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60 let od smrti Bohuslava Martinů
V srpnu Polička uctila 60. výročí úmrtí skladatele
Bohuslava Martinů. Program byl koncipován jako
přehlídka aktivit více místních organizací. V rámci multižánrového festivalu Polička *555* zazněl
v neděli 25. srpna v poličském kostele sv. Michaela

koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů
s různorodým repertoárem včetně skladeb Bohuslava Martinů. Napjatě očekávaným bodem přehlídky bylo 27. srpna promítání dokumentu amatérského filmaře Petra Vorlíčka (pokr. na str. 14)

Většina občanů si přeje obnovu Liboháje
Od 22. července 2019 probíhala na internetových stránkách města Poličky jednoduchá anketa, která měla za cíl zmapovat názory občanů na
současnost i budoucnost této významné rekreační
části města. Po dobu jednoho měsíce tak měli návštěvníci Liboháje, ale nejen ti, možnost k vyjádření.
Přinášíme souhrnné vyhodnocení výsledků ankety v grafech. Z výsledků vyplývá, že většina re-

spondentů si přeje zachovat klidový a odpočinkový ráz Liboháje, zároveň většina potvrzuje nutnost
jeho obnovy.
Výsledky ankety budou postoupeny příslušným
orgánům města pro určení dalšího postupu. Město Polička letos do svého rozpočtu vyčlenilo maximální částku 200 tis. Kč za účelem zpracování
studie využití lesoparku Liboháj.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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Kašna na náměstí
bez sochy
Ve středu 18. září byla z horní kašny na Palackého náměstí pomocí jeřábu odstraněna socha
sv. Jiří a také podstavec s delfíny. Obě části byly

odvezeny do restaurátorské dílny. Socha světce
zde bude restaurována a vrátí se zpět na své místo
na jaře příštího roku spolu s podstavcem s chrliči
v podobě delfínů. Ten je bohužel již v takovém stavu, že musí být nahrazen kopií.
Restaurování obou kašen začalo na jaře letošního roku, náklady pro rok 2019 jsou ve výši
cca 1,3 mil. Kč.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Oprava
komunikací
V říjnu odstartuje oprava dalších komunikací
v našem městě. Konkrétně se jedná o ulice E. Beranové, Eiseltova, Jiráskova a Bezručova. Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 5 mil. Kč.
Stavební práce by měly skončit se závěrem letošního roku. Oprava zahrnuje vyfrézování stávajícího
asfaltu a provedení nového, v části ul. Jiráskova
nahradí současný asfaltový povrch chodníku nová
betonová zámková dlažba.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
17. října
(pokr. na str. 3)
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

e-mail: jitrenkapolicka@gmail.com
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Z Rady a Zastupitelstva města Poličky
Usnesení přijatá na 5. zasedání
Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady
RM schvaluje uzavření dohody o umístění reZastupitelstva města Poličky
města Poličky konané dne 9. září 2019
klamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení
konaném dne 5. září 2019
RM schvaluje dodavatele akce „Stavební úpravy
mezi městem Poličkou a Tauer Group, a. s., Svitavy.
ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Milana
lávky v parku v Poličce“ společnost Skanska, a. s.,
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouMatouše, Jiřího Hejtmánka a Miloše Grubhoffera.
Praha, dle důvodové zprávy.
vě o zřízení věcného břemene – služebnosti a služebZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ- nosti inženýrské sítě v rámci akce „Cyklostezka k maMgr. Davida Šafáře, ověřením Ing. Martina Ko- ností Skanska, a. s., Praha, na akci „Stavební úpravy
sokombinátu, k.ú. Kamenec u Poličky“ a následné
záčka a Ing. Štěpána Vlčka.
lávky v parku v Poličce“.
uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi
ZM pověřuje RM, aby neprodleně zahájila kroRM schvaluje dodavatele akce „Zvýšený přechod
městem Poličkou jako oprávněným a Správou železky k pořízení „Pozemkových úprav v k. ú. Polička, pro chodce u ZŠ na ul. Švermova v Poličce“ společ- niční dopravní cesty, státní organizace, Praha, jako
v k. ú. Modřec, v k. ú. Střítež a v k. ú. Lezník“.
nost PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč.
povinným z věcného břemene.
ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města PoRM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společRM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce proličky za 1. pololetí 2019 dle důvodové zprávy.
ností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, na akci „Zvýšený
stor – místnosti č. V05 nacházející se v I.NP domu
ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření ve- přechod pro chodce u ZŠ na ul. Švermova v Poličce“.
č. p. 304 na ul. Nádražní v Poličce, mezi městem Pořejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoRM jmenuje komise pro otevírání obálek s nabíd- ličkou jako půjčitelem a Střediskem výchovné péče
rové smlouvy schválené ZM dne 13. 12. 2018 usne- kami, hodnotící komise a náhradníky komisí na akce
Svitavska, Květná – Polička, jako vypůjčitelem.
sením č. 20, a to pro:
„Oprava části komunikace na ul. E. Beranové a EiselRM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu
• Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Po- tova v Poličce“ a „Oprava části komunikace a chodní- č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího
lička, s. r. o., ve výši 7.000 Kč na projektový
ku na ul. Jiráskova a Bezručova v Poličce“.
se ve III. NP domu č. p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01
den pro žáky „Já a obec“ zaměřený na znalosti
RM schvaluje dodavatele akce „Místo pro přechá- Polička. Smlouva o nájmu bytu bude ukončena doo fungování veřejné správy ve městě Polička
zení na I/34, ul. Hegerova v Poličce vč. řešení odboč- hodou k 30. 9. 2019.
a v České republice
ky k recyklačnímu dvoru“ společnost PP-GROUP.
RM schvaluje uzavření dohody o zrušení věc• Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace
cz, s. r. o., Proseč.
ného břemene č. IE-12-2002591/Z/1 k pozemkům
Polička, ve výši 10.000 Kč na zhotovení venRM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ- p. č. 1170/2, 1210/30, 1508/2 a 6030/2 v k. ú. Polička
kovního osvětlení u vstupu do areálu, u kance- ností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, na akci „Místo
mezi městem Poličkou jako stranou povinnou a ČEZ
láře a u pokladny, včetně revize
pro přecházení na I/34, ul. Hegerova v Poličce vč. Distribuce, a. s., Děčín, jako stranou oprávněnou.
ZM schvaluje změnu stanov Společenství vlast- řešení odbočky k recyklačnímu dvoru“.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcnéníků jednotek domu č. p. 1181, ulice J. Seiferta v PoRM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Parkoviště
ho břemene – služebnosti č. IE-12-2002591/506
ličce, se sídlem J. Seiferta 1181, Horní Předměstí, u bytových domů č. p. 367-370, ul. Luční v Poličce“ k pozemkům p. č. 1161/3, 1170/2, 1210/30, 1508/2
572 01 Polička tak, že na závěr článku X. stanov se
se společností PP-Group.cz, s. r. o., Proseč.
a 6030/2 v k. ú. Polička mezi městem Poličkou jako
doplňuje nový odst. 5., který zní takto: „5. Prvním
RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště na ul. stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín,
předsedou společenství je město Polička.
Na Bídě v Poličce – I. etapa“ společnost PP-GROUP.
jako stranou oprávněnou z věcného břemene.
ZM schvaluje směnu pozemků p. č. 1359/1 o vý- cz, s. r. o., Proseč.
RM rozhoduje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice
měře 20 m2 – lesní pozemek a p. č. 1364/1 – lesní
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ- Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek
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pozemek o výměře 5634 m v k.ú. Borová u Po- ností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, IČO 28829913, malého rozsahu o výběru dodavatele k veřejné zaličky ve vlastnictví města Polička za pozemky
na akci „Parkoviště na ul. Na Bídě v Poličce – I. etapa“.
kázce „Rekonstrukce vytápění v domě č. p. 309 na
p. č. 1037/2 – lesní pozemek o výměře 4129 m2
RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště u ZŠ
ul. Smetanova v Poličce“ takto: vybraným dodavaa p. č. 1039 – lesní pozemek o výměře 939 m2
Na Lukách na ul. Švermova v Poličce“ společnost PP- telem je firma BOUŠEK THERM, s. r. o., Žďár nad
v k.ú. Svojanov ve vlastnictví pana Tomáše Mlyná- -GROUP.cz, s. r. o., Proseč.
Sázavou.
ře, bytem Borová č. p. 153, 569 82 Borová.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společRM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou
ZM schvaluje bezúplatný převod části pozem- ností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, na akci „Parkovi- zakázku „Rekonstrukce vytápění v domě č. p. 309 na
ku p. č. 3701/12 o výměře 682 m2, části pozem- ště u ZŠ Na Lukách na ul. Švermova v Poličce“.
ul. Smetanova v Poličce“ s vybraným dodavatelem
ku p. č. 3701/7 o výměře 16 m2 a části pozemku
RM schvaluje doplněný odpisový plán pro rok
firmou BOUŠEK THERM, s. r. o., Žďár nad Sázavou.
p. č. 3701/7 o výměře 20 m2 v k.ú. Polička TJ Spar- 2019 Základní školy Na Lukách Polička.
RM schvaluje příkazní smlouvu na organizaci artak Polička, z.s.
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Grafic- chitektonické soutěže na akci „Stavební úpravy objekZM schvaluje převod podílu ve výši id. 1/16 na
ké zpracování a tisk Novin občanů města Poličky
tu č. p. 505 – Dětský domov, ul. A. Lidmilové v Poličpozemku p. č. 5995/8 v k.ú. Polička formou daro- a okolí – měsíčníku Jitřenka“ firmu TG TISK, s. r. o., ce za vzniku bytových jednotek“ s Ing. arch. Markem
vací smlouvy.
Lanškroun.
Janatkou, Ph.D., Lázně Bohdaneč.
ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 1237/1 o výRM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
RM schvaluje dohodu o vzájemné spolupráci na
měře 1417 m2 – lesní pozemek v k.ú. Borová u Po- TG TISK, s. r. o., Lanškroun, na zakázku „Grafické
akci „Vánoční dílničky a charitativní bazar“ uzavřeličky, Kupní cena činí 8.560 Kč.
zpracování a tisk Novin občanů města Poličky a oko- nou mezi Základní školou Na Lukách Polička a SpolZM schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi
lí – měsíčníku Jitřenka“.
kem přátel Základní školy Na Lukách Polička.
společností Tesco Stores ČR, a. s., se sídlem Praha
RM schvaluje kupní smlouvu na prodej nákladníRM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní
10 – Vršovice, jako prodávajícím a městem Polič- ho vozu MULTICAR M 2510.
smlouvě číslo 95 ze dne 19. 3. 2019 na dodávku tepelka jako kupujícím, jejímž předmětem je převod
RM schvaluje uzavření dohody o umístění re- né energie pro bytový dům č. p. 1171 na ul. B. Šmída
inženýrských sítí – vodovodního a kanalizačního
klamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení
a bytový dům č. p. 1181 na ul. J. Seiferta v Poličce
potrubí – uloženého na pozemcích p. č. 6561, 687
mezi městem Poličkou a společností PODA, a. s., mezi společností T.E.S., s. r. o. Polička, Polička, jako
a 731 v k.ú. Polička ve vlastnictví společnosti Tesco
Ostrava.
prodávajícím a městem Poličkou jako kupujícím.
Stores ČR, a. s., na pozemcích p. č. 1228/19, 752/4
a 752/1 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky
a na pozemku p. č. 6088/1 v k.ú. Polička ve vlastnictví České republiky s příslušností k hospodaMĚSTO POLIČKA
ření Ředitelství silnic a dálnic ČR. Celková kupní
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
cena činí 140.000 Kč.
ZM bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí
Vodovody Poličsko za rok 2018. ZM bere na vědoVýkupy zemědělských pozemků
mí závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2018.
Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin)
ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí
v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev,
Kraj Smetany a Martinů za rok 2019.
ZM schvaluje Program regenerace Městské
Pomezí, Jedlová, Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji,
památkové zóny Polička – AKTUALIZACE 2019,
aby pozemky nabídli městu Poličce.
zpracovaný v červenci 2019 na základě Usnesení
Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení
vlády ČR č. 209 ze dne 25. 3. 1992 k Programu
převodu v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených
regenerace Městských památkových rezervací
s prodejem pozemků včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.
a Městských památkových zón a Zásad Ministerstva kultury ČR.
V případě vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
ZM bere na vědomí zprávu o zajištění požární
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
ochrany ve městě Polička za rok 2018 a plán preodbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.
ventivně výchovné činnosti na období od 1. 5. 2019
do 1. 5. 2020.
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Výsledky ankety o Liboháji
(pokr. ze str. 1)

