtvrtek 19. 10., 2. a 9. 11.
Čas:
18.00 – 21.00 h
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
230 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel: 461 725 352
Aquashow
– netradičně společně oslavíme
40. výročí založení plaveckého
bazénu v Poličce, na bazéně v Poličce
bude umístěno 7 velkých atrakcí
pro malé i velké (vodní trampolíny,
vodní houpačka – kokos a banán,
aquazorbing, aquaspace, vodní válec
a kostka), doporučujeme dětem do
10 let s doprovodem rodičů, kvůli
omezené kapacitě přihlášky předem
na určitou hodinu – čas se může
změnit – budete včas informováni
Termín: pátek 6. 10.
Čas:
14.00 – 15.00, 15.00 – 16.00, 16.00 –
17.00 h

Místo:
Cena:
Přihlášky:
Info:

Plavecký bazén Polička
35 Kč/1 hod./osoba
do 4. 10.
Alena Hejduková, tel: 736 761 281,
739 510 295
Akci podporuje město Polička, TES Polička.
Psychosomatika – nemoc začíná v hlavě
– dvouhodinový seminář pro dospělé.
Budeme si povídat o pěti aspektech
zdraví, a jak funguje naše psychika.
Termín: čtvrtek 19. 10.
Čas:
17.00 – 19.00 h
Vstupné: 50 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: do 18. 10.
Lektorka: Jitka Bukáčková
Info:
Alena Hejduková, tel: 736 761 281,
739 510 295
Pletené gondoly
– v dílně pro dospělé a studenty si vyrobíte pěkný dárek k Vánocům z pedigu.
Při pletení si zvolíte vlastní barevné
kombinace a užijete si práci s příjemným
přírodním materiálem.
Termín: pátek 20. a 27. 10., případně také 3. 11.
Čas:
17.30 – 19.30 h
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
380 Kč
S sebou: zástěru nebo ručník
Přihlášky: do 16. 10.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Jablkobraní
– akce pro celou rodinu, tvoření pro
děti – vaření a pečení z jablíček, upečte
něco jablečného a přineste to do soutěže!
Hlavní cena: smoothie mixér
– na nástěnku receptů z jablíček můžete
dát i ten váš, celé odpoledne možnost
zakoupení dýní, zeleniny, ovoce, medu
a medových výrobků, keramiky, bižuterie, ukázky některých řemesel, prezentace moštovací techniky a ochutnávka,
prodej moštu, dušičková vazba, bohaté
občerstvení, k poslechu i k tanci nám
zahraje kapela Pot – Bizongrass.
Termín: sobota 21. 10.
Čas:
od 14.00 h
Místo:
SVČ Mozaika Polička – nám. Bohuslava
Martinů
Vstupné: dobrovolné
Info:
Alena Hejduková, tel: 736 761 281,
739 510 295
Podzimní prázdniny:
Laser Game
– aktivita pro děti od 2. třídy, která
vás nepřestane bavit, odjezd vlakem
do Brna, pěší přesun do Laser Gamu.
V Laser Gamu dvě hry a předpokládaný
odjezd zpět v 12.57 h z Brna.
Termín: čtvrtek 26. 10.
Odjezd: v 7.30 h z vlakového nádraží Polička
(sraz v 7.15 h na vlak. nádraží)
Příjezd: předpokládaný příjezd ve 14.29 h na
vlakové nádraží Polička
S sebou: láhev s pitím, občerstvení na celý den,
drobné na útratu
Cena:
400 Kč (v ceně jsou dvě hry v Laser
Game, jízdné)
Přihlášky: do 20. 10.
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Info:

Alena Hejduková, tel: 736 761 281,
739 510 295

Podzimní prázdniny s jumpingem
a tvořením
– prázdninová akce pro děti
1. – 5. třídy ZŠ
Termín: čtvrtek 26. 10.
Čas:
9.00 – 15.00 h
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
190 Kč (v ceně svačina, oběd a pití)
S sebou: oblečení na cvičení, čisté botasky,
láhev na pití
Lektorka: Dáša Procházková, Blanka Faltýnková
Info:
D. Procházková, B. Faltýnková,
tel: 461 725 352, 736 761 281
Připravujeme na listopad:
Broučkování
– akce pro celou rodinu. Podvečerní
procházka parkem s lampiónkem,
děti v kostýmech broučků obdrží
odměnu, zahrají si a uloží malého
broučka k zimnímu spánku. Možnost zakoupení lampionků.
Termín: sobota 11. 11.
Vstupné: dobrovolné
Místo:
Městský park Polička – vstup do
parku od elektra Kelvin
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Alena Hejduková, tel: 736 761 281,
739 510 295
Anděl – keramická dílna pro děti
– od 5 let. Výroba keramického
adventního kalendáře.
Termín: čtvrtek 2., 16., 30. 11.
Čas:
16.00 – 17.30 h
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
S sebou: pracovní tričko
Přihlášky: do 31. 10.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel:461 725 352
Pomáháme Ježíškovi
– keramická dílna pro děti s Dášou.
Sledujte naše webové stránky.
Programy pro MŠ a ZŠ
Kde se berou peníze
– výukový program pro předškoláky.
Děti se seznámí se základy hospodaření s penězi a ve výtvarné dílně si
vyrobí pokladničku.
Termín: říjen
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
20 Kč
Lektorka: Irena Chroustovská, Dáša Procházková
Výukový program finančně podporuje město Polička.
Hravá školička bruslení
– kurz pro předškolní děti MŠ. Děti
se hravou formou naučí základním
technikám bruslení na ledě.
Termín: listopad – prosinec
Místo:
zimní stadion
Cena:
225 Kč (5 lekcí)
Lektorka: Blanka Faltýnková, trenéři hokeje
Info:
B. Faltýnková, tel: 461 725 352,
736 761 281
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Program RC MaTami
•
•
•
•
•
•

Pravidelný program
• Klubík + Hlídáček: každé
pondělí 9.00–12.00 hod.
Drobínci s Lenkou (0 – 1 rok): každé úterý
9.00 – 12.00 hod.
Hrátky s angličtinou (0 – 6 roků): každé úterý
15.00 – 17.00 h
Co-working: každou středu 12.30-15.30 hod.
Drobečci s Lídou (1 – 2 roky): každý čtvrtek
9.00-12.00 hod.
Drobci s Lídou (2 – 3 roky): každý pátek 9.0012.00 hod.
Cvičení s Danou:
–– Pondělí: Power joga – ZŠ TGM zrcadlový
sál 19.00-20.00 hod.
–– Úterý a čtvrtek: Metabolic training/
HIIT/TBA – ZŠ TGM zrcadlový sál 19.00 –
20.00 hod. Do zrcadlového sálu je nutné si
vzít cvičební podložku!
–– Pátek: Jemná joga 18.00 – 19.00 hod.
v MaTami
–– Neděle: Metabolic training/HIIT/TBA – od
18.00 hod. v MaTami
–– Dětská joga v MaTami – pro více informací,
který den a v jakém čase bude joga pro děti
probíhat, sledujte naše webové stránky
nebo Facebook.

Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita max. 1 dítě)
úterý 9.00-12.00 hod.
čtvrtek 9.00-12.00 hod.
pátek 9.00-12.00 hod.
Cena 45 Kč/dítě/hodina
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený
čas a prostor RC MaTami, např. ve vaší domácnosti a dle potřeby (večer, ráno, kterýkoliv den).
Cena je 90 Kč/hod.
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.

Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí): každou středu
8.00-12.00 h. Cena 45 Kč/dítě/hodina.

Když se vytratí
zdravý rozum…
Organizované násilí, tedy války, provází lidstvo od doby, kdy se rozhodlo jít cestou civilizace
a alespoň zdánlivě opustilo svět zvířat. Čím výše
stoupáme na pomyslném žebříku civilizovanosti,
tím jsou vzájemné konflikty lidí ničivější a krvavější. Míra krvelačnosti však zůstává stejná.
Vrcholem válečných konfliktů je bitva, tedy stav,
kdy účastníky opustí i zbytky soudnosti a vsadí
všechno na jednu, pohříchu velmi nejistou, kartu.
Podzimní cyklus přednášek v Městské knihovně v Poličce bude věnován právě takovýmto okamžikům lidských dějin, tedy bitvám, které měnily běh světa, při kterých tekla nejenom krev, ale
které zdánlivě přinesly změnu historického vývoje, ačkoliv k tomu by došlo i bez tisíců mrtvých
a zmrzačených. Ale slávy a kronikářských zápisů
by bylo nepochybně méně.
Protože však je přednášející (Dr. I. Fridrichová-Sýkorová) nevoják a militantní pacifistka, zasadíme si jednotlivé středověké bitvy do kontextu
vývoje tehdejší Evropy a připomeneme si okamžiky, ve kterých došlo k chybě, která vedla k svedení bitvy. Pro náš přednáškový cyklus jsme vybrali
osm střetnutí, která „měnila“ dějiny a stála nepředstavitelné množství lidské krve, o materiálních škodách ani nemluvě. Začali jsme 6. 9. 2017
bitvou u Hattínu, po které ve skutečnosti padlo
jeruzalémské království. Potom jsme si 20. 9. připomenuli den, kdy vznikla Francie (bitva u Bouvines). Do střední Evropy nás zavedou bitvy
u Lehnice (11. 10.) a na Moravském poli (18. 10.).
Poztrácené zlaté ostruhy sesbíráme 1. 11. společně s přeživšími po bitvě u Courtrai a nezapomenutelnou českou stopu budeme sledovat v první
velké bitvě Stoleté války u Kresčaku (15. 11.).
O tom, že jsou lidé nepoučitelní, se pak přesvědčíme 29. 11. (Poitiers) a 13. 12. (Azincourt).
Přednáškový cyklus Dr. I. Fridrichové-Sýkorové proběhne v čítárně Městské knihovny v Poličce
o vybraných středách vždy v 17.30 hod., tentokrát
ve formátu hodinové přednášky a navazujícího
semináře, s přestávkou na čaj a kávu.
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Odborné poradny:
Poradny v RC MaTami jsou vedeny odborníky,
jsou zdarma, anonymní a není potřeba se na ně
předem objednávat (krom laktační poradny).
Poradnu a klub pro těhotné nahradí předporodní povídání, které proběhne v měsících říjen/
listopad.
Více o poradnách, lektorech na našem webu.
• Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová): 5. 10. (čtvrtek) 14.00 – 16.00 h
• Logopedický seminář (Mgr. Hana Dalíková): 9. 10. (pondělí) 16.00 – 18.00 h
• Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová,
DiS.): 10. 10. (úterý) 10.00 – 12.00 h
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová): 12. 10. (úterý) 10.00 – 12.00 h
• Poradna psychomotorického vývoje (Mgr.
Bc. Iva Sedláčková): 14. 10. (sobota) 13.00
– 15.00 h
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová): 16. 10. (pondělí) 10.00 – 12.00 h
• Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová): 18. 10. (středa) 16.00 – 18.00 h
• Laktační poradna (Lenka Tulisová): 24. 10.
(úterý) 17.00 – 19.00 h (pouze na objednání),
rezervace na tel. čísle: 737 964 913
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková): 30. 10. (pondělí) 16.00 – 18.00 h
Besedy – Předporodní povídání
Kdy: jednou týdně, říjen/listopad
Předporodní povídání je sestaveno ze 7 samostatných besed, které jsou věnované tématům
souvisejících s těhotenstvím, porodem a péčí
o novorozence. Povídání je určeno pro nastávající rodiče a jejich blízké.
• 12. 10. (čtvrtek): 16.00 – 18.00 h – povídání
s porodní asistentkou Mgr. Zuzanou Vocáskovou. Beseda o období kolem porodu i o porodu samotném.
• 19. 10. (čtvrtek): 16.00 – 18.00 h – povídání
s porodní asistentkou Mgr. Zuzanou Vocáskovou. Beseda o šestinedělí – jak probíhá, co
očekávat, a proč jsou první týdny s miminkem tak důležité
• 26. 10. (čtvrtek): 17.00 – 19.00 h – povídání
s fyzioterapeutkou Soňou Kováčovou, DiS.,
která se zabývá mj. léčbou dětí s vadným držením těla a skoliózou. Beseda o správném držení těla a skolióze – jak těmto problémům možno předejít správnou manipulací s miminkem
• 2. 11. (čtvrtek): 16.00 – 18.00 h – povídání
s fyzioterapeutkou Mgr. Veronikou Žáčkovou.
Beseda 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
• 9. 11. (čtvrtek): 16.00 – 18.00 h – povídání
s lékařkou MUDr. Martinou Findejsovou, která pracuje na Gynekologicko porodnickém

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

odd. ve Svitavách. Beseda o posledním měsíci
před porodem – na co se připravit a co vše vás
může potkat
• 16. 11. (středa): 17.00 – 19.00 h – povídání
s lékařkou MUDr. Danielou Juklovou. Beseda:
Péče o novorozence – výbavička pro novorozence, základní péče o miminko 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 aj.)
• 21. 11. (úterý): 17.00 – 19.00 h – povídání
s laktační poradkyní Lenkou Tulisovou. Beseda o správném kojení – příprava na kojení,
vliv porodu na kojení (po přirozeném porodu
nebo po císařském řezu), význam kontaktu
kůže na kůži, samopřisátí, první dny po porodu, správná technika kojení
Cena celého kurzu:
400 Kč (os.), 500 Kč (pár). Cena za jednotlivé
besedy: 80 Kč (os.), 90 Kč (pár).
Přihlásit se můžete na: prihlasse@matami.cz.
Kurz emoční inteligence
5 setkání, říjen/listopad (každé pondělí)
17.00 – 20.00 h.
termíny: 2., 16. a 23. 10., 13. a 27. 11.
Srdečně vás zveme na nový běh úspěšného
kurzu emoční inteligence. V rámci 5 setkání
porozumíte svým emocím, dozvíte se, co udělat
pro vaše sebevědomí, sebeúctu, radost. Naučíte
se, jak zvládat strach, hněv, vztek a na co zaměřit svou pozornost. Naučíte se, jak pracovat
s pozitivním i negativním emočním prožíváním
či prokrastinací. Nezapomeneme také upozornit
na negativní emoce našich blízkých, dětí, partnerů a naučíme vás, jak si s nimi poradit.
V kurzu vnímáme emoční inteligenci jako soulad mezi srdcem, hlavou, tělem a budeme hledat
cesty porozumění sobě i druhým. Budeme hodně interaktivní a praktičtí, takže nás čeká krásná společná práce i změny.
Lektor kurzu: Mgr. Monika Čuhelová – psycholožka zabývající se individuální i skupinovou prací s dospělými, pěstouny a dětmi. Baví
ji pracovat s potenciálem svým i lidí kolem sebe
a napomáhat k jeho rozvoji a poznání.
Cena celého kurzu: 600 Kč (os.), 800 Kč (pár).
Možnost hlídání dětí v době konání kurzu.
Přihlásit se můžete na: prihlasse@matami.cz
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
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)
• 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.cz, Facebook stránka: MaTami,
centrum pro rodinu z.s.
Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj,
město Polička, CBM

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

#

Čas Název akce – popis
1. 10. 15.00 Kam letí ten tón? – koncert s mnoha známými melodiemi
v podání Pavlíny Filipovské a Šimona Pečenky
2. 10. 12.30 Seniorská stopa – Přes mosty, mostky a lávky
17.00 Kurz emoční inteligence – nový běh úspěšného kurzu emoční inteligence
19.00 Zahradnictví: Dezertér – Druhá kapitola rodinné kroniky se odehrává na pozadí
převratných událostí v letech 1947-1953
3. 10. 9.00 Den otevřených dveří
14.00 Hrátky se sluchovou pamětí
4. 10. 19.00 Wind River – Akční krimi film v režii Taylora Sheridana
20.00 LiStOVáNí s Robertem Fulghumem – LiStOVáNí z knihy Co jsem to proboha udělal?
– Americký spisovatel Robert Fulghum se opět vrací do Poličky.
5. 10. 16.00 Podzimní věneček – tvořivá dílna s keramikou pro děti od 6 let
18.00 Podzimní věnec – tvořivá dílna pro dospělé, výroba podzimní dekorace s keramikou
6. 10. 14.00 Aquashow – Netradičně společně oslavíme 40. výročí založení plaveckého bazénu
7. 10. 14.00 Vernisáž: O včelách a lidech – hravá výstava o včelách a včelařství
19.00 Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka – Zákrejsova Polička
– Ochotnický divadel. spolek Vířina
8. 10. 17.00 Pod křídlem – Zákrejsova Polička – ZUŠ Bystré
9. 10. 18.00 Esa z pralesa – Animovaný rodinný příběh pro děti
10. 10. 13.30 Šikovné ručičky
18.00 Marek Šindelka – Únava materiálu – autorské čtení
19.00 Klavírní recitál – Kristina Stepasjuková – klavír. Koncert sezóny KPH 2017/2018
11. 10. 9.30 První podzimní – dopolední keramická dílna pro dospělé,
kteří mají chuť poznat něco nového, tvořit, příjemně relaxovat
14.00 Kavárnička
17.30 Bitva u Lehnice – přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové
19.00 Blade Runner – 3D scifi thriller s Harrison Fordem
12. 10. 16.00 Porod – Beseda o období kolem porodu i o porodu samotném
16.00 Podzimní věneček se sovičkou – Tvořivá dílna s keramikou pro předškoláky
14. 10. 19.00 Dokonalá svatba – Zákrejsova Polička – Divadel. soubor KD Holice
15. 10. 17.00 Dva bratři a O hloupé kovářce – Zákrejsova Polička – Ochotníci ze Širokého Dolu
16. 10. 14.00 Prevence kriminality pro seniory formou divadla
19.00 Hora mezi námi – Co kdyby váš život závisel na cizím člověku?
17. 10. 16.30 Přednáška – Rodina v kontextu domácího násilí – Bolestné,
přesto stále žhavé téma násilí mezi lidmi nejbližšími otevře Mgr. Iva Bandžuchová
18.00 Beseda s Erikem Taberym – Beseda s šéfredaktorem týdeníku Respekt
18. 10. 13.30 Šikovné ručičky
17.30 Bitva na Moravském poli – přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové
19.00 8 hlav šílenství – Aneta Langerová v roli nespoutané ruské básnířky Anny Barkovové
19. 10. 8.00 Den stromů – zábavně-vzdělávací program pro MŠ a ZŠ
16.00 Šestinedělí – Povídání s porodní asistentkou Mgr. Zuzanou Vocáskovou
17.00 Psychosomatika – nemoc začíná v hlavě – dvouhodinový seminář pro dospělé
(O pěti aspektech zdraví a jak funguje naše psychika)
18.00 Keramika – zapékací mísy – Tvořivá dílna pro dospělé
20. 10. 8.00 Den stromů – zábavně-vzdělávací program pro MŠ a ZŠ
17.30 Pletené gondoly – dílna pro dospělé a studenty, výroba pěkného dárku k Vánocům
21. 10. 14.00 Jablkobraní – přijď a přines s sebou koláč, štrůdl, upečené z jablek a vyhraj
hodnotnou cenu
19.00 V rytmu tanga – Zákrejsova Polička – Vicena Ústí nad Orlicí
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Místo konání

Pořadatel akce

Tylův dům
DPS Polička
MaTami (CBM)

Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami

www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
matami@email.cz

Kino Tylův dům
DPS Polička
DPS Polička
Kino Tylův dům

Tylův dům
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
Tylův dům

www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz

Divadelní Klub
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
Plavecký bazén Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)

Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org

Tylův dům
Tylův dům
Kino Tylův dům
DPS Polička
Centrum Pontopolis
Tylův dům

Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Pontopolis
Tylův dům

SVČ Mozaika
DPS Polička
Městská knihovna
Kino Tylův dům
MaTami (CBM)
SVČ Mozaika
Tylův dům
Tylův dům
DPS Polička
Kino Tylův dům

SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
MaTami
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům

www.mozaika-policka.cz
www.dpspolicka.cz
www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
matami@email.cz
www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz

Městské muzeum a galerie (CBM)
Centrum Pontopolis
DPS Polička
Městská knihovna
Kino Tylův dům
Divadelní Klub
MaTami (CBM)

Oblastní charita Polička
Pontopolis
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Ekocentrum Skřítek
MaTami

zastupce@pol.hk.caritas.cz
www.pontopolis.cz
www.dpspolicka.cz
www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.ekocentrumskritek.cz
matami@matami.cz

SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
Divadelní Klub
SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Ekocentrum Skřítek
SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz
www.mozaika-policka.cz
www.ekocentrumskritek.cz
www.mozaika-policka.cz

SVČ Mozaika
Tylův dům

SVČ Mozaika Polička
Tylův dům

www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz

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

Kontakt, informace, rezervace

www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.pontopolis.cz
www.tyluvdum.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
říjen 2017

Čas Název akce – popis
23. 10. 19.00 Bajkeři – Rozverná letní komedie ve stylu Snowboaďáků a Rafťáků
24. 10. 13.30 Šikovné ručičky
14.00 Vernisáž: Národ se bránil – Samostatnost národa je třeba bránit
25. 10. 8.15 Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky – veselá hraná pohádka
v podání Divadla Scéna
10.00 Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky – veselá pohádka plná
hravosti, humoru a rytmických písniček
19.00 Matka! – Psycho thriller s Jennifer Lawrence v titulní roli
26. 10. 9.00 Laser Game – Aktivita pro děti od 2. třídy, která vás nepřestane bavit.
14.00 Narozeninové zpívání
17.00 Beseda o správném držení těla a skolióze – Povídání s fyzioterapeutkou
Soňou Kováčovou, DiS.
19.00 Koncert pro dvoje housle a klavír – Alexey Aslamas, David Pokorný – housle,
Anton Aslamas – klavír

Místo konání
Kino Tylův dům
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
Tylův dům
DPS Penzion Polička
CBM (Muzeum)

Kontakt, informace, rezervace
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
muzeum@muzeum.policka.org

Tylův dům

Tylův dům

Tylův dům
Kino Tylův dům
Brno
DPS Polička

Tylův dům
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička

MaTami (CBM)

MaTami

Městské muzeum a galerie (CBM)

Spolek Náš Martinů

Název akce – popis
9. 9. – 5. 11. 70. výroční umělecký salon v Poličce 2017
23. 9. – 5. 11. „Teď pojedeme přes Švýcary a zítra v Paříži“. Cestování Bohuslava Martinů
2. 10. – 31. 12. Pohádkový svět – výstava dětských ilustrací Venduly Hegerové – Výstava ilustrací
Venduly Hegerové v prvním patře knihovny.
7. 10. – 7. 1. O včelách a lidech – hravá výstava o včelách a včelařství
24. 10. – 19. 11. Národ se bránil – Samostatnost národa je třeba bránit.

Místo konání
Radnice
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

Městská knihovna
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)

Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org

www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
www.dpspolicka.cz
matami@email.cz
www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu

Kontakt, informace, rezervace
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org

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

#
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Pontopolis z. s.
Autorské čtení Marek
Šindelka Únava materiálu
úterý 10. října od 18 hodin,
Centrum Pontopolis (Riegrova
52), vstupné 50 Kč,  studenti zdarma
Spisovatel Marek Šindelka, poličský rodák, držitel ceny Jiřího Ortena a ceny Magnesia Litera,
představí svoji poslední knihu s názvem „Únava
materiálu“, ve které líčí syrový příběh dvou mladých bratrů, které rozdělil útěk do Evropy. V krajině dálničních nadjezdů, vleček a plotů, přitom
nedaleko od předměstských vilek, bojují hrdinové – nikým neviděni – o přežití.
Beseda s novinářem Erikem Taberym
úterý 17. října od 18 hodin, Centrum Pontopolis,
vstupné 50 Kč, studenti zdarma
Žijeme v době, kdy jeden lživý příspěvek na
Twitteru či Facebooku má mnohdy větší dosah
než systematická práce investigativních novinářů.
Posilují populisté, kteří sbírají body kritikou establishmentu, i když sami mají z vlastního elitního
postavení dlouhodobý prospěch. Výdobytky demokracie jako svoboda slova či nezávislost médií
jsou necelých třicet let po listopadu 1989 zpochybňovány. O těchto i jiných tématech s šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym.
Cestovatelská projekce Ladislav Zibura
Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
úterý 31. října od 19 hodin, Divadelní klub,
vstupné 100 Kč
Tisíce kilometrů pěšky, na kole a stopem napříč
Kavkazem urazil český poutník a spisovatel Ladislav Zibura. Během dvouměsíční cesty kromě Arménie a Gruzie navštívil také politicky nestabilní
území Náhorního Karabachu. O své cestě nyní

kazem už dlouho,” přibližuje Zibura svou volbu
trasy. Filozofie jeho cest je jednoduchá – vyhýbá
se tradičním turistickým místům a tráví co nejvíc
času s místními lidmi, aby nasbíral jejich lidovou
moudrost. Díky tomu poznává jejich kulturu nezprostředkovaně a zevnitř. Každý den se posune
někam dál, cestu si ale předem neplánuje – radí
se s místními.
Na poutě dřív Zibura vyrážel zásadně pěšky, při
cestě Kavkazem se ale poprvé rozhodl využít také
kolo a autostop. „Zejména v Gruzii jsou vzdálenosti mezi vesnicemi pro pěší putování příliš velké. Pořídil jsem si proto kolo a začal jezdit také
stopem. Velká změna to nebyla. Zejména stopování mě dostalo k místním ještě blíž,” vysvětluje

Zibura. Kromě častého deště, množství psů a hornatého terénu se mladý cestovatel musel potýkat
také s jedním neobvyklým problémem – alkoholem. „Odmítnout přípitek je velmi neslušné a na
Kavkaze se pije opravdu hodně. Často jsem tak
proti své vůli byl opilý už od rána,” popisuje Zibura své zážitky.
25letý Ladislav Zibura předloni na cestovatelské
scéně zapůsobil jako zjevení – z ničeho nic se objevil prakticky ve všech českých médiích a začal vyprodávat sály pro stovky lidí po celé republice. Své
zážitky z poutí do Santiaga de Compostela, Říma
a Jeruzaléma představoval s nebývalou dávkou
humoru, díky čemuž si získal pozornost širokého
publika – obě jeho knihy se staly bestsellery, na
Facebooku ho sleduje 50 000 lidí. Ziburovy cesty
nejsou velkolepými cestovatelskými expedicemi.
Jsou především cestami za úplně obyčejnými lidmi a jejich moudrostí, kterou mladý cestovatel předává dál ve svých knihách a projekcích.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

Zibura píše knihu, kterou chce navázat na dvojici
bestsellerů 40 dní pěšky do Jeruzaléma a Pěšky
mezi buddhisty a komunisty. V listopadu pak vyráží na turné do 50 měst České republiky a Slovenska se svou cestovatelskou stand-up show.
„Arménie a Gruzie patří mezi nejvýchodnější
bašty křesťanství a mají díky tomu velmi bohatou
historii. Místní lidé jsou navíc vyhlášeni svou pohostinností. Právě proto jsem snil o putování Kav-

2.–3. 9.

MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
9.–10. 9.
MDDr. Kučerová Karolína,
Polička, Smetanova 55,
731 262 633
16.–17. 9.
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
23.–24. 9. MDDr. Martinec Vojtěch,
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150,
461 615 402
28. 9.
MDDr. Novák Peter,
Sloupnice 188, 465 549 236
30. 9.–1. 10. MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin

Bohuslav Martinů – malý muzikant
Ve stejné době, kdy mu začala školní docházka, začal se malý Bohouš Martinů učit hrát také na housličky. Bylo to v roce 1897, a na rozdíl od výuky školní
jej hudba opravdu bavila. Už jako malý chodíval dokola kolem věžního ochozu a hrál si na muzikanta:
buď se dvěma polínky dříví, které mu nahrazovaly
housličky, nebo s bubínkem. Teprve později mu tatínek koupil opravdické housle na výročním trhu
a Bohouš se na ně pomalu začal učit. Učení mu šlo
dobře, měl na tom zásluhu i jeho učitel Josef Černovský, ryzí člověk – napůl učitel hudby, napůl krejčí.
Jeho přístup byl volnější, rozpoznal v malém chlapci
víc než talent hry na housle. Vybízel ho už v dětském
věku, aby se pokoušel své hudební nápady zaznamenat na papír. Vlastně dříve, než uměl pořádně číst
a psát, pokoušel se malý Bohuš komponovat. V jeho
sedmi letech vznikl první smyčcový kvartet na baladu Tři jezdci od J. Vrchlického – přibližně dvanáctiminutovou skladbičku Bohouš skládal v roce
1902; dílko pravděpodobně nebylo nikdy provedeno,
Martinů sám se k němu v budoucnu již nikdy nevrátil, ani přesně nevěděl, zda má rukopis u sebe v USA,
nebo zůstal doma v Poličce (ptal se jej na to jeho první životopisec M. Šafránek). Vlastně si ani pořádně
nepamatoval, jak jej skládal, neboť – jak sám v dospělosti přiznal – pořádně tehdy ještě ani neznal jednotlivé notové klíče a tak ani nevěděl, jak v nich má
psát: „Tři jezdci je myslím moje první skladba vůbec,
kvartet, pamatuji se, že jsem neznal ještě altový klíč,
a nevím už teď, jak jsem to s tou violou provedl.“
Ale zpět k houslové hře. Chlapec vykazoval rychlý
pokrok, takže brzy se dostal i k nečekaným úkolům –
začal hrát v amatérském smyčcovém kvartetu spolu
s dospělými a v roce 1905 se uskutečnilo jeho první
veřejné sólové vystoupení. Bylo to 19. 8. v Hostinci
u Dostálů na „zábavním večírku“, jak se tehdy takovým akcím říkalo. Vedle přítomných z Borové zde
přišel mj. i starosta z Poličky a letní hosté z Prahy.
Bohouš nebyl sám, kdo vystoupil, hráli zde studenti – hudebníci, zpěvačka z Prahy (která byla v Borové
na letní návštěvě) či ochotníci se scénkami pro pobavení. O celé akci informoval místní časopis Jitřenka,
o Bohoušovi napsal speciálně: „Též se velice zamlouval mladičký umělec na housle, pan Martinů z Poličky, jenž sám přednesl dvě koncertní čísla, za něž byl
hlučným potleskem odměněn.“
Bohouš se dobře zapsal do povědomí místních hudebních nadšenců. O rok později vystoupil v Poličce,
v Měšťanské besedě, a za toto vystoupení sklidil opět
nadšená slova v Jitřence: „Mladistvý houslista p. Bohuslav Martinů svým prvním vystoupením všecky
nás překvapil (…) máme před sebou mladíka nadaného a nadějného.“ Redaktor Jitřenky též vyzýval
případné mecenáše, aby mladého umělce podpořili.
Přidal se i Bohoušův učitel z měšťanské školy Adolf
Vaníček a vymohl pro něj menší finanční příspěvek,
sto tehdejších korun na rok, které mu měly pomoci
při studiích na konzervatoři v Praze.
Pražská studia nebyla lehká: patnáct a půl letý
hoch, poprvé zcela sám bez podpory rodiny, se musel podřídit tvrdé disciplíně. Jeho učitel požadoval,
aby žáci cvičili na housle každý den nejméně šest hodin, pilně se učili a navštěvovali všechny vyučovací
hodiny. Výuka probíhala na různých místech Prahy
a Bohouš z finančních důvodů chodil pěšky. Ráno vycházel z domova už v sedm hodin, protože jak uvedl
v korespondenci, byla to do školy „velká dálka“.
Bohužel mu jeho prvotní nadšení nevydrželo dlouho. Praha jej pohltila do té doby nepředstavitelnou
nabídkou kulturních akcí: nadšeně chodil na koncerty, do divadel, na výstavy, procházel se do noci
po městě. Času na pilné cvičení nacházel stále méně.
Po nezdaru při konzervatorijních zkouškách, násobeném porušením zákazu veřejného vystupování
bez souhlasu ředitelství školy a vygradovaném vyloučením z konzervatoře, uzrávalo pomalu rozhodnutí změnit pole působnosti, opustit housle a věnovat se tomu, co v něm probudil již učitel Černovský
– komponování.
doc. Monika Holá, muzikolog CBM