Městský rozhlas
dokončen
V září loňského roku bylo ukončeno rozšíření městského bezdrátového rozhlasu ve městě
i v jeho částech Modřeci a Lezníku. Celá akce
byla pořízena za částku 2,2 mil. Kč s dotací Ministerstva životního prostředí ve výši 1,5 mil. Kč.
Rozhlas je zařazen do celostátního výstražného
a varovacího systému. Zkouška sirén, která se provádí každou první středu v měsíci, je spouštěna
centrálně na celém území ČR. V systému rozhlasu jsou zapojena i čtyři místa s měřením hladiny
vody a jeden srážkoměr. Při zvýšení hladiny toku
nad II. stupeň povodňové aktivity jsou odesílány
varovné SMS lidem, kteří bydlí v zátopových oblastech a doručili městu povodňový plán vlastníka nemovitosti s uvedením telefonního kontaktu.
V současné době je jich evidováno 175. Systém rovněž umožňuje hromadné zaslání SMS dle potřeby.
V letošním roce bylo zavedeno rozesílání SMS neslyšícím občanům, s odkazem na stránky města,
kde je uveden text příslušného hlášení.
Vzhledem k tomu, že se jedná o venkovní ozvučení, kde se mění podmínky s ročním obdobím, může
dojít k situaci, že rozhlas není dostatečně slyšitelný, nebo v místě nefunguje vůbec. Uvítáme proto
oznámení občanů o jakékoliv poruše na podatelnu
městského úřadu s uvedením ulice a nejlépe i čísla
popisného, abychom mohli nedostatek odstranit.
Zdroje jednotlivých ozvučných míst (amplionů)
jsou napájeny z veřejného osvětlení, a pokud dojde k výpadku proudu, který trvá delší dobu, může
dojít ke zničení akumulátorů a místo se stává
nefunkčním. Proto uvítáme i nahlášení nefungujícího sloupu veřejného osvětlení, kde je rozhlas
umístěn. S postupným rozrůstáním se města je samozřejmě plánováno i rozšiřování rozhlasu o další
ozvučná místa, případně zahuštění rozhlasu podle
potřeby. Pokud někdo nemá v blízkosti ozvučné
místo a měl by zájem o nainstalování domácího
přijímače rozhlasu, je možné této žádosti vyhovět.
Cena domácí stanice je cca 1.500 Kč. Je možné ji
objednat přes MěÚ Polička.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Téma: Pozemkové úpravy
Pozemkové
úpravy –
poděkování
zastupitelům

Pozemkové úpravy

Za všechny podobně smýšlející občany Poličky
bych chtěl poděkovat zastupitelům, kteří zvedli ruku ve věci zahájení procesu Pozemkových
úprav. Je to jediný nástroj, který umožňuje vypořádání vlastnických práv, mimo jiné také s ohledem na možné úpravy krajiny a rozvoj dopravní
infrastruktury. A toto byl nezbytný první krůček
k tomu, pokusit se měnit okolí Poličky ku prospěchu lidí i přírody.
Petr Klusoň

Maďarští hosté
v Poličce

mená pro vlastníky půdy a co získají? Pozemkovými
úpravami se obnoví osobní vztah lidí k půdě. Nikdo
z vlastníků v katastru, kde se pozemkové úpravy
zrealizují, už nebude mít neidentifikovatelné území.
Tím myslím území bez jasných hranic a bez přístupu. Každý bude mít přesně stanovené území s jasně
stanoveným přístupem buď komunikací nebo věcným břemenem přístupu z okolního pozemku. Navíc
bude mít možnost bezplatného fyzického vytyčení
hranic v terénu s přesností do 0,2 m. Už jen tímto se
pozemek značně zhodnotí.
Pozemkovými úpravami je respektována výměra
pozemků, bonita půdy i vzdálenost od města.
Pro množství dalších informací ohledně rozsáhlého procesu Pozemkových úprav sledujte další čísla
Jitřenky a web města.
Milan Beneš