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Polička *555 festival
Festivaly a produkce pro tisíce lidí mají ustálený
scénář: než dojde na hlavní tahák akce, zahřívací
kolo obstarají předskokani. Organizátor 26. ročníku Polička *555 se bez této berličky obešel a prvním vystoupením poličské kapely Apetit naladil
přítomné do dobré nálady. V přeteplém podvečeru
se bluegrasová, folkrocková a countryová hudba
příjemně poslouchala. I proto, že uměřeně naservírované decibely nepřekážely poslechu druhoplánových doprovodů. Se skupinou vystupuje či hostuje? Martina a svým zpěvem ji obohacuje. Ušla
kus cesty od bluegrasu k folkrocku a má už i své
vlastní skladby s českými texty.

kapel. (Kabát, Alkehol, Arakain, Harlej, Citron,
Kern, Iné Kafe, Horkýže slíže.) Jejich srdeční záležitost je rock a ten si poslechlo i přes pokročilou
hodinu mnoho mladých příznivců tohoto žánru.
Členové poličsko-bysterské skupiny: Pavel Novák – zpěv, Petr Novák – kytara, zpěv, Honza Staněk – kytara, zpěv, Roman Manzoor – basa, zpěv,
Jan Vogl – bicí.
Vladimír Mišík & ETC. Hledám slovo jak neotřeĺe, nově, originálně pojmenovat působení Vladimíra Mišíka v populární, přesněji řečeno rockové hudbě. Zůstanu u zažitého pojmu: legenda.
Něco mě přece jen napadlo: Když jsem si říkal, co

Góry. Závěrem: Kapela je dvojnásobným držitelem ceny Anděl za album roku.
Perutě a Milan Peroutka. K pokročilému odpoledni, spíš k podvečeru, se tato produkce docela
hodila. Perutě Milana Peroutky nám poskytly příjemnou, v dobrém slova smyslu poklidnou muziku,
která dle slov protagonisty skupiny má dělat radost a ta má být předávána dál. Jejich manifestem
pozitivizmu je skladba Tudututu. Podobnou náplň
mají i další skladby, na příklad Bez tebe je mě jenom půl, Postavím kolem nás zeď či Nebylo by.
České srdce. Známé doma a také v Bretani, kde
odehráli asi 250 koncertů. Jsou jí trvale pozna-

Apetit

Poetika

Věžní hudba

Michal Hrůza

RockFaktor

Vl. Mišík ETC

Poetika, trojčlenná skupina odněkud z Vysočiny
tvoří novou vlnu českého pop rapu. (Velká Bíteš,
Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí) Osobností je
zřejmě Ondřej Brejška, který je producentem, ale
především skladatelem. Na příklad singl Zkouším
žít se už hraje na frekventovaných stanicích a byl
uveden i jako videoklip v televizi. Skupina spolu
hraje už osm let.
Věžní hudba ozvláštňuje každoročně večerní
atmosféru festivalu. Za teplého ničím nerušeného soumraku se nesly tóny žesťů velebně. Dočkali
jsme se evergreenů, doléhajících k nám každoročně. I fanfára, tato krátká hudební skladba pro slavnostní účely navozující emoce, vítala stovky posluchačů. Doléhala k nám z ochozů věže a trubačům
žesťového oddělení ZUŠ BM se zase vzhůru nesl
vřelý potlesk za pěknou chvíli.
Michal Hrůza je muzikant se širokým záběrem.
Skupina žije jeho skladbami, jichž je protagonistou. Hudba má vnitřní náboj, texty prozrazují
introverta. Nejen v Bílé velrybě to slyšíme: Za
spálenými mosty plynové lampy zhasínám, stojím na konci cesty, jsem rybář v Sagastyru sám.
Texty spíš potřebují intimní prostředí, na náměstí se však především poslouchá hudba. A bylo co
poslouchat. Z přemnožství skladeb byly vybrány
zaručeně chytlavé, prověřené a posluchači hlasitě
oceněné. Michal Hrůza s Kapelou Hrůzy vystoupila s velikým úspěchem na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a před *555 na
festivalu Colours of Ostrava. V říjnu budou účinkovat v pražském Rudolfinu.
Rockfaktor se na jaře předvedl v Divadelním
klubu Polička a je znám i v okolí. V repertoáru
mají známé hity od tuzemských i zahraničních
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Tom Kočko
je nejlepší z Mišíka, odpověděl jsem si: celý Mišík.
Dávno už seskočil z pódia k večerům s kytarou či
ke sloganové citaci textů jeho písní. Jsou dílem Mišíka, ale také básníků Kainara, Dědečka, Hraběte.
Láska je jako večernice plující černou oblohou.
Tomáš Kočko & orchestr. Že taková kapela existuje, jsem do chvíle, kdy jsem si přečetl program
festivalu, nevěděl. Nepátral jsem na webu a chtěl
se nechat překvapit. Zkrátka a dobře, bylo to překvapení milé. Rázem jsem slyšel názvuky moravské hudby, tu z Valašska, tu ze Slovácka. Vystoupení mělo švih a jejich radost z hraní se přenášela
i k nám dolů do hlediště. Pak jsem si doma přečetl, že písničkář Kočko vstoupil do povědomí širší
veřejnosti recitálem básníka Ladislava Nezdařila
Horní chlapci a svými písněmi o legendárním hrdinovi beskydských hor Ondrášovi. Jejich úspěšná
cesta je lemována mnoha cédéčky. Podle Ondráše
se v Polsku hraje divadelní představení Pan Lysej

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

menáni a jejich muzice to prospívá. Mají i skladby
znějící v českých stanicích, třeba Bosou nohou žárem. I tu jsme si vyslechli. Nechce se věřit, že skupina funguje přes čtvrt století. Hraje na veřejnosti,
v klubech a vydává CD. Je stále svěží.
Laura a její tygři. Jsou zvyklí hrát před zaplněným hledištěm, ať už v sále či na otevřeném
prostranství. Sjezdili celou Evropu, Blízký východ i Expo 2010 v Šanghaji a teď jsme je slyšeli
v Poličce. Avšak i Polička už tady vyslechla kapely
zvučných jmen. Rádi jsme si poslechli brilantní
provedení skladeb a aranžmá. Zpěv nové Laury,
myslím, že Lucie Bakešové, rozšířil úspěšně počet
předchozích interpretek. Myslím však, že spontaneita posluchačů má vyplynout jaksi sama od sebe.
Laura nás pobízela: „Tak se mnou: HEJ!“ Ozvěna:
heej… „To je málo! HEJ!“ Ozvěna: hej… „To bylo
lepší! Tak ještě jednou HEJ!“ V dětství jsem viděl
hospodáře pobízet kobylku HYJÉ, HYJÉ. Moc se
jí nechtělo… Bylo to výborné vystoupení a Laura
a její tygři nestárnou.
Ohňostroj. Ta myšlenka mě při poličských ohňostrojích napadala vždycky. Vzhledem k blízkosti
bořinské činnosti, dlouhá léta provázející svými
dunivými projevy poličský život, mi ohňostroje připadaly jako případná vizitka tohoto města.
Pravdou ale je, že tryskající zářivé vějíře, zdvojené
odrazem vodní hladiny a umocněné hudbou přinášejí zážitek, který si nechá ujít jen málokdo. Tak
tomu bylo v tento sobotní večer.
Václav Neckář. Bylo to počátkem devadesátých
let a Václav Neckář byl pozván na podnikatelský
ples do Poličky. Vystoupil se svým recitálem a najednou ke svému úžasu zjistil, že při jeho zpěvu
se tancuje. Zareagoval s poznámkou, že s tím tedy

nepočítal, ale budiž. A pokračoval dále. Teď po
mnoha letech nás přivítal svým Šalali, Chrámem
svatého Víta, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě
a Jak ten čas letí a pak už šla jedna jeho zlidovělá
píseň za druhou. Nemusel nikoho vybízet, ale jeho
příznivci, a zdá se, že to byli všichni, zpívali s ním.
A bylo i pár těch, kdo si několik taktů zatancovali,
měli-li místo. Tak spontánní a pospolitý hudební
večer už dlouho nepamatuji. Rozebírat tento koncert slovně, by znamenalo rozmělňovat ho.
Kapriola je dívčí hardrocková kapela z Ostravy
hrající vlastní tvorbu s českými texty. Nemůžu
mít všechno a nemůžu taky všemu rozumět. Bylo

ských emirátech. Při poslechu dvou mimořádných
Roubalových improvizací mi myšlenky zalétly do
Lipska, do chrámu sv. Tomáše, kde jsem slyšel nejen světoznámý Tomášský sbor, ale i varhany, na
něž hrál J. S. Bach. Ohromujícím dojmem na mne
zapůsobil šedesátičlenný mužský sbor, provázený
varhanami katedrály skotského Yorku, či přednes Bachovy Toccaty a fugy v chrámu sv. Jakuba
na Starém Městě. Varhany jsou se svými čtyřmi
manuály, 91 znějícím rejstříky a 8277 píšťalami
největší v Praze i v celé České republice. Jejich
zvukové spektrum je možné přirovnat k velkému
symfonickému orchestru. Hrál na ně tehdy var-

kraje. Byli sympatičtí a jejich taneční a pěvecké výkony byly oceňovány dlouhým potleskem. Telčská
muzika má široký repertoár od lidových písní ke
skladbám krajových autorů. Dozvěděli jsme se, že
Ladislav Fuka, z jehož tvorby dechovka uvedla několik skladeb, je rodák z blízkých Dačic a autorem
slavné Slavonické polky. S kapelou si posluchači
zpívali třeba Přes hory a doly, nebo Hrála muzika
bez kapelníka, ale ani další skladby nezůstaly bez
odezvy. Dechovka svůj program plný srdečnosti
zakončila Hašlerovou skladbou Ta naše písnička
česká. Telčská dechovka a Podjavořičan vystoupily
v rámci výměny festivalů sdružení Česká inspira-

Perutě

České srdce

Laura a její tygři

Ohňostroj

V. Neckář

Kapriola

Folklorní soubor

Honza, kytara a písnička

to určeno mladým, jenom jsem viděl, že tak, jak
se vyžívala Kapriola, tak se vyžívali i mladí Všem
vládla frontmanka kytaristka a houslistka Dona
Michelle – Michaeala Ripková za součinnosti Jany
Sobolové, Barbory Kacerovské a Markéty Odlévákové. Byla už půlnoční neděle.
Když jsem šel na dopolední koncert do kostela
sv. Jakuba, na náměstí pořadatelé měnili rozkládací lavičky a stoly z 3D formátu na 2D. Po koncertě tam byl 0D. Program dopoledního varhanního
koncertu bych nazval pop klasickým v tom nejlepším slova smyslu.
Varhaník Vladimír Roubal je znám v celé Evropě, koncertoval v USA i Japonsku. Spolu s mezzo
sopranistkou Editou Adlerovou rozezvučeli prostory chrámu krásnými, řekl bych, evergreeny.
Nejen my jsme slyšeli hudební díla v interpretaci
E. Adlerové, ale mohli je už slyšet posluchači takřka celé Evropy i v Egyptě či ve Spojených arab-

haník světové pověsti Jiří Ropek. Nejkrásněji mi
však za protektorátu zněly varhany v našem kostele. Při nedělních mších byl kostel zaplněn do posledního místa. Lidé čekali na slova tehdy velebného pána Jaroslava Daňka, ze kterých vyzařovala
víra a naděje, přinášející v této těžké době povzbuzení. Když na konci mše regenschori pan Tesařík
rozezvučel varhany svatováclavským chorálem,
mohutný unisono zpěv a závěrečné forte fortissimo varhan stoupalo ke klenbě chrámu a výš.
Když se řekne Telč, každý si především vybaví
historické náměstí a zámek. Město sloužící filmařům jako vděčná kulisa jejich záměrů. Pro nás od
nedělního odpoledne také jako město, které se
u nás prezentovalo Folklorním souborem Podjavořičan a Telčskou dechovkou. Mluvili a jednali
s námi jako s krajany z opačného konce Vysočiny,
jejich střídmé, krásné, ručně vyšívané kroje vypovídaly také o společných osudech kdysi chudého
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ce, letos tedy Telč v Poličce a naopak Polička v Telči.
Polička tam při historickém šermu zvala na hrad
Svojanov.
Divadélko Zlatý klíč manželů Stuchlíkových –
Honza, kytara a písnička jezdí obvykle za dětmi
do mateřských škol a baví děti hudebním programem, kdy veselé písničky střídají zábavné scénky.
Tentokrát mělo k dispozici pódium a velký prostor
před sebou, obsazený dětmi s rodiči. To, co je napsáno v první větě, se naplnilo a představení, které
zakončilo celý festival, se líbilo.
Účinkující festivalu měli jeden, pro mne neočekávaný, jednotný rys. Zpívalo se česky. Bylo
to sympatické, ale i při nejlepší vůli jsem nebyl
schopen veškerá slova pochytit, a i kdyby se tak
stalo, především bych je nebyl schopen ocenit.
Doma jsem si našel texty zde vystupujících skupin
a čtenářům těchto řádků doporučuji: najděte si
je a budete obohaceni. Prožijete myšlenky Josefa
Kainara, Václava Hraběte, Ladislava Nezdařila, či
překlady amerického básníka Langstona Hugese,
abych jmenoval ty nejznámější. Rovnocenné jsou
však texty Hrůzovy, Mišíkovy, Kočkovy a málem
zlidovělé texty Neckářových písní.
Čím jsem na festivalu byl? Divákem, posluchačem, účastníkem, publikem? Asi vším, ale taky pojídačem grilované krkovičky, vietnamských špaget, smažených kuliček a mohl si vybrat z různých
vín, džusů, limonád a popít dobré pivo. Byl jsem
součástí festivalu, který nám opět bez okázalých
gest a zviditelňování připravili pracovníci Tylova
domu. Za což jim děkuji. A pevně věřím, že nejsem
sám. K příjemné pohodě přispělo vlídné slunečné
počasí.
A. Klein, foto P. Klein
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Vzpomínáme
Dne 30. září uplyne 20 let
ode dne, kdy zemřel pan Miroslav Lipenský.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Dne 1. října uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička
a prababička, paní Vlasta
Burešová.
S láskou vzpomínají dcery
Lenka, Olga a Blanka
s rodinami.
Smutná jsou rána, smutnější večery,
vzpomínky na Tebe stále
se vracejí…
Dne 11. října uplyne 10 let
od úmrtí paní Věry Fáberové
z Poličky. Za tichou vzpomínku děkují
dcera, rodiče a sestra
s rodinou.
Dne 14. 10. uplyne pět
smutných let, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan Jan
Plíhal. S láskou vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami.
Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou na
Tebe vzpomínat.
20. října to bude rok, co
nás opustil náš milovaný
manžel a tatínek Josef Šmíd.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.
Manželka, děti a vnoučata
Dne 21. 12. 2017 si připomeneme 2. smutné výročí
úmrtí pana Josefa Dlouhého.
S úctou a láskou vzpomínají
dcera Dana s manželem,
bratři i ostatní příbuzní.

Blahopřejeme
Dne 9. 10 oslaví své 90. narozeniny paní Iren Lipenská. Hodně spokojených dnů
v kruhu rodiny, zdraví, životní pohodu a lásku přejí mamince
děti, všechna vnoučata
a pravnoučata.
Dne 15. 10. 2017 oslaví
70. narozeniny paní Milada
Flídrová.
Do dalších let jí z celého
srdce přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka a pohody.
Manžel a děti s rodinami
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Zprávy z charity
Deja vu na Vrchlického
Oblastní charita Polička poprvé, podruhé, potřetí… a od října:
„Oblastní charita Polička počtvrté“,
uvidí řidiči projíždějící směr Hlinsko. Na dvou stech metrech ulice
Vrchlického se od října v řadě objektů objeví už čtvrtý charitní dům.
K jeho dlouho avizovanému nákupu došlo na
přelomu srpna a září letošního roku. Po zápisu
do katastru nemovitostí se Charita, jako právoplatný vlastník, může ponořit do další spleti administrativních úkonů, aby dům připravila k provozu.
Doposud fungoval jako penzion, dále bude sloužit
pro terénní sociální služby a správu organizace.

začátkem září podali žádost, a doufáme, že projekt
bude úspěšný a ulehčí nám desetiletou finanční
zátěž. Předpokládáme, že vás, veřejnost, pozveme
na návštěvu „do nového“ při Dni otevřených dveří
někdy na jaře příštího roku.

O násilí vědět více
Bolestné, přesto neustále žhavé téma násilí mezi
lidmi nejbližšími, otevře, popíše a alespoň částečně
objasní Mgr. Iva Bandžuchová, vedoucí Intervenčního centra SKP – CENTRUM, o. p. s. Pardubice
v přednášce na téma Rodina v kontextu domácího
násilí. Pořádá ji Oblastní charita Polička v úterý
17. října v 16.30 hodin v Centru Bohuslava Martinů.
Setkání s Ivou Bandžuchovou a téma domácí
násilí jsou určeny široké veřejnosti. Zváni jsou jak
lidé, kteří ze svého sociálního statutu mohou přispět ke snížení tohoto nežádoucího jevu ve společnosti a být nápomocni při jeho rozkrývání i řešení
– tj. sociální pracovníci, učitelé, lékaři, starostové
obcí, kněží, tak všichni, kdo došli k závěru, že o tématu potřebují a chtějí vědět více.
Přednášející se ve svém výkladu dotkne definice
pojmu domácí násilí, jeho znaků a forem. Zmíní legislativu v ČR jako hlavní pilíř pomoci ohroženým
osobám, pohovoří o latentních skupinách klientů
a o práci s celým rodinným systémem zasaženým
domácím násilím. Vše dokreslí na anonymizovaných příbězích z praxe Intervenčního centra Pardubice.
Nejpozději od 1. ledna 2018 zde najde místo Osobní
Srdečně vás zveme. Vstup je zdarma.
asistence s Charitní pečovatelskou službou, ŠanŠtěpánka Dvořáková
ce pro rodinu s Centrem náhradní rodinné péče
a zbyde dostatek prostoru i pro sklad potravinové
AC dílny a jejich dobrovolníci
pomoci pro lidi v krizi. Nejmenší, horní patro obSociálně terapeutické dílny Oblastní charity Posadí správa Charity. Dům je ve výborném stavebně
lička slaví tento rok 10. výročí svého vzniku. U této
technickém stavu, takže drobné úpravy se budou
příležitosti se mohou čtenáři Jitřenky dozvědět
týkat pouze zabezpečovacího systému vstupních
o dílnách více díky sérii článků, které se každý mědveří a posílení osvětlení v některých místnostech
síc v periodiku objevují. Tentokrát bych se chtěla
sloužících nově jako kanceláře. Stěhování středisek
zaměřit na velice důležitou oblast dílen, a tou je
mezi dalšími charitními domy nazýváme „Akce
spolupráce s dobrovolníky.
Kulový blesk“ a bude se uskutečňovat v průběhu
Altruismus a dobročinnost lze v AC dílnách uplatpříštího roku.
nit na různých frontách. Zaprvé to jsou dobrovolHlavním důvodem nákupu nové nemovitosti je
níci společníci, kteří v dohodnutý čas docházejí za
snaha vytvořit volnou kapacitu pro AC dílny a Den- klienty do budovy, a buď se s nimi účastní prograní stacionář, které se doslova tísní v Charitním
mu, nebo pro ně speciální program sami vymýšlejí
domě I. A tak, zatímco se správní středisko bude
a připravují. Klienti mají jejich přítomnost velmi
zabydlovat v druhém patře nejnovějšího domu, rádi. Je zdrojem nových podnětů, přátelských vztajeho původní místo obsadí klienti Denního stacio- hů a vítaného zpestření. Těchto pravidelných dobnáře, kterým po deseti letech společného fungování
rovolníků máme pět.
vznikne samostatný prostor oddělený od AC dílen.
Další dobrovolníci vykonávají dobrovolnické akPo vystěhování některých terénních služeb z třetí- tivity ve svém domácím prostředí tím, že do svých
ho charitního domu také do nejnovějšího objektu
prostor klienty AC dílen zvou, aby jim nabídli méně
vznikne místo, které bychom nejraději využili pro
obvyklé zážitky: návštěvu spojenou s prací na statzbudování nové, už čtvrté terapeutické dílny pro
ku, v přírodě, se zvířaty atp. Návštěva se koná vždy
lidi s mentálním postižením.
za přítomnosti personálu. Takto asi 12 let jedno odZa dům jsme zaplatili pět milionů korun, tři
poledne v týdnu dojíždějí za kamarádem na statek
miliony jsou hrazeny úvěrem. O dva miliony se
do Stříteže.
ucházíme ve fondech Evropské unie v IntegrovaPoměrně kompaktní skupina pomocnic se vytvoném regionálním operačním programu, kam jsme
řila také kolem terapeutického obchodu. V případě
potřeby ochotně krátkodobě zastoupí vedoucí obchůdku. Dobrovolníci ve Fimfáru nepřicházejí do
kontaktu s klienty, ale „pouze“ zabezpečují prostý
chod obchodu. Tým kolem Fimfára čítá 8 dobrovolnic, odpracují zde přes 300 hodin ročně.
AC dílny s Denním stacionářem, jenž na dílny
klientsky navazuje, jsou činorodými a nápaditými
středisky. Pořádají během roku několik akcí oblíbených poličskou veřejností: dětské karnevaly, adventní výstavy S vůní vanilky, Běžíme s Charitou.
I když jsou nositeli myšlenky, a hlavní tíha organizace leží na jejich bedrech, bez početné skupiny
dobrovolníků by tyto poměrně náročné akce nebyly
schopny zorganizovat. Stabilně nám pomáhá kolem
10 lidí.
Ráda bych touto cestou našim dobrovolníkům
za jejich obětavou pomoc poděkovala. Díky nim
je práce v dílnách i v Denním stacionáři pestřejší
a zajímavější. Důležité jsou pro nás také přátelské
vztahy, které celou službu obohacují.
Jaroslava Trmačová
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Zahájení školního roku v ZUŠ
V září jsme vykročili do nového školního roku. Jsme na počátku další desetiměsíční etapy,
kdy se budeme setkávat na nejrůznějších koncertech, představeních, výstavách a dalších
akcích naší školy. Ráda bych
zde poděkovala svým zástupcům, kteří se v nejlepší možné míře starali o chod
naší ZUŠky a všechny naše žáčky v době, kdy jsem se
starala o své dítě. Moc děkuji MgA. Petře Zemanové
(dříve Palcové) a Tomáši Jandlovi, DiS. za jejich obětavou a vynikající práci, která (jak sami poznali) je
radostná, ale často i náročná.
Hned druhou zářijovou sobotu naši žáci a pedagogové obohatili svým vystoupením vernisáž výstavy
70. ročníku uměleckého salonu v radnici města Polička. Přestože tak krátce po prázdninách, vystoupení trvalo bezmála dvacet minut a zazněly skladby
Leoše Janáčka, ale i francouzský chanson či slavná
All that Jazz z muzikálu Chicago. Namístě je tedy velké poděkování vyučujícím P. Boštíkové a P. Kašparovi za přípravu žáků, I. Komárkové a J. Nackové za
hudební doprovod a žákům M. Ryšavé, M. Jílkovi,
A. Vávrové, V. Ptáčkové a E. Plecháčkové za pěkné
výkony a pohotový nástup do nové sezóny. Začátek
roku z hlediska technicko-organizačního nebyl zcela
dle našich představ, a to zejména v tanečním oboru naší školy. Pro taneční sály, které má naše škola
v prostorách ZŠ Na Lukách, jsme již na jaře zakoupili
díky podpoře města Poličky nový baletizol – povrch
specificky určený pro baletní sály. Před plánovanou
pokládkou však dodavatelská firma zjistila zásadní
nerovnosti podlah v obou tanečních sálech. Z tohoto důvodu byla o prázdninách odstraněna linolea
a zcela se rozpadající betonové podlahy zlikvidovány.
Poté byly vylity nové betonové povrchy, avšak čekání na vyschnutí bylo bohužel mnohem delší, než
se předpokládalo. Proto teprve na konci září byly
položeny další vrstvy podlah a konečně i nový baletní povrch. Jsme tedy velmi rádi, že od října výuka
tanečního oboru není ničím omezována, a na tomto
místě bychom velmi rádi poděkovali všem, kdo se na
celé akci podíleli. Včas se nám podařily úpravy v prostorách výtvarného atelieru, byly zajištěny přívody
teplé vody a atelier dostal také nový nábytek. Ostatní
obory naší školy běží naštěstí bez podobných technických komplikací, za což jsme velmi rádi, a přejeme našim žákům, nám – pedagogům – a především
vám – našemu věrnému publiku – mnoho radostných chvil po celý školní rok.

V rámci doplňkové činnosti jsou opět otevřeny dvě
skupiny projektu Hrátky s uměním, tato skupinová
výuka probíhá v pondělí dopoledne a je určena 4 –
5letým dětem. Na množící se žádosti zájemců různých věkových kategorií zahajujeme 2. října taktéž
skupinovou výuku nazvanou Kytarové hrátky. Ty
jsou určeny všem začátečníkům, kteří se chtějí zorientovat především ve hře akordů dle značek – nejde
o výuku klasické hry na kytaru.
Ještě mi dovolte malé zamyšlení nad tím, jakou
roli v našem městě hraje a co to vlastně ta „umělecká škola“ je. Často býváme označováni za „kroužky“,
v mysli rodičů většinou bez povědomí o tom, že slovo „škola“ v našem názvu skutečně školou se vším
všudy je. Jsme základním vzdělávacím článkem
v uměleckých oborech. V naší škole děti dostávají
umělecké vzdělání, které pro ně představuje základ
pro studium na středních uměleckých školách. Ano,
jsme v oblasti umění tím, čím je v rovině obecného vzdělání kterákoli základní škola. Vzdělávání
se i u nás řídí školním vzdělávacím programem,
který vyučující naší školy sami vypracovali podle
požadavků rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které síť ZUŠ spravuje. Nejsme tedy zájmový
kroužek, jde nám o ucelený vzdělávací systém, jehož
jednotlivé ročníky mají své přesně stanovené náplně
a požadavky, které žáci naší školy musí v tom kterém
ročníku zvládnout a poté jsou na základě jejich studijních výsledků ohodnoceni na vysvědčení. Tomu
odpovídá také hodinová dotace, která se postupně
během studia podle obsahové náplně jednotlivých
předmětů navyšuje, a my ji nemůžeme libovolně
měnit. Žádné předměty nelze vynechávat a tím
zkracovat hodinové dotace určené MŠMT. Úspěšné
ukončení vzdělávání v naší škole stvrzuje závěrečné vysvědčení, které škola vydává po vystudování
sedmiletého I. stupně nebo následného čtyřletého
II. stupně. I tím se odlišujeme od běžné zájmové činnosti. Obvykle je studium završeno absolventským
představením, v případě výtvarného oboru výstavou
absolventské práce.
Úlohou základní umělecké školy je tedy především
položení základů v oblasti umění či hry na hudební
nástroj, vedení žáků k lásce k umění, a pokud se nerozhodnou pro profesionální uměleckou dráhu, pak
je naší velkou radostí a odměnou, když se hudba či
kterékoli jiné umění stane součástí jejich života alespoň jako koníček nebo součást relaxace.
MgA. G. Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

Pozvánka DPS
Penzion
2. 10. Seniorská stopa –
Přes mosty, mostky a lávky – 10. ročník pochodu
nejen pro seniory. Trasa č. 1
odchod od DPS penzion ve 12.30 h., trasa č. 2 odchod od DPS Penzion ve 13.45 h., trasa č. 3 odchod
od Domova důchodců ve 13.30 h. Pochod již tradičně
ukončíme v jídelně DPS Penzion, kde bude připraveno občerstvení a muzika. Vstup zdarma.
3. 10. Den otevřených dveří 9.00 – 16.00 h. Seznámení s pečovatelskou službou, prohlídka střediska
osobní hygieny, ukázka kompenzačních pomůcek,
prohlídka volného bytu a společných prostor, seznámení s volnočasovými aktivitami.
3. 10. Cvičení na židlích od 9.00 hod ve společenské místnosti.
3. 10. Video ze života v DPS Penzion od 10.00 h. ve
společenské místnosti.
3. 10. Hrátky se sluchovou pamětí od 14.00 h. ve
společenské místnosti.
10. 10. Šikovné ručičky od 13.30 h. v pracovní
místnosti.
11. 10. Kavárnička od 14.00 h. ve společenské
místnosti
16. 10. Prevence kriminality pro seniory formou
divadla, jídelna 14.00 h. vstup zdarma.
18. 10. Šikovné ručičky od 13.30 h. v pracovní
místnosti
24. 10. Šikovné ručičky od 13.30 h. v pracovní
místnosti
26. 10. Narozeninové zpívání od 14.00 h. v jídelně.

Z činnosti
DPS Penzion
Dovolené skončily, děti šly do školy, noci začaly
být chladné, stíny se začaly prodlužovat. A pro seniory nastala doba tradičního výletu na Baldu. Počasí
si sice s výletníky trochu zahrávalo, ale při dobrém
jídle, výborné muzice, milé písničce, skvělé náladě
a k tomu všemu uprostřed lesů se i na pár kapek zapomene. V keramické dílně senioři vyráběli jmenovky k bylinkám a zápichy ke květinám na chodbách
v DPS Penzion. Šikovné ručičky zase tvořily sluníčka
z pedigu. Velkou událostí byla oslava 15. narozenin
pěveckého souboru Poupata. A oslava byla veliká.