Jak se chovat při evakuaci

Poslední srpnový týden jsme v Poličce přivítali delegaci z maďarského partnerského města Ebes vedenou paní starostkou Márií Karsai
Szabóne. Hosté přijeli do Poličky při příležitosti
60 let od úmrtí Bohuslava Martinů. Navštívili
také památku UNESCO – Poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře i Tři Studně, spo-

Na návštěvě hradu Svojanova
jené též s Bohuslavem Martinů. Nadšeni byli
z návštěvy hradu Svojanov. Přesto, že tu byli někteří už vícekrát, obdivovali nové prostory a další nové úpravy hradu, který již více než 100 let
patří městu Poličce.
V srpnu to byla tento rok již třetí maďarská
návštěva v Poličce. V červnu tu strávili týden
žáci při výměnném pobytu na ZŠ Na Lukách,
poslední týden v červnu tu byla velká skupina
dospělých z Ebese.
Ubytováni byli také přímo v prostorách školy.
Už nyní se i pro příští rok hlásí obyvatelé Ebese
k návštěvě Poličky a naše žáky čeká pro změnu
týdenní pobyt v Maďarsku.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města
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Na zářijovém zastupitelstvu města bylo schváleno
pořízení Pozemkových úprav pro Poličku, Lezník,
Střítež a Modřec. Nyní mám pro Vás úvodní informace, co úpravy znamenají pro vlastníky pozemků.
Většina vlastníků zemědělské půdy v nezastavěném území katastru města Polička má nyní těžko
identifikovatelné území s nejasným průběhem
hranic pozemků a navíc bez přístupu. V současnosti Vám ve většině případů dokáží vytyčit hranice
s přesností 2,8 m. Pro vlastníka pozemku o výměře
10x100 m to znamená, že bez dohody se sousedy má
přes 50 % plochy nejasné. Navíc ve většině případů
k pozemku nemáte ani přístup. Tím pádem je takřka nemožné, aby kdokoliv mohl se svým pozemkem
volně nakládat. Jedinou cestou k nápravě tohoto
stavu jsou pozemkové úpravy. Co tento nástroj zna-

Co dělat, jak se správně zachovat, bude-li vyhlášená evakuace a vy se nacházíte doma, v kanceláři, nebo zrovna nakupujete? Co udělat před
odchodem z domu a jak se chovat při opouštění
objektu? Nejdůležitější je zachovat klid.
Evakuaci nařídí vždy velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, hejtman kraje pro část území svého kraje v rámci
nebezpečí, např. kvůli hrozbě výbuchu, úniku
nebezpečné látky, destrukci objektu, přívalové
vlně při zvláštní povodni, dlouhodobém kolapsu dodávek energií apod. O evakuaci se dozvíte
z místního rozhlasu a od evakuační posádky,
kterou může tvořit městská policie, státní policie nebo hasiči.
Pokud při opouštění objektu lze předpokládat, že se budete moci vrátit do svého domova,
kanceláře již za několik hodin, postupujte takto:
vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče,
které máte v provozu, elektrické spotřebiče odpojte ze zásuvky (mimo ledničky a mrazničky),
uhaste otevřený oheň (krb, kamna, svíčky...),
vypněte topení (plynový kotel), zhasněte před
odchodem všechna světla, vezměte s sebou i svá
domácí zvířata, uzamkněte byt/kancelář, ověřte,
zda i ostatní lidé v budově vědí o evakuaci, opusťte budovu podle únikového značení nebo podle
pokynů toho, kdo evakuaci řídí. Během opouštění budovy se chovejte klidně, pomáhejte osobám
se sníženou pohyblivostí a po opuštění budovy
se shromážděte na místě určeném k evidenci
evakuovaných. Je nezbytné se zaevidovat, aby
záchranáři po vás při případné havárii nepátrali
zbytečně.
Při opuštění budovy na delší dobu je nezbytné
vypnout hlavní uzávěr plynu a vody (v případě
povodně i elektřiny) a na vchodové dveře bytu
umístěte zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém budete k zastižení. Toto pouze pro případ, kdy hodláte pobývat
mimo oficiální místa evakuace určená k nouzovému ubytování evakuovaných (např. na své chatě nebo u příbuzných).
Při opouštění domácnosti na delší dobu je nutné si s sebou zabalit evakuační zavazadlo, ve kterém bude 5 skupin věcí. První skupina se skládá
z trvanlivých a dobře zabalených potravin, pitné
vody (vše na 2-3 dny pro každého člena domácnosti), krmiva pro domácí zvíře, které berete
s sebou, hrnku nebo misky, příboru a otvíráku
na konzervy. V případě, že máte individuální dietetický režim (např. bezlepkovou dietu), počítejte
s tím, že v místech náhradního ubytování s hro-
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madným zajištěním stravování vám bude možné
vyjít vstříc jen v omezené míře. Mějte tedy své
speciální potraviny s sebou v dostatečné míře.
Do druhé skupiny řadíme osobní dokumenty
(rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu
zdravotní pojišťovny), jiné důležité dokumenty
(pojistné smlouvy, smlouvu o stavebním spoření,
o investicích, akcie) a peníze v hotovosti + platební karty. Ve třetí skupině nesmí chybět především pravidelně užívané léky nebo zdravotní
pomůcky. Také doporučujeme vitamíny a běžné
doplňky stravy. Dále si v přiměřeném množství
vezměte běžné hygienické potřeby (toaletní papír,
zubní kartáček apod.). Čtvrtá skupina zahrnuje
oblečení odpovídající danému ročnímu období,
náhradní prádlo a obuv, spací pytel, karimatku,
pláštěnku nebo deštník. A poslední pátá skupina
obsahuje důležitý mobilní telefon s nabíječkou,
FM rádio (stačí ve formě MP3 přehrávače, discmanu apod.) s nabíječkou nebo bateriemi, svítilnu, zavírací nůž, šití, psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času – knihy, hračky
pro děti, společenské hry.
Jiří Bulva

Gymnázium Polička oslavilo sto let
Stovka je za námi, ať žije další stovka!
Několikaměsíční přípravy, řada
telefonátů a schůzek, zapojení desítek, možná stovek lidí ochotných
pomoci. Takové byly přípravy oslav
připomínající 100. výročí založení
poličského gymnázia. Vzhledem

jící i několik desítek let od maturitní zkoušky. To, že
absolventi gymnázia svou alma mater neopouštějí
a zachovávají jí přízeň, se však naplno ukázalo především během sobotního dne. Vytrvalý déšť páteční
noci a citelné ochlazení by odradil mnohé i od příjemnějších kratochvílí života. Pohled na zaplněné
nábřeží Svobody, které lemovali dle jednotlivých
ročníků seřazení abiturienti, byl však více jak výmluvný. Nezapomenutelný dojem ve mně zanechaly
především dobře naladěné tváře absolventů nejranějších maturitních ročníků, kteří neváhali dorazit
i ze vzdálenějších koutů naší země. Ti všichni se se
svým dílkem připojili k příběhu, který poličské gymnázium společně se svými absolventy píše již 100 let.
Pevně věřím, že jste si program oslav náležitě užili a zachováte si na tuto slavnostní příležitost stejně
příjemné vzpomínky jako my. Budeme velice rádi,
když nám svou přízeň zachováte i do dalších let a již
nyní se těšíme na další milá setkání, další stovky příběhů a vlastně i další stovky lidí, kteří rozšíří a obohatí pestrou mozaiku absolventů poličského gymnázia v druhé stovce jeho života.
Za Gymnázium Polička
Josef Dvořák

množství práce a všichni společně fungovali jako
skvěle sehraný tým. Poděkování patří i všem partnerům, firmám a drobným dárcům, kteří k zajištění
oslav přispěli finanční či materiální pomocí. Opomenout nemohu ani rodiče a podporovatele školy, bez
jejichž pomoci by se nemohl uskutečnit hudební

Upomínkové předměty
Líbily se vám oslavy gymnázia? Nestihli jste si
pořídit něco na památku? Rádi bychom Vás upozornili, že výroční almanach a většinu upomínkových předmětů je stále možno zakoupit prostřednictvím elektronického formuláře na webových
stránkách školy, případně se na koupi můžete domluvit osobně v kanceláři školy nebo telefonicky
na čísle 461 722 102. Objednané předměty je možno zaslat poštou na dobírku.
Omezená nabídka předmětů je k dostání také
v poličském Informačním centru na Palackého náměstí. Almanach nabízí k prodeji i Knihkupectví-antikvariát Martin Dolejš.
Děkujeme za Vaši podporu!