Jídelna byla plná gratulantů, vzpomínalo se, zpívalo
se, povídaly se vtipy. Spousta smíchu a dobré nálady.
Oslava jak se patří. Členové souboru se setkávají na
zkouškách každý týden v DPS Penzion a pilně cvičí,
připravují témata a kostýmy do svých programů.
Pravidelně vystupují na akcích nejen v DPS Penzion,
ale například také navštívili Svitavy, Vír, Vendolí,
Dalečín, Korouhev, Osík… Poupata také připravují
skvělé silvestrovské pořady. A tak loučení s rokem
v DPS Penzion bývá opravdu hodně veselé. Pěvecký
soubor Poupata je báječná parta lidí, která rozdává
svým zpěvem radost, pohodu a dobrou náladu. A tak
ještě jednou přejeme všechno nejlepší k patnáctinám a děkujeme.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Aby nebyl
nikdo sám

Co má společného M. Brhel s Lotrandem
aneb setkání na rozloučenou

Vážení důchodci a senioři, pěkné září nám rychle uběhlo a pomalu začínáme myslet na zimní čas.
Chceme ještě využít pěkného počasí, abychom mohli
uspořádat několik vycházek a zájezdů v tomto období.
V poslední době jsme uskutečnili velmi zdařilý
zájezd do Pardubic s plavbou na lodi Arnošt. Této
plavby se zúčastnilo více jak 100 našich členů. Poděkování za velmi dobrou organizaci tohoto zájezdu
patří především Věrce Fialové. Návštěva Kunětické
hory a perníkové chaloupky byla vhodným doplněním tohoto zájezdu.
Využili jsme pěkného počasí k vycházce na houby
do lesů v blízkém okolí Poličky. A v neposlední řadě
jsme uskutečnili zájezd do jihlavské zoologické zahrady.
Co nás čeká? Již tradičně považujeme měsíc říjen
za měsíc důchodců a seniorů. Už 1. 10. se někteří naši
členové zúčastní akce města a Tylova domu u příležitosti významných výročí občanů. Potom bude následovat kulturní vystoupení Pavlíny Filipovské s dalšími členy skupiny. Toto vystoupení začíná v 15 hodin
a může se ho zúčastnit i veřejnost, zveme k účasti.
Dále se koná v rámci 8. ročníku Zákrejsovy Poličky, několik divadelních představení, na které mohou
jít členové svazu s průkazkou nebo senior pasem
zdarma. Zveme proto všechny členy k hojné účasti.
12. 10. je připraven zájezd do Náchoda a Polska,
Kudowa – Zdrój. Odjezd je v 7.00 hodin z parkoviště pod Tylovým domem, vedoucí zájezdu je Ing. Jan
Vosmek.
Dále je na programu 24. října zájezd do Brna a dále
po jižní Moravě s posezením v některém sklípku.
31. října si zajedeme vláčkem do obce Oldřiš, kde
si zahrajeme kuželky. Odjezd vlakem ve 13.31 hodin,
přijďte dříve.
Přejeme všem důchodcům hodně zdraví a klidné
pohody.
J. Koráb
předseda MOSD Polička

Kardiaci v září
Dne 6. 9. jsme uskutečnili pro naše členy ZO
výlet na rozhlednu v Dolní Moravě. Navštívili
jsme jedinečnou vyhlídkovou stavbu Dolní Morava. Lanovkou jsme vyjeli pod rozhlednu, pohodlnou chůzí jsme došli na vrchol rozhledny. Jako
vždy nám přálo počasí, rozhled do okolí byl velice
příznivý, spokojenost účastníků veliká. Naučnou
stezkou, zdobenou vkusnými dřevěnými doplňky,
jsme došli k dobrému občerstvení a odpočinku.
Při zpáteční cestě jsme navštívili pevnost Hůrka
u Králík. Profesionální průvodkyně nás seznámila
s historií i přítomností. Prohlídka trvala hodinu
a půl - byla zajímavá a naučná.
Akci kardiaků můžeme hodnotit velice kladně,
díky patří i spolehlivé dopravě a bezpečné jízdě
řidiče.
Za ZO kardio
Anna Mlynářová
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Poslední srpnové nedělní odpoledne na zahradě „U Mlýna“ se neslo ve znamení rozloučení s duchovním správcem farnosti Miloslavem Brhelem.
Akci doprovázelo slunečné počasí, které z hojně
navštívené akce udělalo velmi příjemně a užitečně
strávený čas.
Pokud jste tam byli, mohli jste zaslechnout následující dotaz: „Znáte pohádku Lotrando a Zu-

bejda? V čempak je podobný pan farář Miloslav
mladému Lotrandovi z pohádky Lotrando a Zubejda?“ Padaly různé odpovědi. Jedna z nich zněla: „Hlavně, chlapče, nepracuj.“ Byla sice vtipná
i pravdivá, nebyla ale správná. Na několikátý pokus zazněla i odpověď správná. Hovořila o tom, že
se oba dva chystali na studia, aby mohli lépe vykonávat své řemeslo či povolání. Dále si měli farníci
vzpomenout na slova, která řekl starý loupežník
Lotrando v klášteře převorovi. To už bylo horší.
„Aby bylo mezi námi jasno, pantáto převore, já
bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy faráře,
jestli mi rozumíte,“ procedil mezi zuby Lotrando
senior. My farníci, na rozdíl od starého loupežníka
Lotranda, jsme moc rádi, že se Miloslav Brhel farářem stal. Jsme za to P. Bohu velmi vděční. Jeho
život, budovaný jako dům ze skla, se pro nás stal
důvěryhodným a nakažlivým v tom nejlepším slova smyslu. Také bychom mu rádi poděkovali za to,
že se snažil v našem farním společenství budovat
jednotu, stmelovat společenství, spojovat lidi. Byl
tady pro všechny. Pro malé děti, se kterými rád
hrával fotbal a ukazoval jim, že farář je vlastně
táta, který je má rád podobně jako Bůh. Pro malé
děti je to totiž ta nejdůležitější informace, kterou
jim jak rodiče, tak vychovatelé mohou dát – že je
má Bůh rád. Dále zde byl pro mládež, kterou učil
nejen jak si kvalitně odpovědět na otázky víry tak,
aby naše víra obstála ve zkouškách či konfrontacích, ale nezapomněl za nimi jezdit třeba v létě
na chaloupky, kde vždy pár dnů pobyl a nezkazil
žádnou legraci. Do rodin chodil nejen na nedělní
obědy, ale vždy ho víc než oběd zajímalo, jak žijeme, co nás pálí, z čeho máme my a naše děti radost.
Vyslechl i stesky těch starších rodičů, jejichž děti
víru „odložily“ nebo se třeba rozvedly. Myslel i na
staré a nemocné, pro něž měl vždycky „velké“ uši
k naslouchání a srdce plné pochopení. A věnoval
jim svůj čas, často i svůj osobní.
Dále zmíním první dárek, který jsme mu na
úvod předali. Šlo o 4 balíčky semínek z obchodu
u Vaňků. První sáček byl naplněn semínky levandule, aby mu nepřestala domovina a česká zem
vonět (prostě aby v Římě nechtěl zůstat natrvalo). Dále semínka mateřídoušky, aby nepřestával

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

být milosrdným otcem i matkou, tak jak o tom
hovoří Písmo, případně aby se klidně nakazil milosrdenstvím našeho papeže Františka. Ve třetím
sáčku obdržel semínka dobromysli pro případ, že
by se mu „udělalo smutno“ nebo ho zaskočila náhlá trudnomyslnost a splín. Poslední bylinkou byl
heřmánek, latinsky chamomilla, pro případ, že by
bylo potřeba zahojit nějakou ránu. A heřmánek je
opravdu skvělý lék, protože ten uzdravil i nemocnou myšku v pohádce o Krtečkovi, což mohlo dosvědčit velké množství dětí, které se taktéž přišly
s odcházejícím knězem rozloučit.
Jak jistě dobře víte z Nového zákona, i laici mohou žehnat. V Písmu k tomu vybízí sv. Petr, Pavel
i sám Ježíš. Proto jsem si dovolila požehnat o. Miloslavovi Áronským požehnáním ze Starého zákona: „Ať tě Hospodin žehná a chrání tě. Ať nad tebou rozjasní svou tvář a je ti milostivý. Kéž k tobě
obrátí svou tvář a naplní tě pokojem“. Slova jsem
doprovodila gestem kříže, který je znamením požehnání.
Poté rodina Klimešova předala panu faráři jménem farnosti dary na rozloučenou – čtečku knih,
která byla překvapením pro pana faráře (farníci
o ní věděli), příspěvek na notebook (ten byl překvapením pro farníky, protože pan farář si ho chtěl
na studia pořídit, ale jelikož se mezi farníky vybrala dosti vysoká částka, byl z velké části financován
z tohoto zdroje), dále obdržel fotoknihu, která mapuje šest roků, které pan farář prožil s námi v Poličce. Druhý výtisk knihy pak koloval mezi farníky
a ti si ho mohli posléze objednat na památku.
Abychom panu faráři popřáli všichni, zazpívali
jsme společně píseň Spoj nás v jedno, Pane. Do
společenství také osobně zavítal pan starosta Jaroslav Martinů, který též panu faráři jménem města Poličky popřál vše dobré a předal mu krásný dar
v podobě obrazu kostela sv. Michala, který je jistě
nesmazatelnou vzpomínkou na „první samostatnou šestiletou štaci“, kterou Miloslav Brhel prožil v Poličce. Poté vystoupil ještě chrámový sbor,
dále pak přispěla svou troškou do mlýna i mládež,
která měla pro pana faráře nachystané vystoupení. V průběhu celého odpoledne a večera se mohl
s loučícím se knězem setkat každý, kdo měl zájem.
A tak se fronta na setkání stala doslova nekonečnou. Někdy pozdě večer doznala svého konce
a O. Miloslav se konečně mohl také zakousnout do
voňavé klobásy. Po celou dobu bylo možné jíst i pít,
co hrdlo ráčilo. Poté, co skončila nekonečná fronta
na pokec s o. Miloslavem, fotily se s ním i některé
děti a rodiny. Nakonec si přišly na své i všechny
děti, které si spolu se svým oblíbeným knězem naposledy zahrály tradiční fotbal. Počasí nám po celou dobu nastavovalo svou vlídnou tvář, a tak jsme
si na zahradě „U Mlýna“ mohli toto rozloučení užít
skutečně požehnaně.
Ing. Jana Klimešová

Zprávy z Masarykovy základní školy
Říká se, že spokojený zákazník
je ta nejlepší reklama. A naše škola spokojená je.
Velké poděkování patří městu
Poličce a panu starostovi Jaroslavu Martinů, zastupitelům města,
kteří společně s oslovenými firmami kývli na rekonstrukci prostranství před Masarykovou základní školou. První
jednání nebyla jednoduchá, ale teď, když je dokončeno, byla to jistě dobrá volba.
Před školou vzniklo nádherné prostředí jak pro
žáky školy, tak pro obyvatele přilehlých domů. Rodiče si postupně zvykají, že nelze své ratolesti vysadit přímo před vchodovými dveřmi do školy. Malí
caparti udělají pár kroků, které je vedou k budově,

Pondělí 16. října 14.00 hod.
jídelna DPS „Penzion“

Prevence kriminality
pro seniory formou
divadla
Herci divadla VeTři diváky učí nenásilnou
a úsměvnou formou přemýšlet o nástrahách a nebezpečích, s nimiž se mohou setkat.
1) obtěžování a kontakt s cizí osobou
2) volání na tísňové linky
3) důvěřivost k cizím osobám a pouštění si
cizích lidí do domácností
4) umění říci „NE“
5) ochrana před krádeží na ulici
6) domácí násilí
Přítomen bude také zástupce Policie ČR
Svitavy.
Vstup zdarma

Nejlepší
školní oběd

do šatny a do jejich kmenové třídy. U sochy T. G. Masaryka vznikl relaxační koutek s moderními prvky
laviček a květinovou výsadbou. Zdá se, že je tu i doSnad nikde jinde se nenajde tolik „žbrbloňů“
stačující počet parkovacích míst pro obyvatele domů
jako ve školních jídelnách. Zavděčit se všem zkráta zaměstnance školy.
ka nejde, navíc v dnešní rozmlsané době, kdy se to
Během rekonstrukce musely firmy řešit i problé- „gastronomickými odborníky“ jen hemží. Přitom
movou kanalizaci. Nápad položit žulu byl velmi pro- jsme rádi, když nám někdo uvaří a jídlo donese
zíravý. Neboť tento materiál přežije řadu generací.
až pod nos. O to více jistě každého pracovníka ve
Celá akce, rozdělená na několik etap, probíhala za
stravování potěší, když se školní jídelna dostane
plného chodu školy a organizace stavbyvedoucí paní
do finále celorepublikové soutěže a uspěje.
Věry Vaškové z firmy Dlažba Vysoké Mýto.
K venkovním pracím se přidaly i opravy interiéru
školy. Natěračské a zámečnické práce.
Vše bylo dokončeno včas, a tak 4. září překročilo
brány školy 636 žáků. Těmi nejvíce natěšenými byli
samozřejmě prvňáčci a šesťáci, které čekalo nové
prostředí.
Všichni zaměstnanci školy se snaží, aby škola byla
pro děti bezpečným přístavem, aby se zde cítily dobře, našly si své kamarády a také zdokonalovaly své
znalosti. Mezilidská komunikace má bezpochyby
vliv na jejich jazyk, řeč, ovlivňuje myšlení a postoje.
Po zkušebním provozu nového hřiště, se žáci vrhli
s vervou ještě více toto hřiště využít. I to je velkou
chloubou naší školy. Zde mohou sportovat i místní
kluby a široká veřejnost. Je libo fotbálek, basket
nebo volejbal? Nebo se jen tak můžeš přijít proběhTým školní kuchyně SOŠ a SOU Polička se
nout po novém tartanovém oválu.
v červnových dnech probojoval do finále celorePrvní dny již samozřejmě znamenaly prověřování
publikové soutěže O nejlepší školní oběd. Přihláznalostí. Pro páté a šesté ročníky je připraven adap- silo se celkem 71 škol (mateřských, základních
tační pobyt v Budislavi, na kterém budou stmelo- i středních), SOŠ a SOU Polička byla jedinou
vat své kolektivy. Projdou si opět i naučnou stezku
střední školou Pardubického kraje, která si vyv okolí Poličky.
zkoušela finálovou atmosféru. Vařilo se v duchu
Na začátku letošního roku se vydaly druhé až páté
hesla – Zdraví na talíři, které chutná. Úkolem
třídy k poličským hasičům. Každý ročník tam strá- akce bylo naplnit předepsané téma a také dodrvil příjemnou hodinku plnou ukázek z jejich kaž žet styl moderní, zdravé a chutné kuchyně. Václav
dodenní práce. Mnozí byli tak motivováni, že chtějí
Rambousek, Kamila Machová a Růžena Říhová se
sami navštěvovat hasičský kroužek.
pražského soutěžního klání nezalekli a 24. 8. doDoprovodné kroužky cizích jazyků, scrabblu, at- kázali školu náležitě reprezentovat.
letiky, volejbalu, kroužky doučování již také zahájily
„Červnový zápis do finále měl korespondenčsvoji činnost. Pro deváté ročníky je naplánována
ní podobu. Zhotovené jídlo jsme nafotili, přidali
prohlídka Poslanecké sněmovny ČR a Pražského
recepturu a zaslali do soutěže. Do menu jsme
hradu. Sedmáci se mohou těšit na divadelní před- zahrnuli polévku z pečených rajčat, hlavním chostavení v Klicperově divadle v Hradci Králové.
dem byla treska pečená v jogurtu, bramborovo-har- -brokolicové pyré a salát z červené řepy s guinou.
Sladkou tečku pak tvořil moučník v podobě tvarohového bulguru s kokosem a chia semínky. Vše
muselo být uvařené během dvou hodin.
Menu jsme začali skládat před 4 měsíci. Vycházelo se z našich zkušeností, fantazie a internetových zdrojů. Muselo jít o jídlo, které se již v naší
školní jídelně servírovalo. Poté došlo k rozdělení
přípravy jednotlivých chodů. Zhotovení polévky
na školní zahradě chrudimskou slívu, u které se spo- se zdatně ujala Kamila Machová, o hlavní pokrm
lečně vyfotili. Zasazením této peckoviny se rozšířil
jsem se postaral já a sladké finále měla na starosti
vznikající školní ovocný sad o další strom (už tam
Růžena Říhová. Tímto chci svým kolegyním pokrásně roste jabloň a hrušeň z předchozích dvou let). děkovat za skvělou spolupráci a pravé soutěžní
Vyvrcholením celého odpoledne bylo kouzelnické
nasazení. Zde získané zkušenosti nás motivují
vystoupení pana Aleše Krejčího. Jeho kouzelnická
do další práce a zároveň jsou pro nás závazkem
čísla bavila malé i velké diváky. Každý z dětí si na zá- k účasti v následujícím ročníku soutěže,“ hodnotí
věr odnesl zvířátko nebo meč dle vlastního přání vy- uplynulé okamžiky Václav Rambousek.
robené z balónku panem kouzelníkem. Žáci prvních
„Do soutěže se přihlásilo celkem 71 škol z celé retříd obdrželi ještě navíc, po splnění všech soutěžních
publiky, o to větší lesk má pro SOŠ a SOU Polička
disciplín, knížku Zakletý zámek spisovatelky Aleny
získané 4. místo. Děkujeme za reprezentaci školy
Vorlíčkové.
a vnímáme tento úspěch jako příjemný signál pro
Během celého parného odpoledne bylo zajištěno
nadcházející školní rok,“ s úsměvem dodává ředibohaté občerstvení, o které se postaraly obětavé ma- tel školy Mgr. Boris Preissler.
minky a babičky žáků ZŠ. K ochutnání byly sladké
Za SOŠ a SOU Polička J. Boháčová
i slané dobroty. Z nápojů se podávala domácí limonáda, káva i čaj.
Z ohlasů účastníků, malých i velkých, se celá akce
Vážení zákazníci,
moc vydařila. V tradici zahradních slavností chceme
určitě pokračovat. Slavnost je jakýmsi uvítacím „rive školním roce 2017/2018 je z důvodu rekonstrukce
tuálem“ nového školního roku a prvňáčků. A navíc je
uzavřena prodejna Řeznictví SOŠ a SOU Polička.
to výborná příležitost pro neformální setkání rodičů,
Věříme, že zde uskutečňovaná renovace povede
dětí a učitelů mimo školní lavice.
ke zkvalitnění služeb a také k rozšíření nabízeného
Závěrem patří poděkování Spolku rodičů a přátel
sortimentu. Budete si pak moci zakoupit i zvěřinu
ZŠ Na Lukách, pedagogům a ostatním pracovníkům
a jiné masné pochoutky, které budou chystány na
ZŠ a v neposlední řadě všem obětavým rodičům
nově zbudované bourárně.
a dětem, kteří se na zajištění akce podíleli.
spokojení rodiče

Zahradní slavnost ZŠ Na
Lukách již potřetí
Páteční odpoledne 8. září bylo na škole ve znamení
již třetí Zahradní slavnosti aneb odpoledne plného
soutěží pro děti I. stupně a zároveň neoficiálním vítacím odpolednem pro prvňáčky.
Krásné, skoro letní počasí, umožnilo pořádání
celé Zahradní slavnosti venku, na školní zahradě,
kde děti soutěžily v mnoha více či méně sportovních
disciplínách, např. skákání v pytli, kop na branku,
hod na cíl, opičí dráha, chytání rybiček a další. Starost o většinu disciplín na sebe převzali žáci druhého
stupně. Téměř stovku soutěžících dětí přišli podpořit rodiče, sourozenci, ale i babičky a dědečkové. Za
asistence svých třídních učitelek zasadili prvňáčci

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Klub zdraví zve na říjnovou přednášku

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.
•
Nabízím k pronájmu starší menší byt
2+1 s balkonem v lokalitě Berlín, částečně rekonstruovaný, částečně zařízený. Možnost nastěhování listopad - prosinec 2017. Tel.: 733 328 687.
•
Prodám renovovanou řadovou zděnou
garáž (nátěr střechy, vrat, fasády, výmalba), na
vl. pozemku, zavedena elektřina, v ul. Zákrejsova
v Poličce. Tel. 603 228 978
•
Koupím garáž na sídlišti Hegerova. Prosím
nabídněte. Tel: 605 138 510.
•
SHÁNÍM KE KOUPI BYT 1+1 nebo
2+1 V  POLIČCE, původní stav nevadí, s rekonstrukcí počítám. Tel: 774 765 437
•
Hledám domek v okolí Poličky nebo Svitav,
nejlépe se zahradou, od 200 m2, opravený nebo
třeba i v horším stavu, záleží na místě. Info na tel:
773 463 891.
•
Prodám st. parcelu v Jedlové. Klidné a hezké místo, příjezdová cesta, sítě na hranici, obchod
30 m, autobus 100 m. Cena a výměra k jednání. Tel.
702 349 191.
•
Sháním levný podnájem pro 2 osoby v Poličce. Volejte na 774 716 455.
•
Koupím maringotku 4kolovou. Prosím nabídněte. Tel 604 685 054.
•
Koupím mechanický invalidní vozík. Tel.
736 265 969.
•
Prodám palivové dřevo štípané. Cena dohodou. Hledám stálého odběratele. Tel. 739 389 278.
•
Přijímám objednávky na domácí vánoční
cukroví. Domácí cukrárna Lubná. Tel 724 225 497.
•
Nabídka pro děti 1. stupně ZŠ. Doučování
(český a anglický jazyk, matematika) a hravá jóga
(cvičení pro zdraví a pohodu). Tel.: 732 228 113.
•
Z  pozůstalosti po vojácích, letcích, partyzánech, četnících, vysokých funkcionářích apod. koupím medaile, odznaky, průkazy,
foto, písemnosti, části uniforem, apod. Stačí SMS.
Tel.: 608 420 808.
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Věděli jste, jak hodně můžete ovlivnit své
zdraví tím, že budete udržovat své tělo v hormonální rovnováze? Ne vždycky to jde snadno,
ale pokaždé se dá něco udělat, aby v našem těle,
pokud možno, všechno fungovalo jako správně
seřízený hodinový strojek (což je v době digitálních hodin poněkud zastaralé přirovnání, viďte?).
Zveme vás dne 11. října na přednášku zdravotní sestry a lektorky Klubu zdraví Jiřiny Lehotské na téma „Štítná žláza“. Začínáme jako vždy
od 18.00 hodin v horní místnosti SVČ Mozaika.
Poradíme vám, jak o tuto důležitou žlázu můžete pečovat, aby její hormony byly ve správné
součinnosti s hormony ostatními, k tomu pohostinně nabídneme voňavý čaj pro osvěžení
i něco dobrého a zároveň zdravého k zakousnutí.
A hlavně nabízíme příjemné společenství lidí,
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které spojuje společný zájem o zdravý životní
styl a kteří si v tomto mohou být navzájem oporou a pomocí.
Pro malé zamyšlení o tom, co je důležité v péči
o zdraví, použijeme tentokrát španělské přísloví: „Příliš zaměstnaný člověk, který nepečuje
o své zdraví, je jako mechanik, který se nestará
o své nářadí.“
Pečujte tedy o zdraví svoje i všech, které máte
rádi, i tím, že si budete společně užívat nastupujícího podzimu a jeho barevných krás, neboť
příroda je jeden z největších zdrojů k upevnění
zdraví, který máme v celkem neponičené podobě všichni a zdarma k dispozici.
Těšíme se opravdově na setkání s vámi a do té
doby buďte zdrávi.
Za Klub zdraví Polička
Hanka Ščigelová

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Tea Masters Cup
Studenti SOŠ a SOU Polička letos zřejmě zahájili
novou tradici – reprezentování školy i o prázdninách. O tuto raritu se postarala studentka 3. ročníku Kateřina Vymazalová. Gastronomické služby
Katku do svých řad uvítaly předloni a vzápětí se
našla hned v několika kategoriích. Nejprve ji oslovilo barmanství, následovala baristika a číšnictví,
nyní dominuje teantenderovství.
A právě spojení umu barmanství a snad všech
smyslů potřebných pro pochopení krásy čajové
říše přineslo 17leté studentce nečekanou poctu.
Podmanila si odbornou porotu svými teatenderovskými schopnostmi a podařil se jí doslova mistrovský kousek – vypálit rybník prvenství zkušeným
matadorům, kteří si dělali zálusk na exotickou cestu do Číny, kde by reprezentovali Českou republiku ve světovém finále Tea Masters Cup. Srpnová
nominace ale rozhodla ve prospěch Katky.
Vyšehradské prostředí Čajomír festu přilákalo
dne 20. 8. mezinárodní účast čajových nadšenců – profesionálů i amatérů. Kateřina s profíky
nesoutěžila poprvé. Profesionální soutěž ji zlákala
v podstatě k náhodné účasti již na akci Tea Pairing,
kde mladá odvážlivkyně zabodovala bronzovým
místem. Měla za úkol nejen připravit čaj a následně jej ukázkově naservírovat, ale zároveň „čajovou
atmosféru“ vylepšit vhodným chuťovým doplňkem – originálním a působivým dezertem.
Dubnový úspěch se tak stal jasnou motivací
pro další účast mezi profíky, Čajomír fest byl tedy
jasnou volbou. A protože Kateřině odvaha ani sebevědomí rozhodně nechybí, s trémou si na soutěži hravě poradila. Naplno pak mohla využít svůj
potenciál a směle vyrukovat s čajovým uměním.
Zúčastnila se zde dvou soutěží. V poznávání čaje
se umístila na stříbrné pozici, zlato si nenechala
nikým vzít v kategorii Tea Mixology. Během 15 minut měla zhotovit dva čajové nápoje, jeden dle
vlastní invence, druhý musel obsahovat přísady,
které na poslední chvíli odhalil tajemný box.
Posléze se Katka radovala z vítězství a z následné reprezentace na světovém finále v Číně, o které
se bezesporu postarala její čajová specialita – Oča
no saru, také nezapomenutelná pedagogická podpora Aleny Stokláskové a Marie Škaroupkové, jež
Katku zodpovědně a precizně vzdělávají, v mnohém přispěla k tak vynikajícímu výsledku. Gratulujeme!
Za SOŠ a SOU Polička J. Boháčová

Speciální ZŠ
zahájila školní rok
Léto se s námi pomalu loučí a s ním i období
prázdnin. Žáci i učitelé se vracejí do školních tříd
s obavami, zda se podaří zvládnout vše, co mají
v plánu. V naší škole je již teď cítit nadšení, radost ze společných setkání, touha žáků naučit se
zase o něco víc a posunout se někam dál. Čekají
nás nemalé výzvy, spousta práce, zajímavé úkoly
i potěšení z toho, že tu pro sebe budeme navzájem.
Budeme se snažit vytvořit příjemné, inspirující
prostředí a udělat vše, co bude v našich silách.
V letošním školním roce se učí v naší škole 58
žáků, z toho 12 v Bystrém. Jsme rozděleni na třídy
speciální a praktické, součástí školy jsou i dvě oddělení školní družiny.
A protože škola není jenom učení, začínáme již
v září dvoudenní výchovně-vzdělávací akcí EVVO
– Pasíčka 2017 – téma: My a les. Takových a podobných akcí bude během roku ještě mnoho. A ještě
jedna důležitá informace, od září 2018 otvíráme
při naší škole v Poličce třídu speciální mateřské
školy. Tak a teď již s chutí do práce.
Přejeme všem, kdo jsou se školami spjati, a nejen jim, ať je nový školní rok 2017/2018 úspěšný.
Mgr. Dita Bomberová, ředitelka školy
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Křest knihy „S kolem kolem světa“
Sedím na pobřeží Karibiku, piju karibskej
rum a koukám na západ slunce. Mám za sebou
12 000 km na kole z jihu na sever Jižní Ameriky
a jsem šťastný, že už nemusím na kolo ani sednout.
Neřeším nic, jen si v ty chvíle užívám života. Ten
pocit naplnění, štěstí a takového zadostiučinění
mi ukazuje to, co je pro mne v tu chvíli tím nejpodstatnějším. Cítím se jako v ráji, ale na zemi. Tohle
je můj život…
V tu chvíli mě ani nenapadá, že by někdy mohla
vyjít kniha o tom, co jsem prožil. Byl jsem přeplněný zážitky a dojmy. Přišlo mi škoda si to všechno
nechávat jen pro sebe a své blízké. A tak mi v hlavě
vyrostla myšlenka, že by se to dalo sepsat a třeba
by to někdo i vydal. A po zhruba roce a půl bude
kniha v listopadu opravdu na světě. Zvu vás proto
všechny na její křest do Divadelního klubu v neděli 19. listopadu od 18 hod. Nepočítejte s tím, že
budu promítat nějaké fotky nebo dlouho povídat.
Pár slov řeknu, ale zbytek už buď znáte, anebo si
přečtete v knize, kterou si doufám i koupíte. Teda
doufá v to hlavně nakladatelství Flétna, kterému
jsem vděčný za to, že se do tohoto projektu pustilo. Prodávat knihy bude sám pan Martin Leschinger – nakladatel, kterého můj příběh zaujal a který
investoval do knihy nemalé prostředky. Tak mu
přijďte udělat radost, pořiďte sobě nebo někomu
blízkému knížku a dejte si se mnou skleničku šampaňského. Předem upozorňuji, že s každým z vás si
celou skleničku asi nedám, protože bych to nepřežil. Ťuknu si ale s každým.
Víte, napsáním této knihy jsem si splnil jeden ze
svých dalších snů. A den ode dne si uvědomuji, že
to potřebuji k životu – plnit si své představy a touhy. Nestačí ale jen snít, člověk musí pro to udělat
maximum.
Vím, že nejsem žádný spisovatel ani fotograf. Pokusil jsem se ale v knížce popsat to, co „normální“

člověk, mezi které se řadím, zažil na svojí málem
osudové cestě. V knížce však najdete i kresby mojí
skoroženy Ivči a pár fotek od poloprofíka Kuby
Macha.
Přijďte, nejsem nikdo známý ani slavný, ale jsem
Poličák a uvidím vás všechny rád. I někteří z vás
můžou za to, že jsem tuto cestu uskutečnil a že vyšla tato kniha. Tak ještě jednou, Polička, Divadelní
klub, 19. listopadu v 18 hodin. Těším se na vás.
Petr Mazal

Nové cesty, větší
adrenalin!
Naše stěna je tu s námi už bezmála 21 let. Během
této doby prošla mnoha úpravami, opravami a inovacemi. Letošní prázdniny však pro ni byly průlomové. Prošla totiž kompletním sundáním a čištěním
bezmála 10 000 chytů a to jsme tu ještě nikdy neměli.
Sportovní lezení se za poslední léta hodně mění
a náš tým jde s ním. Zkušení instruktoři neustále
zdokonalují svoje schopnosti stavění cest a přivádějí
tak lezení v Poličce na vyšší úroveň. Důkazem toho
je bezmála 35 nových lezeckých cest, splňujících ty
nejvyšší standardy.
Při stavbě takové lezecké cesty je velice důležité
dbát zejména na obtížnost, zábavnou originalitu
a také bezpečnost. Můžete zde nalézt cesty pro úplné
začátečníky, kteří sportovní lezení teprve objevují, až po ty, které nedají spát ani zdejším nejlepším
lezcům. A takové cesty jsme právě nejen pro vás vytvořili. Na své si přijdou opravdu všichni. Neváhejte
tedy a přijďte si vyzkoušet sportovní lezení k nám na
stěnu. Veškeré informace naleznete na webu: www.
stenapolicka.cz.
Za tým HK Polička, M.A. K.