Programování,
roboti a 3D tisk

k deštivému počasí o prvním zářijovém víkendu by
se chtělo říci, že vše uteklo jako voda a oslavy jsou
dávno za námi. Přesto i po uplynutí několika týdnů
stále přetrvávají krásné vzpomínky na neopakovatelná lidská setkání a prolínání několika generací,
které spojuje jedna společná nit, společný příběh
poličského gymnázia.
I když jsem tak učinil již v zářijové Jitřence, ještě jednou bych rád poděkoval všem, kteří se na
přípravách oslav podíleli. Na prvním místě mi dovolte poděkovat především pedagogům, studentům
a zaměstnancům gymnázia, kteří odvedli ohromné

festival v parku u hradeb a další doprovodné aktivity. Velice si vážíme také podpory Pardubického
kraje, Města Poličky a řady dalších institucí z Poličky a blízkého okolí. Těm všem patří ještě jednou náš
veliký dík.
Mé velké a upřímné poděkování ovšem patří co
do počtu největší skupině pomocníků – a sice samotným absolventům gymnázia. Již v průběhu
roku jsme se z jejich strany setkávali s neobyčejnou
vstřícností a ochotou pomoci. Milým zjištěním, které není v žádném případě samozřejmostí, byl jejich
patrný pozitivní vztah ke škole, mnohdy přetrváva-

Máte pocit, že něco, co se skrývá pod názvem
„programování“, musí být složité a obtížné? Omyl!
Pojďte si k nám do školy se svými žáky zkusit
něco „naprogramovat“. Cože? Že jste slyšeli, že je
programování nuda? Ale kdepak! Je to super zábava! Nevěříte? Přijďte se přesvědčit na workshopy,
které jsme pro vás v rámci evropské kampaně CodeWeek připravili. Zjistíte, že s roboty se dá nejen
hrát, ale můžete se s nimi i vzdělávat, a to klidně
už od školky. Zkusíte si také naprogramovat malý
levný mikrokontrolér (Arduino), kterým můžete
lehce ovládat třeba svůj skleník, topení, bránu nebo
čerpadlo, nebo si jen tak hrát a rozsvěcovat barevná
LED světélka. Jako pomyslná třešnička na dortu
na vás čekají naše 3D tiskárny. Možná zjistíte, že
3D tiskárna je něco, co se opravdu hodí, a navíc, že
to nemusí být ani závratně drahé zařízení.
Akce se koná ve spolupráci Gymnázia Polička
a Městské knihovny Polička. Pro školy se dopolední
program uskuteční ve středu 16. října na poličském
gymnáziu. Akce pro veřejnost budou probíhat více
dní v Městské knihovně. Bližší informace k dopolednímu programu pro školy naleznete na www.
gympolicka.cz. Rozpis odpoledních akcí můžete
nalézt na webových stránkách www.puda.knihovna.policka.org. Za Gymnázium Polička
Mgr. Tomáš Feltl

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

5

Pozvánky z měst
České inspirace

Mužský pěvecký sbor B. Martinů
města Poličky založen

Hradec Králové
8.–12. 10. 2019 – Jazz jde městem / Jazz Goes to Town
Mezinárodní jazzový festival
představuje tuzemské i zahraniční umělce, nové jazzové projekty i hudebníky.
Cheb
3.–6. 10. 2019 – XX. ročník přehlídky Divadlo
jednoho herce
Program na www.divadlocheb.cz

Dne 16. září se sešlo v sále restaurace Střelnice
v Poličce 16 mužů. V krátkém úvodu byli přítomní seznámeni panem Růžičkou, navrhovatelem
myšlenky, s jednotlivými body a důvody založení
mužského pěveckého sboru v Poličce.
Důležitým bodem pro vznik tohoto spolku
je skutečnost, že záměr založení sboru a název,
který ponese jak jméno B. Martinů, tak i města
Poličky, podpořila městská rada, což dává celému záměru mnohem širší možnosti a také jistotu
zázemí pod záštitou našeho města. Poté následo-

nejen nadšeně podporují, ale také stáli společně
se sbormistrem O. Růžičkou v letech 2017–2019
u zrodu celé myšlenky.
Sbor bude pravidelně zkoušet v sále restaurace
Střelnice a to každé pondělí od 19:15 do 21:30 hod.
Zájemci o členství v Mužském pěveckém spolku B. Martinů města Poličky mohou přijít přímo
na zkoušku nebo se hlásit na e-mail oldaruzicka@seznam.cz nebo na tel. 775 729 600.
Zpěvu zdar.
Oldřich Růžička

Jindřichův Hradec
5. 10 2019 – Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál
Ukončení letní turistické sezóny spojené s cyklistickou vyjížďkou a bohatým doprovodným programem. Místo konání – start a cíl akce – Masarykovo náměstí.
Kutná Hora
20. 10. 2019 od 14:00 hod. – Běh pro zvon
IV. ročník běžeckého závodu, jehož letošním tématem je svoboda, o kterou je stále potřeba bojovat a usilovat. Běžecký závod je symbolem tohoto
úsilí a také jeho oslavou. Trasy pro dospělé budou
připraveny v délce 3,5 a 10 kilometrů, součástí
programu bude i dětský závod.
Litomyšl
4.–6. 10. 2019 – ArchiMyšl
různá místa ve městě
Oslava Světového dne architektury, komentované prohlídky a projížďky, workshop pro děti, výstavy, pořad Na pivo s architekty.
Polička
12. 10. 2019 – M. Ambrož a Hudba Praha
Divadelní klub od 20:00 hod.
Křest CD – roku 2019 nahrála album Hudba
Praha & Michal Ambrož, jehož křest proběhl dne
24. dubna 2019 v Paláci Akropolis.

valo odsouhlasení všech bodů a Mužský pěvecký
spolek B. Martinů města Poličky byl založen. Po
symbolickém přípitku dobrým poličským pivem,
byli rozdány první notové party. Následovalo rozdělení do hlasů a první jednoduchý nácvik vlastenecké písně Čechy krásné. Výsledkem byl trochu
nejistý, leč čitelný mužský čtyřhlas. To vyvolalo
u všech členů správnou euforii a očekávání.
Společně se třemi nepřítomnými, kteří však
svoji účast ve sboru předem potvrdili, má Mužský
pěvecký spolek B. Martinů města Poličky v den
zahájení své činnosti 17 zpívajících členů a dva
čestné členy, Jana Matouše st. a starostu města
Poličky J. Martinů. Oba pánové celou myšlenku

Telč
26. 10. 2019 – Výlov Štěpnického rybníka od
8.00 hod.
Výlov rybníka z hráze Na Baště před vstupem
do historického centra, prodej živých ryb a rybích
specialit, občerstvení.
Třeboň
11.–13. 10. 2019 – Výlov rybníka Rožmberk
S prodejem ryb a rybích specialit, doprovodný
program – trh na náměstí v Třeboni.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Na Svojanově ožijí postavy z dějin
Svojanov – není tajemstvím, že někdejší královský hrad je opředený legendami a pověstmi. Postavy z nich ožijí 25. a 26. října 2019.

dva dny věnované tajemným postavám z historie
hradu. Příběhy ve speciálních prohlídkách přiblíží
svým výkladem nejen průvodci, ale samozřejmě
také hrané scény, které se budou prohlídkami proČas (před)dušičkový vybízí k připomenutí po- línat. Jednotlivé příběhy v podání letohradského
stav z časů minulých. Správa svojanovského hradu
spolku Honorata vychází z hradních pověstí a ledo podzimního programu zařadila prohlídky prá- gend. „Svojanovské stíny“ slibují zaručený výlet
vě s touto tematikou. Na konci října budou hned
za tajemnem. Které postavy se letos předvedou, je
prozatím tajemstvím.
Zájemci, kteří nechtějí přijít o jedinečný zážitek,
by si měli vstupenky raději rezervovat, a to na e-mailu info@svojanov.cz nebo na telefonním čísle
461 744 124.
Prohlídky s postavami ze svojanovských legend jsou naplánované na 25. a 26. října 2019 od
15.45 hodin, poté vždy v pětačtyřicetiminutových
intervalech, tedy v 16.30, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30,
20.15, 21. 00., 21.45, 22.30 hodin atd.
Hrad Svojanov má v říjnu brány otevřené každý
den kromě pondělí, vždy od 9 do 17 hodin.
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov
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Polička mi učarovala. Revoluci v Tylově domě nečekejte
Rozhovor s novým ředitelem
Tylova domu Petrem Cuprem
Sám se nazýváte novopečeným Poličákem, co to
znamená?
V Poličce nežiji dlouho, bydlím tady třetím rokem.
Jsem učitelem na ZUŠce, ale stal jsem se i ředitelem
Tylova domu, což je pro mě velká čest, ale i zodpovědnost, takže říkám: jsem novopečený Poličák.

výukových kurzů a tanečních, plesy… Je pravda, že
Tylák není nafukovací, ale je taky pravda, že spousta
věcí by měla ustoupit, bohužel. Přece jen důstojnost
toho prostoru by měla zůstat zachována. Musím
zcela zodpovědně říct, že se tady nikdy nebude konat rockový koncert. Ten prostor to prostě nedovoluje. Ačkoliv bych velmi rád, ale od toho máme *555*,
tam ten rock zažijeme.

Sám přiznáváte, že vás málokdo zná. Můžete se
nám představit?
Původně jsem tanečník klasického baletu; jako
tanečník jsem účinkoval jak v Národním divadle
v Praze, tak i různě po světě, např. v New Yorku nebo
ve Švédsku. Čtrnáct let jsem byl produkčním eventové agentury u paní Lenky Vinické. Dělali jsme
velké akce až pro 5 tisíc lidí, galakoncerty, plesy, fashion show…, což se dá přiblížit k pozici ředitele Tylova domu. Po taneční kariéře jsem však začínal jako
asistent režie. Jako perlu svého životopisu považuji
spolupráci s panem Milošem Formanem, kterému
jsem dělal asistenta. To byla pro mne největší škola.

nějaké podklady pro technický stav budovy atd., je
to všechno jedno s druhým. Být ředitel neznamená
jen dělat program, ale všechno to sledovat a sladit.
Kino zůstane zachováno ve stejném rozsahu?
Zůstane zachováno alespoň na tuto sezónu. Trochu jsem na vážkách, ačkoli ten přístroj tady je. Budeme se zaměřovat víc na mladší generaci a protože
jsem velký příznivec Marvelovek, tak se můžete těšit, i na sci-fi a detektivní žánr, takže kino v tomhle
rozsahu zůstane. Myslím, že kino k divadlu patří,
ale časově se nám stává v rámci tanečních kurzů
nebo v rámci pronájmů, že musíme kino zrušit nebo
ten pravidelný termín musíme prostě dát stranou,
když nám tady vyjde nějaká velká akce, pak je nerozumné pořádat kino. Ta velká akce dostane Tylův
dům zase dál, kousek blíž k lidem. Je nutné, aby tvář
Tylova domu byla vidět, velmi a všude, to je důležité.
Je něco, co byste rád Poličákům sdělil, vzkázal?
Určitě! Zůstaňte nám v přízni. Choďte, přijďte,
cokoliv se vám líbí, pište, volejte… Jsme i na facebooku, máme web. Budeme se snažit odpovídat na
co nejvíce dotazů. Od nového roku budeme i facebook měnit, přidáme instagram apod. Chceme
oslovovat i mladší generaci. Prostě přijďte k nám,
do Tylova domu, choďte do kina, na představení, na
koncerty – choďte k nám do Tylova domu.

Co učíte na poličské ZUŠ?
Na ZUŠ učím tanec, přímo klasický balet. Ta práce mě hluboce naplňuje, protože děti jsou velmi šikovné.
To znamená, že si tuto práci ponecháte i při práci
ředitele Tylova domu?
Jen na částečný úvazek, máme rozpracovaných
ještě pár věcí, které bych rád dotáhl do konce.

Markéta Kutilová

Co vás do Poličky přivedlo?
Přivedl mě sem můj soukromý život a můj bývalý
partner. Tím pádem jsem se stal Poličákem.
Jak se vám tady žije?
Žije se mi tady dobře. Lidi, co mě znají, mě berou
takového jaký jsem. Mám kolem sebe okruh lidí,
kteří mě mají rádi. Kdybych tady byl sám, tak se určitě nestanu tím, čím jsem se stal.
Dobrovolně jste se rozhodl v Poličce zůstat z nějakého vnitřního přesvědčení – čím vás zaujala?
Polička je pro mě velmi zvláštní záležitost, protože jsem byl zvyklý žít ve velkých městech. Je tu jakýsi klid. Ačkoli Polička umí být i město velmi rušné,
dopřává takový ten klídeček, pohodičku. Můžete si
zajít, kam potřebujete. Lidi tady nejsou všeteční, nezastavují vás na ulici, ale nechávají vás v klidu projít.
Když mají potřebu, tak vás pozdraví. Je to příjemné,
jemné. Prostě život malého městečka. A mně se to
líbí, jsem nadšený. Je to protiklad rychlosti života
Prahy nebo jakékoli světové metropole, kdy opravdu
musíte pracovat s tím, že děláte za chodu a musíte
pracovat tak, že jdete přes svůj osobní život a jdete
přes všechno, abyste se dostala někam, kam je potřeba. Nejsem kariérista, ale nějaký posun mě baví,
pochopitelně. Děláte práci, abyste se nějak posunula
dál. Je to strašně rychlé. Tady mě zrychlilo výběrové
řízení na ředitele Tylova domu a pracuji rychleji ve
škole, ale můj soukromý život v současné chvíli je
pomalejší a já jsem s ním spokojený.
Všichni očekávají, že s novým ředitelem Tylova
domu přijdou zároveň změny. Co plánujete?
Prozatím hodlám změnit tiskovou tvář prezentace Tylova domu, aby vše bylo sjednocené v jedné formě. Abychom upozornili nejenom Poličáky, ale i lidi
kolem, že tady opravdu existuje důležité kulturní
centrum. Je to však hlavně divadlo. Tak bychom se
k němu měli i chovat, je to nádherný divadelní prostor, který potřebuje ucelenou prezentaci.
Co se týče programů, můžeme čekat změny?
Já se pokusím program ještě lehce posunout dál.
Programově je Tylův dům naprosto vytížený. Až
jsem se divil, kolik festivalů se tady koná, kolik divadelních představení, koncertů, kina, různých besed,

Takže žádná revoluce se konat nebude?
Všichni čekají, že půjdu kolem Tylova domu, navrtám díry, zasunu dynamit, nechám ho zbourat
a postavím znova – to opravdu ne. To se nestane.
Ale postupné změny můžeme čekat. Aby si lidé mohli zvyknout na jednu změnu a pak může přijít další.
Nechte se překvapit.
Prozradíte, jestli se třeba zaměříte víc na nějaký
žánr, který tady ještě nebyl nebo jestli už teď máte
nějaká ta esa v rukávu?
Malá esa v rukávu – něco tam je. Já bych rád do
Tylova domu uvedl jednak ještě taneční divadlo,
i když tady máme Mimefest, a to klobouk dolů...
Tiše doufám, že se domluvím s některými lidmi,
se kterými jsem dříve spolupracoval, třeba s panem
Horníčkem s La Cirque – moc se na to vystoupení
těším, to je největší pecka, kterou jsem kdy zažil, to
jsou neskuteční umělci.
Jinak budeme sledovat návštěvnost tuto sezónu
a dle ní budeme určovat další program. To je první věc, protože já chci, aby Tylův dům byl naplněn.
Upřímně řečeno, je trošku problém s vážnou hudbou.
Budu se snažit ji ještě malinko víc přiblížit středním
vrstvám a hlavně studentům. Máme už nějaké malé
dohody s řediteli různých škol, takže doufám, že se
připojí. Je velká škoda, když pozvu třeba mezinárodně uznávanou sopranistku a sejde se jen sto lidí,
to je strašně málo. Pokud umělec nemá plný sál, tak
se mu nehraje dobře – znám to z vlastní zkušenosti.
Na druhou stranu chápu a rozumím, že ne všechno
se může líbit – tisíc lidí, tisíc chutí.
Kdo vlastně tvoří program Tylova domu?
Tvoříme ho ve spolupráci s paní Ivou Kučerovou,
která je spoluautorem toho celého programu, ale
radím se postupně se všemi zaměstnanci Tylova
domu, mají děti – ptám se, potřebuji vědět, chci
trošku omladit program. Může být krásný sebevíc,
ale pokud nepřijde mladá generace, tak to bude
zase jenom o tom, že přijdou jen skalní diváci, což
mě mrzí. Upřímně věřím, že do Tylova domu bude
chodit co nejvíc lidí, ale nejenom z Poličky. Budu se
snažit, aby PR toho celého styku s lidmi fungovalo
přes média dál, za hranice Poličky. Je pro mne důležité Tylův dům naplnit. Nechávám také vypracovat