Sezona mistrovských soutěží přípravek začala
pro naše hráče 9. 9. turnajem v Holicích. Jako kaž
dý rok s mnoha změnami v týmu jsme chtěli navázat na uplynulý úspěšný ročník. To se nám jistě
nad míru povedlo. Doufáme, že hráči neusnou na
vavřínech a budou dál poctivě trénovat, abychom si
vydařený vstup do sezony záhy nepokazili.
Výsledky:
Polička – Žamberk 15:1 – Hájek 3 x, Mužík 3 x, Šedajová 3 x, Sotona 2 x, Jandera, Zach, Husák, Šimek.
Úvodní zápas sezony jsme sehráli s nováčkem soutěže. Na našem mužstvu byla hned od začátku vidět
velká chuť po vítězství. Těm starším a zkušenějším
hráčům v týmu zdatně sekundovaly i nové tváře.
Polička – Horní Jelení 5:4 – Hájek 2 x, Šedajová
2 x, Pavlík. Těžké utkání s fyzicky vyspělým soupeřem. Ovšem naše hra byla postavena na kvalitním
napadání a týmové spolupráci. Soupeř vždy dokázal snížit náš náskok a nakonec o tu jednu branku
se vítězství přiklonilo na naši stranu.
Polička – Holice 8:3 – Mužík 4 x, Šedajová 2 x,
Hájek 2 x. Velmi bojovné, chvílemi až přehnaně
tvrdé utkání. Na tvrdou hru domácích naši hráči
odpovídali tím nejlepším způsobem. Brankami.
Hráče nutno pochválit za velmi kvalitní, zodpovědný výkon.
Sestava: Pavlík, Chorvatovič, Husák, Hájek, Šimek, Mužík, Šedajová, Zach, Jandera, Sotona
Trenéři: Pavlík, Mlynář
I tentokrát musíme poděkovat našim fanouškům
za povzbuzování domácího týmu. Gratulace patří
též hráčům ze starší přípravky ke skvělému startu
do sezony.

Pojď hrát hokej

Další úspěch poličské atletky
Evropské atletické hry mládeže přivítaly na brněnském Palackého vrchu 1600 sportovců z 15 zemí
Evropy. Na třídenní závody plné nádherných soubojů přijela svoji formu ukázat také poličská atletka
Eliška Červená. Pondělní slavnostní zahájení i přes
vytrvalý déšť přilákalo velké množství diváků. V úterý se počasí výrazně zlepšilo a už od ranních hodin

Turnaj mladších
přípravek

se rozpoutal neskutečný kolotoč kvalifikací, které
končily v pozdních večerních hodinách za umělého
osvětlení.
K nejsilnějším disciplínám poličské atletky patří
bezpochyby skok daleký a běh na 150 m. I přes velký
počet soutěžících se Eliška nenechala zastrašit a do
finále mezi osm nejlepších postoupila z třetího místa
v obou disciplínách.
Středeční finálový den začal pro Elišku skokem
dalekým, který přinesl nervy drásající souboj, ve
kterém si atletky nedarovaly doslova ani centimetr.
Po prvních pokusech se Eliška ujala vedení. Druhé
pokusy však zamíchaly s pořadím a Eliška byla odsunuta na třetí místo. Až poslední šesté pokusy rozhodly o konečném pořadí. Krásným skokem z prkna
si Eliška zajistila stříbrnou medaili ve skoku dalekém s výkonem 531 cm.
Ambice na medaili na 150 metrů byly po kvalifikaci velice slibné. Výstřelem ze startovací pistole začaly
burácející tribuny hnát osm nejlepších závodnic do
cíle. Už od startu se vedení ujala atletka tmavé pleti,
které však dýchala na záda Eliška společně se svojí
největší soupeřkou Annou Cagašovou z Frýdku-Místku. České atletky bohužel nedokázaly udržet
tempo a popraly se o stříbrnou medaili na posledních čtyřiceti metrech. Ze souboje Červená vs. Cagašová vyšla lépe frýdecko-místecká atletka a Eliška si
v čase 19,66 s doběhla pro bronzovou medaili.
Na závěr bych rád ocenil svitavského trenéra Milana Boučka, který se velkým dílem zasloužil o Eliščiny úspěchy v letošním roce. Doufejme, že se jejich
vzájemná spolupráce bude vyvíjet i v nadcházejících
sezónách a my o této dvojici ještě uslyšíme. Poděkování patří také ZŠ Na Lukách, která zajistila Elišce
vhodné podmínky k absolvování Evropských atletických her mládeže.
-lč-
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Svaz ledního hokeje pokračoval a bude pokračovat v celorepublikovém projektu, který letos proběhl
23. 9. na zimním stadionu v Poličce. Výbor oddílu
včas zaslal tento článek před uzávěrkou zářiového
čísla Jitřenky, ale nedopatřením nebyl vytištěn. Proto podrobnosti k této akci uvádíme zpětně.
Záměr celého projektu je přiblížit těm nejmenším
(dětem 4-8 let), ale i jejich rodičům, během dvou
hodin, co hokej pro tuto věkovou kategorii přináší
a jakým způsobem se hraje. Akce začala prezentací a promítáním videa, dále pak ukázkou tréninku.
V další části se všichni zúčastnění přesunuli na ledovou plochu. Během celé akce bylo pro malé hokejisty
připraveno několik dárků.
Bližší informace najdete na stránkách oddílu:
www.hcpolicka.com.
Akce „Pojď hrát hokej“ se bude opakovat na začátku roku 2018 a na začátku další sezony. A poslední
důležitá informace je, že pokud vaše dítě ještě nemá
brusle, nevadí. Na zimním stadionu vám zapůjčíme
jak brusle (od vel. č. 25), tak i přilbu, jinak může být
třeba i cyklistická. Vašim dětem pak stačí vzít jen
zimní rukavice.
HC Spartak Polička hledá do svých řad trenéry,
vedoucí družstev, časoměřiče a pomocníky při pořadatelské činnosti. Bližší informace podá pan Miloš
Grubhoffer, tel. č. 737 611 474, nebo pan Zbyněk Dostál, tel. č. 737 805 474.
Na vaši přízeň se těší
výbor oddílu LH HC Spartak Polička.

Důležité upozornění pro rodiče:
Nábor dětí do hokejového oddílu
probíhá nepřetržitě po celou sezonu, vždy
každou středu a pátek od 16.15 hod. na
zimním stadionu.
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Skate´n´Chill
World camp 17

Veslování po šesti letech

Skejtový kemp se podařilo letos uspořádat už
potřetí. A jak to vzniklo? Když jsme před třemi lety
dostali sto padesát skejťáků do naší útulné Poličky
a potkávali je na každém rohu, byl to pro mě skvělý
pocit a z Poličky se stal na víkend takový „Skatetown“ (Skejťákov). Přemýšlel jsem, jak opět spoustu zahraničních jezdců přilákat do Poličky, a tak se
zrodila myšlenka skejtovýho kempu.

V silově vytrvalostním veslování se 40kg závažím je již zapojeno 330 mužů a 80 žen. Výkon
průměrně zdatného cvičence je v této náročné disciplíně 124 opakování, průměrně zdatné cvičenky
51 opakování. Již 2,5 roku nikdo neohrozil dominantní postavení prvních 15 borců v žebříčku.
Žebříček veslování muži TOP 20
pořadí, jméno, příjmení 
osobní rekord
1. Jiří Štěpánek 
4100
2. Tomáš Lněnička
1613
3. Jindřich Jílek 
1373
4. Jarda Petr 
1164
5. Vojta Dubánek 
812
6. Zdeněk Zavoral 
684
7. Jarda Jirásek 
672
8. Milan Tůma 
636
9. Konstantin Ožinskij 
611
10. Jakub Knettig 
581
11. Zbyněk Žižka 
573
12. Vlastík Novák 
563
13. Jarda Trávníček 
561
14. Petr Horníček 
506
15. Stanislav Nožka 
493
16. Vladimír Totušek 
481
17. Milan Stelzl 
467
18. Pavel Mlejn Mlynář 
442
19. Patrik Lopour 
439
20. Martin Kastner 
436

Kousek za Poličku do Nového Města na Moravě
se letos sjelo padesát odpůrců špatného asfaltu.
Tento happening trval celé čtyři dny, a to v termínu přímo před poličským Skate’n’Roll, kam se jich
sjelo ještě víc. Do NMNM dorazili jezdci z FranŽebříček veslování ženy Top 10
pořadí, jméno, příjmení 
osobní rekord
cie, Ruska, Brazílie, Lotyšska, Německa a vlast1. Hana Javůrková 
294
ně z všemožného širokého okolí. Krom kategorie
2. Lída Nožková 
229
zdatnějších jezdců Renata Škrabalová trénovala
3. Markéta Švandová 
228
i ty méně zdatné, což byli převážně děti a pár za4. Eva Petrová 
217
čínajících jezdců, kteří se chtěli vyvarovat zapek5. Majka Martinů 
211
litostem tréninkových slalomů Roberta Thiele
6. Jana Navrátilová 
190
a Christophera Duponta. Nicméně pořád jsme více
7. Silvia Vislocká 
166
parta kamarádů, kterou spojuje jedna věc: volnost
8. Lenka Andrlíková 
138
projet se na uzavřeném kopci. Jiní jsou zase rádi,
9. Veronika Maršálková 
133
že jim se zdokonalováním pomáhají nejlepší svě10. Sandra Štěpánková 
122
toví jezdci, ale všichni pak nakonec stejně nejradši
relaxují s pivem a pěkně všichni po kupě! A to je
Pořadí dalších cvičenců, kteří ještě dosahují
ten důvod, proč Skate’n’Chill camp vznikl a pokraelitních výkonů:
čuje dál. Závěrem bych chtěl hrozně moc poděkovat
Muži: 21. místo – Petr Štejdíř – 428 opakování,
Sk8 Slalom Polička a Areálu Vysočina, díky kterým
22. Jarmil Cik – 422, 23. Josef Vomáčka – 416,
tato boží jedinečná akce může každý rok probíhat.
Bohužel nebo spíš bohudík neproběhl žádný zá- 24. Robin Běhoun – 404, 25. Milan Komárek
ml. – 363, 26. Jan Dubský – 362, 27. Vláďa Něvod, takže vám zde nemohu vypsat, jak zase Sk8
mec – 356, 28. Láďa Pavelka – 356, 29. Libor Kolář
Slalom Polička vyžrala místa na bedně. To bude až
– 353, 30. Vojta Měšťan – 352, 31. Ladislav Jílek –
v listopadové Jitřence.
352, 32. Petr Soukal – 346, 33. Zdeněk Hurych –
Také město Polička a Pardubický kraj svým
331, 34. Josef Vrbas – 327. 35. Lukáš Čori – 326,
sponzorským darem přispěly velkou měrou
k uspořádání tohoto čtyřdenního sk8ového řádění, 36. Vojtěch Melša – 321, 37. Martin Votava – 321,
38. Libor Kučera – 320, 39. Emanuel Petr – 312,
které prospělo jak mladým závodníkům, tak i staré
40. Milan Komárek st. – 312, 41. Martin Dostál –
gardě. Za Sk8 Slalom Polička děkujeme.
305, 42. Petr Škaroupka – 302, 43. Petr Šinkovský
Maty

Fotbalová starší
přípravka

Veslující Slovenka Mgr. Silvia Vislocká

Volejbalové zprávy

V sobotu 9. 9. odstartovala nová sezona Krajské soutěže přípravek. Pro poličské borce to bylo
turnajem v Holicích, kde se mimo domácích utkali
ještě s mužstvy Žamberka a H. Jelení. Se všemi
soupeři si Poličští dokázali poradit a tím ovládli
celý turnaj.
Polička – Žamberk 9:2
branky: Šícha 3, Karlík 2, Kučera 2, Procházka 2
Polička – H. Jelení 7:3
branky: Svoboda 4, Kučera, Glanzner 2
Polička – Holice 11:3
branky: Karlík, Báča, Procházka 2, Kučera 3,
Svoboda 2, Glanzner 2
Sestava: Jandera, Paclík, Pavlíková, Vraspír,
Král, Pavlík V., Svoboda, Procházka, Kučera, Karlík, Šícha, Báča, Glanzner
Trenéři: Lajžner, Procházka
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– 286, 44. Vojta Hanyk – 280, 45. David Müller –
274, 46. Karel Soukal – 271, 47. Petr Čermák – 271,
48. Franta Zink – 266, 49. Tomáš Slezák – 263,
50. Petr Humlíček – 261, 51. Vlastimil Kalášek –
259, 52. Zdeněk Roušar – 258, 53. Luboš Chládek
– 257, 54. Jakub Mitáš – 254, 55. Michal Serafin
– 251, 56. Honza Jiruše – 234, 57. Milan Hermon
– 232, 58. Liboš Tauber – 231, 59. Jiří Havran –
229, 60. Jiří Dvořák – 229, 61. Ondra Pachovský – 227, 62. Antonín Novotný – 226, 63. Honza
Petr – 224, 64. Radek Horníček – 222, 65. David
Beneš – 221, 66. Lukáš Jurda – 218, 67. Franta
Zbořil – 217, 68. Lukáš Karlík – 216, 69. Petr Slezák – 215, 70. Matěj Skřipský – 210, 71. Vladimíř
Ostatek – 208, 72. Josef Stříteský – 206, 73. Daniel Ševčík – 205, 74. Libor Říhák – 205, 75. Jirka
Zrůst – 205, 76. Vladislav Buber – 205, 77. Milan
Hurný – 204, 78. Martin Síla – 203, 79. Josef Král
– 203, 80. Tomáš Mareček – 203, 81. Štěpán Staněk
– 202, 82. Matěj Zach – 201
Ženy: 11. místo - Jana Kovářová – 115 opakování, 12. Marie Balášová – 113, 13. Jana Maršálková
– 102, 14. Milena Jančová – 94, 15. Daniela Vykypělová – 85, 16. Lenka Vejdělková – 84, 17. Jaroslava
Trmáčová – 84, 18. Lenka Poulová – 83, 19. Petra Neumeisterová – 81, 20. Iveta Vostrčilová – 79,
21. Michelle Hanyková – 78, 22. Zdena Šimonová –
75, 23. Ivana Tobiášová – 74, 24. Jana Nyklová – 73
Jiří Štěpánek, kondiční trenér

Přípravka
Jak děvčata, tak chlapci mají za sebou kvalifikaci
a první kolo této prestižní a nejvíce obsazené krajské
soutěže Pardubického kraje. Děvčata zvládla nejenom kvalifikaci, ale vyhrála i první kolo v A skupině
v Pardubicích a to bez ztráty setu. B, C, D týmy bojovaly ve svých skupinách srdnatě, neboť obhájily svá
postavení a některé dokonce postoupily o stupínek
výše.
Chlapce po úspěšné kvalifikaci čekal v A skupině
nelehký boj, bojovat s Lanškrouňany a Svitaváky.
Oba naše týmy teprve sbírají zkušenosti, a tak je příští kolo uvidíme ve skupině B, kde poměří síly s Letohradem, Litomyšlí a Českou Třebovou.
Mladší žákyně a žáci
Děvčata též vstoupila do soutěže úspěšně, když
v domácím prostředí nedala soupeřkám šanci a vyhrála svou skupinu. S jejich hrou si neporadily hráčky Chocně, Pardubic, České Třebové a Vysokého

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

Mýta. Chlapci ve stejné kategorii měli před soutěží
odehrány dva turnaje v Lupenici a ve své premiéře
v krajském přeboru přivezli tři body za výhru nad
Letohradem.
Starší žákyně
Ty jsou v plné přípravě, soutěž jim začne až v říjnu.
I ony absolvovaly jeden turnaj, kdy se spíše rozkoukávaly a hledaly. Štěstíčko se tentokráte odklonilo
a pouze dva vyhrané sety nebyly lichotivou bilancí.
Ženy
Ženy pravidelnou soutěž nehrají. Stejně jako loni
uspořádaly turnaj - Poličskou stopku. Letos se dařilo mladým. Vítězky byly sice z Žichlínku, ale druhé
a třetí místo zůstalo domácím kadetkám a juniorkám.
Muži
Muži mají zatím odehráno šest zápasů s bilancí 5:1
a ztrácí na druhém místě pouhé dva body.
-har-