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

Poděkování
Aleně Báčové
Multižánrový festival Polička *555*, který neodmyslitelně patří ke kulturní nabídce ve městě,
je pro letošní rok již minulostí. Touto akcí se také
rozloučila s působením v oblasti kultury dlouholetá ředitelka Tylova domu v Poličce Alena Báčová.
Jak hodnotíte letošní festival?
Naší snahou bylo vždy připravit programově
a žánrově pestrý festival, a tak tomu bylo i v letošním roce. Každý z návštěvníků měl možnost si
najít v programu to, co ho zajímalo. Od dětských
atrakcí, přes hudební vystoupení až po nabídky
občerstvovacích stánků. Podle nálady návštěvníků věříme, že se nám festival „povedl“. Sestavit
program festivalu není nikdy jednoduché. V podstatě se začíná pracovat na programu již od ukončení posledního ročníku a není to jen o programu
ale i o technickém zabezpečení.
Co chcete vzkázat na závěr?
Velice ráda bych popřála festivalu do dalších
ročníků hodně vnímavých návštěvníků nejen
z Poličky a blízkého okolí, ale třeba i ze vzdálenějších koutů republiky, aby poctili tento festival
tak hojnou účastí, jako tomu bylo v letošním roce
a našli si tu svoji kapelu, toho svého umělce. Nutné je poděkovat Pardubickému kraji, Městu Polička a generálnímu partnerovi Tlapnet za finanční
podporu a mediálním partnerům za propagaci. Za
pomoc při organizaci festivalu velice děkuji Městské policii Polička, dále panu Jiřímu Havranovi za
úžasný ohňostroj, Sborům dobrovolných hasičů
Lezník, Modřec a Stašov za pomoc při dopravě,
panu Miroslavu Vaňkovi a jeho kolektivu spolupracovníků, pracovníkům VPP Polička a mnoha
dalším, bez kterých by se tato akce neobešla.
V neposlední řadě bych velice ráda poděkovala
všem svým kolegům a kolegyním z Tylova domu
v Poličce nejen za úspěšně zvládnutý letošní
28. ročník multižánrového festivalu Polička *555*,
ale i za předešlé festivaly a především za patnáctiletou společnou práci. Srdečné díky všem.
Stanislav Sáňka
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Městská knihovna

Půda knihovny
zve
V říjnu se _Půda knihovny zapojí do kampaně
Code Week aneb evropského týdne programování
(https://codeweek.eu/). Cílem této kampaně, která
probíhá po celé Evropě od 5. do 20. října 2019, je
představit programování a digitální vzdělávání jako
užitečný nástroj pro každého, nejen pro počítačové
nadšence nebo děti. Tyto dovednosti nám pomáhají
porozumět technologiím, které nás obklopují a lepší
orientaci v rychle se měnícím světě kolem nás.
V rámci Code Weeku chystáme ve spolupráci
s Gymnáziem Polička několik aktivit. Gymnázium
se zaměří na dopolední program pro školy. Knihovna pak připraví aktivity pro širokou veřejnost v odpoledních hodinách, také v neděli. Podrobnosti
najdete na stránce puda.knihovna.policka.org/codeweek-2019/.
• 6. října 2019, 15.00–17.00, Programujeme s deskovkou Scottie Go!
• 7. října 2019, 15.00–16.00, Programujeme
mBoty
• 10. října 2019, 15.00–17.00, Programujeme s deskovkou Scottie Go!
• 13. října 2019, 14.00–19.00, Otto DIY remix challenge
• 16. října 2019, dopoledne, CodeWeek na Gymnáziu Polička pro školy
• 17. října 2019, 15.00–16.00, Arduino – Blikáme
a svítíme
• 21. října 2019, 15.00–16.00, Programovatelná
destička micro:bit
Otevírací doba na půdě v říjnu:
(v tuhle dobu nás tu určitě najdete)
Každé pondělí
13.30–19.00
Každý čtvrtek
13.30–19.00
Každá neděle
14.00–19.00
Všechny informace najdete na knihovnickém FB
a puda.knihovna.policka.org. Těšíme se na Vás.
Hanka Šandová, vedoucí _Půdy
a Jan Jukl, ředitel knihovny

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat obchodu p. Jukla, jeho
výborné diagnostice, prospěšnému doporučení jeho
léčiv a za bezvadný přístup a ochotu prodávajících.
Rodina Kolaříkova

Burza ubrousků
Výměnné setkání sběratelů a sběratelek všeho
kolem čaje a ubrousků v sobotu 19. 10. 2019 od
10.00 do 10.30 hod. v Muzeu esperanta
Ve Svitavách (Ottendorferova knihovna)
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Úterý 1. října – na půdě
knihovny od 16.30 hod.
Kurz tvůrčího psaní
– Vize, vášně, fantazie
Objevte inspiraci pro vaši
tvorbu v kurzu tvůrčího psaní
pod vedením Aleny Vorlíčkové, copywriterky, autorky pohádek pro děti a lektorky storytellingových
dílen. Vstupné 30 Kč
Úterý 15. října – na půdě knihovny od 17.30 hod.
Bratrská láska
– historická přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové.
Za normálních okolností obvykle bratři spolupracují, někdy se mají i rádi. Dojde-li však k dělení moci,
bývá všechno jinak. Před osudy tří synů knížete Boleslava II. blednou i řecké tragédie. Zvláště nejmladší
z nich, Jaromír, si „bratrskou lásku“ užil v míře vrchovaté…
Úterý 29. října – na půdě knihovny od 17.30 hod.
Kdo mě zbaví toho kněze?
– historická přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové. Anglický král Jindřich II. Plantagenet byl neobyčejně charismatický muž. Není divu, že přitahoval
přátele. Moc mu dovolovala je i patřičně odměňovat.
Jeho přítel, kancléř a posléze arcibiskup Tomáš měl
o přátelství poněkud jiné představy…

Čtvrtek 31. října – Divadelní klub od 20.15 hod.
LiStOVáNí – Mé dětství v socialismu
Vzpomínky na věčné časy aneb Mé dětství v socialismu v podání LiStOVáNí. Patříte také mezi děti
socialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé
a originální texty zaručeně vyvolají proud vašich
vlastních vzpomínek, emocí a zážitků z té doby. Nebo
jste se narodili až po sametové revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad tím, v čem vaši rodiče museli
každodenně žít a jak moc se tehdejší svět lišil od
dnešního.
Účinkují Věra Hollá a Pavel Oubram (alternuje Jiří
Ressler).
Předprodej vstupenek v knihovně. Vstupné 100 Kč
/ 50 Kč
55. výročí MŠ Čtyřlístek
– výstava fotografií a výtvarných prací žáků MŠ
Čtyřlístek. Výstava věnovaná k příležitosti 55. výročí založení MŠ Čtyřlístek je k vidění ve vestibulu
knihovny od 11. září do 15. října 2019.
Každé úterý – na půdě knihovny od 9.30 hod.
Knihomolík – čtenářský klubík
pro rodiny s dětmi
Čtenářský klubík, hravé dopoledne mezi knihami,
pohádkami a kouzelnými pohádkovými bytostmi.
Pro děti od 3 let.

Program RC MaTami
Velké poděkování posíláme
všem dobrovolníkům, kteří s nadšením pomáhali připravovat Bazárek. Bez Vás by to nešlo. Děkujeme,
tým MaTami.
Pravidelný program
• Klubík: každé pondělí 9.00–12.00 hod.
• Drobínci s Jitkou (0–1 rok): každé úterý
9.00–12.00 hod.
• 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
9.00–12.00 hod.
Hlídáček:
• každou středu 8.00-12.00 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 Vaší potřeby (večer, ráno, kterýkoliv den).
Cena: 90 Kč/dítě/hod., 45 Kč/hod. za každého
druhého sourozence
• Pro rezervaci a více informací volejte na tel.:
724 921 384 nejlépe den předem, abyste si zajistili volné místo.
Cvičení s Danou
Probíhá každou středu a neděli od 17:00 hod.
www.facebook.com/instruktorkaDM/ nebo https://
danamatejskova.webnode.cz/aktuality/
Odborné poradny:
Odborné poradny jsou pro Vás zdarma a bez objednání.
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 26. 10. (sobota)
13.00–15.00 hod.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková):
7. 10. (pondělí) 16.00–18.00 hod.
• Logopedický seminář (Mgr. Hana Dalíková):
21. 10. (pondělí) 16.00–18.00 hod.
• Speciálně – pedagogická poradna (Mgr. Romana Jurečková): 10. 10. 2019 (čtvrtek)
16.00–18.00 hod.
Moje místo na Zemi
12. 10. 2019 (sobota) 18.00–20.00 hod.

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

„Možná se nemůžete vrátit zpět a změnit začátek,
ale můžete znovu začít tam, kde jste a změnit konec.“
(C. S. Lewis) – Beseda s paní Petrou Polákovou o cyklu seminářů osobního rozvoje Kineziologie. Jedná se
o terapii založené na přenesení podvědomých obsahů mysli zpět do vědomí. Dochází k uvolňování potlačených pocitů. Vstupné dobrovolné.
Potravinové alergie –
svépomocná skupina
16. 10. 2019 (středa) 15.30–17.00 hod.
Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem nás,
že jsme se rozhodli Vám nabídnout prostor pro sdílení zkušeností, receptů a rad.
Porucha autistického spektra –
svépomocná skupina
17. 10. 2019 (čtvrtek) 16.00–18.00 hod.
Zveme rodiče dětí s PAS k nám do centra na pravidelné setkávání, sdílení zkušeností a rad. Tato
tzv. svépomocná skupina se schází jednou měsíčně.
Přijďte se podělit o své zkušenosti i Vy.
Dušičkový týden
21.–25. 10. 2019
Dušičkový týden bude plný překvapení, tvoření,
masek a řádění. V klubících si vytvoříme veselé kloboučky nebo škrabošky. Můžete přijít s dětmi lehce
strašidelně převlečeni nebo Vám namalujeme na
ruku či na obličej Vaše přání na počkání. Ve čtvrtek
odpoledne bude dílnička pro rodiče s dětmi „Podzimní stromeček“, na tu je nutné se přihlásit.
Dílnička pro rodiče s dětmi
24. 10. 2019 (čtvrtek), otevřeno 15.00–18.00 hod.
Podzimní stromeček, který si s námi vyrobíte
z kousků látek, lístky rozhodně neshodí. Veškerý
materiál v ceně. Nutné se přihlásit na prihlasse@
matami.cz.  Cena: 60 Kč.
Pravidelné dopolední aktivity: 50 Kč (cena pro
členy s permanentkou 35 Kč). 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 našich aktivitách,
členství najdete na webových stránkách www.matami.cz nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami

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

Program Centra Bohuslava Martinů

Miloslav Bureš, básník z Vysočiny.
Poličské muzeum zve na další
výstavu o slavném rodákovi.
6. listopadu 1909 se v dělnické rodině v Poličce narodil Jan Bohuslav Bureš. Křestní jméno
Miloslav přejal po své předčasně zemřelé první
lásce Milušce Šifnerové. Na výstavě v poličském
muzeu si připomeneme 110 let od narození významného českého básníka, prozaika, úspěšného redaktora, ale zároveň přítele a spolupracovníka B. Martinů.

Své první básnické pokusy publikoval Miloslav
Bureš již během studií na poličském gymnáziu.
Poté nastoupil na univerzitu v Praze, odkud zamířil do Liberce, kde přijal místo redaktora Severočeského deníku, a pak do jičínského A-Zetu,
kde prožil druhou světovou válku. Ovšem bez
„básníka z Vysočiny“ by nevzniklo jedno z ikonických hudebních děl, jakým je bezpochyby Otvírání studánek. Burešovy verše zhudebnil v této
slavné kantátě jeho přítel, světově uznávaný hudební skladatel Bohuslav Martinů.
„Miloslav Bureš je vedle Bohuslava Martinů
další významnou osobností, pocházející z Poličky. Ostatně, společného mají oba umělci více,
krom stejného místa narození i místa posledního odpočinku oba umělci nade vše milovali Vysočinu. Výstava představí Básníka z Vysočiny
Miloslava Bureše jako člověka, umělce i spolupracovníka Bohuslava Martinů. Jádrem Burešova díla je poezie věnovaná Vysočině, tamnímu
venkovskému životu, lidovým zvykům a slovesnosti,“ uvádí kurátorka výstavy muzikoložka
doc. Monika Holá, Ph.D.
„Výstava bude zahájena v sobotu 28. září 2019
ve 14.00 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na
ukázky básnického díla M. Bureše, které přednese Mgr. Lubomíra Sonková z Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, za hudebního
doprovodu pedagoga, violisty Leoše Černého,
bývalého člena Filharmonie Brno a finalisty
soutěže Johannes Brahms Competition Pörtschach 2015,“ dodává.
Výstava bude k vidění do 29. 12. 2019.
Více na www.cbmpolicka.cz
Kontakt:
Alena Zavoralová
Městské muzeum a galerie Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Tylova 114, 572 01 Polička
Tel.: +420 461 723 855
e-mail: zavoralova@muzeum.policka.org
www.cbmpolicka.cz
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Vernisáž:
Miroslav Stárek – Obrazy
4. 10. – 3. 11. 2019, přednáškový sál centra
Vystavovat do Poličky se
Miroslav Stárek vrací po
dlouhých 34 letech a předkládá vám průřez své malířské tvorby od
starších prací až po současnost.
Malíř a grafik Miroslav Stárek se narodil v roce
1950 v Praze. V letech 1966–1970 vystudoval tehdy
prestižní Umělecko-průmyslovou školu v Brně. Poté
pracoval jako výtvarník – grafik v obchodním podniku. Po roce 1989 se věnuje volné tvorbě i užité grafice. Žije a pracuje v Pardubicích.
Mládí prožil v Pomezí a později přímo v Poličce.
Kraj kopečků, alejí a cest, polí i políček, stromů tvořících remízky či solitérní dominantu prostoru na
něho stále bytostně působí, avšak inspiruje ho jakákoliv příroda. Ve svých obrazech pak vše zpracovává
do kompozic také i s hudební tématikou. V poslední
době objevuje pro výtvarný projev moderní techniku
kombinovaného digitálního zpracování obrazu. Vycházeje z vlastních kreseb, upravuje obraz dle svých
představ do konečné podoby na obrazovce počítače.
Své obrazy a kresby vystavoval v pardubických výstavních síních, obrazy a užitou grafiku ve výstavní
síni knihovny v Poličce v roce 1985. Svá díla prezentuje také v Galerii Vysočina v Poličce, je zastoupen
v mnoha soukromých sbírkách.
Vernisáž výstavy se koná v pátek 4. října 2019 v 16.00 hod. v přednáškovém sále
centra s úvodním slovem historičky umění
Mgr. Petry Pavlíčkové a s hudebním doprovodem Pavly a Vojtěcha Špryncových.
V  hlavní roli divadlo… aneb 200 let poličských ochotníků
12. října – 31. prosince 2019, výstavní sály
centra
V roce 2019 slaví poličští ochotníci výročí 200 let
od založení jejich spolku. Vrcholem oslav může být
pro někoho gymnaziální „Pepíček“, kočovná divadla,
říjnový Švanda či prosincoví Starci na chmelu. Další
ale za onen pomyslný vrchol mohou považovat podzimní výstavu. Ta mapuje rozmanitou historii ochotnického spolku a divadelnictví v Poličce. Poznejte začátky i současnost jejich činnosti, časy dobré i zlé na
pozadí českých dějin. K vidění bude původní opona,
množství kulis, rekvizit, plakátů i fotografií. Vyzkoušejte si různé kostýmy, nechte své děti zahrát vám divadýlko nebo si vyrobte prstovou loutku.
Oslavte společně s ochotníky 200leté výročí jejich působení!
Vernisáž proběhne v sobotu 12. října 2019
od 14.00 hod. v režii divadelních ochotníků.
Určitě se máte na co těšit! Doporučený dress
code vytahaný svetr.