Tenis

Turisté zvou

19. 8. turnaj dorostu ve Svitavách. Zdenda Jílek
vyhrál jeden zápas ve dvouhře. Statečně bojoval také
Dan Fučík.
19. 8. turnaj mladších žákyň nejvyšší kategorie
A ve Valašském Meziříčí. Simča Válková brala solidní body za jednu výhru ve dvouhře i ve čtyřhře.
26. 8. se uskutečnil tradiční turnaj AAA, který
pořádají Alena Pazlarová a Lída Teplá. Při účasti devíti dvojic se na 3. místě umístily dvojice Pavel Bid
mon – Martin Švanda a Pavel Blažek – Míra Koráb.
2. místo si zajistila dvojice Lída Teplá – Láďa Haman
a z titulu se radovala dvojice Alena Blažková – Roman Češka.
26. 8. turnaj starších žákyň vyšší kategorie
B v Chrudimi. Simča Válková mezi staršími opět bodovala za jednu výhru ve dvouhře i ve čtyřhře. Kačce
Kotvové se tentokrát nedařilo.
26. 8. turnaj starších žákyň ve Žďáru nad Sázavou.
Šárka Uhlířová obsadila 3. místo ve dvouhře.
28. 8.–1. 9. proběhlo tradiční soustředění hráčů,
kteří nastupovali v soutěžích družstev. Toto soustředění se opět konalo za finanční podpory města

Poličky a na jeho závěr tradičně přišel pan starosta
Jaroslav Martinů předat poháry našim hráčům.
2. 9. turnaj staršího žactva v Poličce. Nejlepšího
výsledku z našich hráčů zaznamenala Šárka Uhlířová za 3. místo ve dvouhře. Bodovala také Verča Uhlířová, která porazila ve vzájemném souboji Gwen
Gonnot a také Dan Fučík jednou vyhrál ve dvouhře.
V turnaji bojovali také Filip Lopour, Terka Kladivová
a Karolína Vendolská.
2. 9. turnaj minitenistů ve Svitavách. Velice silně
obsazený turnaj začal pro naše borce docela dobře.
Po solidních zápasech ve skupinách kluci s přehledem postoupili do vyřazovací části. Zde bohužel oba
prohráli ve třech setech a tak na ně zbyla účast v pavouku útěchy. Nakonec Filda Švejda obsadil 11. místo a Marťa Chalupník 16. místo.
9. 9. turnaj starších žákyň v Kvasinách. Na poměrně vzdálený turnaj vyrazila Kačka Kotvová. Po
nedávných neúspěších se Kačce opět začalo dařit
a obsadila ve dvouhře 3. místo a ve čtyřhře to bylo
ještě lepší 2. místo.
-zj-

středa 4. října Přes dva
Chlumy
Odjezd vlakem z Poličky
v 9.30 hod. do Skalice nad Svitavou. Pěší vycházka po zelené
turistické značce ze Skalice nad
Svitavou přes Malý Chlum, kde je
na kopci rozhledna, dále přes Velký Chlum, kde se
seznámíme s dalšími pracemi sochaře Rolínka. Pokračovat budeme přes Bořitov do Černé Hory, kde
vycházku ukončíme. Kdo bude mít zájem, může ještě po Křížové cestě zdolat zámecký vrch a podívat
se ke kapli Sv. Rodiny, případně až k zámku, který
je však nepřístupný. Je tam domov seniorů. Délka
vycházky asi 13 km. Návrat do Poličky autobusem
v 16.59 hod. Na výlet zve Josef Brokl.
sobota 7. října – Slováckými vinohrady
Autobusový výlet na oblíbený pochod přes vinohrady, který se koná pravidelně každou první sobotu v říjnu. Letos pojedeme do Dolních Bojanovic.
Cíl pochodu je v Nechorách u Prušánek. Možnost
výběru ze dvou tras 6 a 13 km. Výlet vedou Jiří Andrle a Zdena Mihulková.
sobota 14. října – Pivnice
Tradiční podzimní vycházka do pískovcového
kaňonu u Zderazi. Letos odjedeme objednaným
autobusem do Budislavi. Odtud přes Toulovcovy
Maštale do Boru u Skutče. Dále přes chatu Polanku
do Pivnické rokle a odtud neznačenými cestami do
Předhradí. Do Poličky autobusem a vlakem. Možnost zkrácení trasy z Boru nebo Nových Hradů. Vycházku připravil Vlad. Uhlíř.

Plavecké kurzy od 2. října
pondělí
vede instruktor/ka
starší 18 let. Po zatraktivnění bazénu v rámci kur16.00 – 17.00 h přípravka ORKA
zu plavání rodičů s dětmi je možné využít vířivku
Zdeněk Jandík
se slanou vodou.
16.00 – 17.00 h Delfínek 6-9 let
O prázdninách se kurzy nekonají.
Zdena Šemberová
Kurzy jsou pro širokou veřejnost. Srdečně zveme
16.00 – 17.00 h Kapříci děti 4-7 let velký b.
začátečníky i pokročilé, přijďte mezi nás a vyberte
Jolana Kozlová
si z naší nabídky. Přihlásit děti a dospělé na kurzy
17.00 – 18.00 h Delfínek 6-9 let
můžete kdykoliv v průběhu školního roku. PoradíJolana Kozlová
me při výběru kurzu, způsobu úhrady a možnosti
17.00 – 18.00 h zdokonalovací 6-9 let
využití vaší zdravotní pojišťovny.
Zdena Šemberová
Kurz pro dospělé neplavce zahájíme dle zájmu
17.00 – 18.00 h plavecký oddíl A+B ORKA
uchazečů. Zájemci, hlaste se na plaveckém bazénu
Zdeněk Jandík – kontakt: 461 725 631 nebo 731 020 030, plavecká
úterý
škola.
16.00 – 17.00 h Kapříci 4-7 let velký b.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní

Zita Nešťáková
skříňce před plaveckým bazénem a na webových
16.00 – 17.00 h Kosatky – zdokonal. 6-9 let
stránkách města Poličky a T.E.S., s.r.o, Polička
Martina Navrátilová
Kurzy „Plavání kojenců a batolat“ budou zaháje17.00 – 18.00 h Kosatky – zdokonal. 8-12 let
ny po ukončení zatraktivnění bazénu. Termín bude
Martina Navrátilová
oznámen včas na vývěsní skříňce před plaveckým
17.00 – 18.00 h zdokonalovací 8-12 let
bazénem a na www stránkách TES, s. r. o. a města
Zita Nešťáková
Poličky. Tyto kurzy budou probíhat ve vířivce se
středa
slanou vodou v souladu s vyhláškou vydanou Mi16.00 – 16.45 h plavání rodičů s dětmi velký
nisterstvem zdravotnictví pod vedení zkušené lekb. – Želvičky
Jana Nyklová
torky Jitky Kmoškové. Na kurzy „Plavání kojenců
16.00 – 17.15 h plavecký oddíl Orka, dvě
a batolat“ se mohou rodiče nebo rodinní zástupci
dráhy
Zdeněk Jandík
přihlašovat průběžně do pořadníku. Přihlášky ob17.00 – 18.00 h aquagravidibic – cvičení
držíte na povinné úvodní přednášce na Plaveckém
a plavání pro těhotné
bazénu.
Jana Nyklová
Pulečci 6-12 měsíců, Medúzky 1-2 roky, Želvičky
18.00 – 19.00 h kondiční plavání veřejnost
2-4 let, Kapříci 4-7 let, Delfínci 6-9 let, Kosatky

plavčík
6-12 let, zdokonalovací kurz st. žáci, Plavecký oddíl
19.00 – 20.00 h aquafitness
ORKA, aquafitness. Kurz pro těhotné – aquagraviJana Nyklová
dibic. Přihlášky obdržíte na povinné úvodní předpátek
nášce.
19.00-20.00 h kondiční plavání veřejnost
Kontakt: Jitka Kmošková, tel. 737 867 342, ba
plavčík
zen@tespolicka.cz, recepce bazén tel. 461 725 637,
Na kurzy plavání rodičů s dětmi velký b. – Žel- plbazen@tespolicka.cz, nebo tel. plavecká škola
vičky je nutný doprovod na jedno dítě jedna osoba
731 020 030, plaveckaskola@tespolicka.cz.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

středa 18. října – Kolem Jedlovských rybníků
Odjezd v 8.00 hod. městskou dopravou do Modřece. Odtud přes Baldu a po červené značce kolem
Jedlovských rybníků do Bystrého. Návrat linkovým
autobusem. Trasa asi 10 km. Na vycházku zve Jiří
Andrle.
sobota 28. října – Spadaným listím
Sraz na nádraží v Poličce v 8.45 hod. Odjezd vlakem do Pusté Kamenice v 8.51 hod. Pěší vycházka
z Pusté Kamenice přes Spálený kopec do Pusté Rybné a dále do Borové k vlaku nebo od rozcestí Malení
kout sejdeme dolů do Pusté Rybné kolem pěkného
potoka. Délka vycházky asi 13 km. Bus jede z Pusté
Rybné ve 12.56 hod. – 8 km, nebo prodloužení do
Poličky přes Lucký vrch – 19 km. Předpokládaný
návrat z Borové vlakem do Poličky v 15.14 nebo
17.14 hod. Vycházku připravil 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.
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Plavecký bazén
1. neděle
2. pondělí

zavřeno
6.00 - 7.30, 13.00 -16.00, 18.00 - 20.00,
16.00 - 18.00 kurzy
3. úterý
6.00 - 7.30, 14.00 - 16.00, 18.00 - 19.00
3 dráhy, 16.00 - 18.00 kurzy pro děti
4. středa
6.00 - 7.30, 13.00 - 16.00, 16.00 16.45 rodiče s dětmi, 17.00 - 18.00
aquagravidibic, 18.00 - 19.00 kondiční
plavání, 19.00 - 20.00 aquafitness
5. čtvrtek 6.00 - 7.30, 14.00 - 20.00, 18.00 19.00 3 dráhy
6. pátek
6.00 - 14.00, 17.00 - 20.00 Den
otevřených dveří k 40. výročí bazénu,
14.00 - 17.00 Aquashow
7. sobota
14.00 - 20.00
8. neděle
zavřeno
9. pondělí 6.00 - 7.30, 13.00 - 16.00, 18.00 20.00, 16.00 - 18.00 kurzy
10. úterý
6.00 - 7.30, 14.00 - 16.00, 18.00 - 19.00
3 dráhy, 16.00 - 18.00 kurzy pro děti
11. středa
6.00 - 7.30, 13.00 - 16.00, 16.00 16.45 rodiče s dětmi, 17.00 - 18.00
aquagravidibic, 18.00-19.00 kondiční
plavání, 19.00 - 20.00 aquafitness
12. čtvrtek 6.00 - 7.30, 14.00 - 20.00, 18.00 19.00 3 dráhy
13. pátek
6.00 - 7.30, 12.00 - 19.00, 19.00 20.00 kondiční plavání
14. sobota 14.00 - 20.00
15. neděle zavřeno
16. pondělí 6.00 - 7.30, 13.00 - 16.00, 18.00 20.00, 16.00 - 18.00 kurzy
17. úterý
6.00 - 7.30, 14.00 - 16.00, 18.00 - 19.00
3 dráhy, 16.00 - 18.00 kurzy pro děti
18. středa 6.00 - 7.30, 13.00 - 16.00, 16.00 16.45 rodiče s dětmi, 17.00 - 18.00
aquagravidibic, 18.00 - 19.00 kondiční
plavání, 19.00 - 20.00 aquafitness
19. čtvrtek 6.00 - 7.30, 14.00 - 20.00, 18.00 19.00 3 dráhy
20. pátek
6.00 - 7.30, 12.00 - 19.00, 19.00 20.00 kondiční plavání
21. sobota 14.00 - 20.00
22. neděle zavřeno
23. pondělí 6.00 - 7.30, 13.00 - 16.00, 18.00 20.00, 16.00 - 18.00 kurzy
24. úterý
6.00 - 7.30, 14.00 - 16.00, 18.00 - 19.00
3 dráhy, 16.00 - 18.00 kurzy pro děti
25. středa 6.00 - 7.30, 13.00 - 16.00, 16.00 16.45 rodiče s dětmi, 17.00 - 18.00
aquagravidibic, 18.00 - 19.00 kondiční
plavání, 19.00 - 20.00 aquafitness

26. čtvrtek 6.00 - 20.00, 18.00 - 19.00 3 dráhy
27. pátek
6.00 - 19.00, 19.00 - 20.00 kondiční
plavání
28. sobota 14.00 - 20.00
29. neděle zavřeno
30. pondělí 6.00 - 7.30, 13.00 - 16.00, 18.00 20.00, 16.00 - 18.00 kurzy
31. úterý
6.00 - 7.30, 14.00 - 16.00, 18.00 - 19.00
3 dráhy, 16.00 - 18.00 kurzy pro děti
Teplota vody v poličském bazénu je každý provozní den 28 °C.
Veřejnost: Vstup na bazén je započítán od převzetí do předání klíčku od kabinky.
Upozornění: Přijímáme poukázky SODEXO (dle
platného ceníku www.tespolicka.cz) a Rodinné
pasy (sleva 5 %).
Využijte nabídky vaší pojišťovny na proplacení
zakoupené permanentky na bazén nebo kurzy pro
děti a dospělé. Daňové doklady pro pojišťovny za
permanentky hlaste v pokladně před zaplacením.
Děkujeme.
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 kurzy pro děti, dospělé neplavce
a zdokonalování plaveckých stylů, volejte na tel.
č. 731 020 030, 461 725 631.
Aktuální změny provozu jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na webových
stránkách www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt:
• Jitka Kmošková 737 867 342
bazen@tespolicka.cz
• Martina Navrátilová 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
Provoz sauny
muži - středa a pátek 16.00 - 20.00 h
ženy - čtvrtek
16.00 - 20.00 h
ženy - sobota
14.30 - 16.55 h
společná - sobota
17.00 - 20.00 h
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
17.00-19.00 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:
každý čtvrtek 17.30-19.00 h
sobota, neděle a svátky 14.00-15.30 h
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.
Objednávky na pronájem ledové plochy - kontakt: Miloš Grubhoffer 605 246 743, 461 725 427,
zimnistadion@tespolicka.cz.

Plavecký
bazén - ceník
Bazén plavání
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 do 15 let
20 Kč/h
ostatní
45 Kč/h
Sauna
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 do 15 let
40 Kč/h
ostatní
80 Kč
Permanentky
Počet vstupů
5
10
15
plavání (Kč/hod.):
děti od 3 let 15 let
85 Kč 160 Kč
210 Kč
ostatní
200 Kč 400 Kč
575 Kč
sauna (Kč):
děti od 3 do 15 let 190 Kč 365 Kč 525 Kč
ostatní
375 Kč 725 Kč 1.050 Kč
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 započatou každou
čtvrthodinu.
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 jeho průvodci bude
poskytnuta sleva ve výši poloviny vstupného. Přijímáme poukázky SODEXO (nedočerpané částky
nevracíme).
Kurzy
aquagravidibic
80 Kč/60 min
batolata - malý bazének (vířivka)110 Kč/30 min
rod. s dětmi 2-3 roky velký bazén80 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 plav. pro dospělé 60 Kč/60 min
Přednášky
úvodní přednášky a pro těhotné 20 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/h
ručník
10 Kč/h
plavecký pás
5 Kč/h
plavecké pomůcky malé
5 Kč/ks
Ceny jsou včetně 15 % DPH a půjčovné je včetně
21 % DPH.
Jitka Kmošková, vedoucí
plaveckého bazénu Polička

Ubytování „Balaton“
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace
nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem osm
lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení, společenskou místnost s krbem. Venku je ohniště 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.
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