který na této výstavě představí své kresby a světelné objekty.
Oba umělci nezaznamenávají popisně určité části
krajiny, nýbrž zážitky, prožitky z ní či energii pohybu
těla v daném okamžiku na určitém místě. Intuitivně
využívají krajinných prvků pro vyjádření svých zkušeností či vzpomínek a vytvářejí tak silná autentická
díla.
Doprovodný program k 72. salonu s názvem „Za hranicí okamžiku“
Komentovaná prohlídka děl
Markéty Kolářové
čtvrtek 3. 10. 2019 od 15.00 hod., výstavní
sály Městské galerie, Palackého nám.
Sama autorka představí úskalí své tvorby a své
tvůrčí procesy, které vyvěrají v cyklu Afektivní krajiny. Část cyklu můžete zhlédnout ve výstavním prostoru a budete moci o dílech s autorkou diskutovat.
Markéta Kolářová je rodačkou ze Sádku, aktuálně
žijící střídavě v Praze a již zmíněném Sádku u Poličky. V roce 2019 absolvovala na Akademii výtvarných
umění v Praze v ateliéru malby u Josefa Bolfa.
Přednáška umělce a pedagoga
Martina Šmída
středa 9. 10. 2019 od 16.00 hod. proběhne
v audiovizuálním sále centra
Přednáška zaměřená na vlastní tvorbu autora –
poličského rodáka, na její vývoj a užívání mnoha
materiálů. Autor bude hovořit také o Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava – Helenín, na níž je
vedoucím ateliéru Design a vizuální komunikace.
Sám Martin Šmíd prošel studiem skla, až nakonec
v roce 2005 absolvoval Fakultu umění v Brně v ateliéru nefigurativního sochařství u Jana Ambrůze.
Zájemcům doporučujeme zhlédnout výstavu předem v budově radnice na náměstí.

Výstavy:
Básník z Vysočiny Miloslav Bureš
28. 9.–29. 12. 2019, výstavní sály centra
Miloslav Bureš je vedle Bohuslava Martinů další
významnou osobností, pocházející z Poličky. Básníka z Vysočiny Miloslava Bureše jako člověka, umělce
i spolupracovníka B. Martinů blíže představí nová
výstava.

Náš Martinů
Pěvecký recitál
Michaely Zajmi
sólistky Opery
Národního divadla v Praze
čtvrtek 24. října 2019
od 18.00 hod., hudební sál
centra
Mezzosopranistka Michaela Zajmi, sólistka Opery Národního divadla v Praze, která v Zlaté kapličce
účinkuje již svoji desátou sezónu, má na svém kontě
řadu rolí v českých, německých, francouzských, ruských a zejména v italských operách. Jejím dvorním
pianistou je Pavel Voráček, o jehož virtuozitě se
poličské publikum mohlo již několikrát přesvědčit.
Oba umělci vystoupí s pestrým programem, který
představí známé i méně uváděné, leč o to zajímavější
písně Bohuslava Martinů (např. „Dvě písně na texty
negerské poezie“), a zcela jistě nadchne také milovníky velkých operních árií (Martinů, Mozart, Dvořák, Rossini), z nichž každou by bylo možné označit
za pověstný zlatý hřeb, byť tím nejblyštivějším bude
patrně koloraturní árie Rosiny z opery Lazebník sevillský „Una voce poco fa“. To ale není úplně vše, protože klavírista Pavel Voráček si připravil ještě vlastní
hudební překvapení, kterým nepochybně umocní
kouzelnou atmosféru celého večera.
Vstupné: 100 Kč, předprodej v centru
do neděle 20. 10. 2019. Pořádá Spolek NÁŠ
MARTINŮ.

72. Umělecký Salon v Poličce
Za hranicí okamžiku
14. 9.–5. 11. 2019, výstavní sály Městské galerie,
Palackého nám.
V letošním roce na návštěvníky již tradičního salonu zde v Poličce čekají na stěnách radniční galerie
malby absolventky Akademie výtvarných umění
v Praze Markéty Kolářové. Ta část svých raných
studentských let strávila právě v našem městě, a to
v ZŠ T. G. Masaryka a v ZUŠ B. Martinů. Druhým
vystavujícím je vedoucí ateliéru Design a vizuální
komunikace ze Střední umělecko-průmyslové školy Jihlava–Helenín, poličský rodák Martin Šmíd,

PŘIPRAVUJEME:
30 let od Sametové revoluce
výstava z muzejních sbírek o přelomových událostech našich dějin v Poličce
17. 11.–30. 12. 2019, přednáškový sál muzea
Navštivte výstavu dobových plakátů, letáků a fotografií o významných událostech listopadu 1989
v Poličce. Vernisáž se koná v neděli 17. listopadu 2019 od 13.00 (14.00) hod. v přednáškovém sále muzea. Úvodní slovo pronese tehdejší ředitel muzea David Junek. Na vernisáž
naváže beseda se zakladateli Občanského
fóra v Poličce.

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

Kulturní
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Čas Název akce – popis
Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
16.30 Tvůrčí psaní – Vize, vášně, fantazie
Městská knihovna Polička		
www.knihovna.policka.org$
13.30 Seniorská stopa
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
19.00 Národní třída – Místy humorný příběh osamělého rváče
KINO Tylův dům
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
15.00 komentovaná prohlídka děl Markéty Kolářové
Radnice
CBM (Muzeum)
$muzeum@muzeum.policka.org
16.00 VERNISÁŽ: Miroslav Stárek
Městské muzeum a galerie (CBM)
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
18.00 Ke hvězdám a výš
Divadelní Klub
Divadelní spolek Tyl
$www.divadelniklub.cz
15.00 Pohádkový karneval – hry pro děti i dospělé
Divadelní Klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
19.00 Zákrejsova Polička – Bahno bude aneb z hotelu lázně bez hany a bázně / Prut Korouhev Tylův dům
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
19.00 Deštivý den v New Yorku – Scénář a režie Woody Allen.
KINO Tylův dům
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
9.00 Keramická kapsa – Tvořivá dílna pro dospělé
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
16.00 Logopedická poradna s Mgr. Hanou Dalíkovou
MaTami (CBM)
MaTami
matami@matami.cz
19.00 Panství Downton – Film završuje často neuvěřitelné osudy příslušníků starobylého rodu KINO Tylův dům
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
10.00 Den otevřených dveří
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
14.00 Kavárnička s kronikami DPS „Penzion“
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
19.00 Z českých a světových operních árií – LIANA SASS – soprán a MARTIN PESCHÍK – klavír Tylův dům
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
9.00 Podzimní dekorace – Keramická dílna pro dospělé
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
14.00 Zamykání atria – Zájemci se nahlásí na recepci DPS „Penzion“
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
16.00 Přednáška umělce a pedagoga Martina šmída
Městské muzeum a galerie (CBM)
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
19.00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
KINO Tylův dům
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
16.00 Podzimní domeček – Keramická dílna pro děti od 1.–6. třídy
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
16.00 Speciálně-pedagogická poradna
MaTami (CBM)
MaTami
matami@matami.cz
17.00 Bylo jednou jedno město bláznů
Divadelní Klub
Oblastní charita Polička
$od@pol.hk.caritas.cz
14.00 Prevence kriminality formou divadla – Herci divadla Ve Tři a jejich scénky ze života.
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
20.00 Jazzové setkání
Divadelní Klub
Divadelní spolek Tyl
$www.divadelniklub.cz
9.00 Hurá na kolo – Pro děti od 3. třídy
Hájenka Damašek
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
14.00 V hlavní roli divadlo… aneb 200 let poličských ochotníků
Městské muzeum a galerie (CBM)
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
18.00 Moje místo na Zemi – Povídání o Kineziologii s Petrou Polákovou
MaTami (CBM)
MaTami
matami@matami.cz
19.00 Zákrejsova Polička – Upokojenkyně / Vířina Vír
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
20.00 M. Ambrož a Hudba Praha – Křest cd
Divadelní Klub
Divadelní spolek Tyl
$www.divadelniklub.cz
19.00 Blíženec – Sci-fi thriller s Willem Smithem v titulní roli
KINO Tylův dům
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
16.30 Kurz šití – Kurz základů na šicím stroji pro dospělé a studenty
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
17.30 Bratrská láska – historická přednáška dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Městská knihovna
Městská knihovna Polička
$www.knihovna.policka.org
13.30	Šikovné ručičky
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
15.30 Potravinové alergie – svépomocná skupina
MaTami (CBM)
MaTami
matami@matami.cz
16.15 Dýně ne do kuchyně! – Tvořivá dílna pro holky od 2. třídy. Šití podzimní dekorace.
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
19.00 Jak stromy pomáhají s regenerací celého těla
Divadelní Klub
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz
19.00 Pražské orgie – Film v režii Ireny Pavláskové
KINO Tylův dům
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
16.00 Porucha autistického spektra – svépomocná skupina – Setkání rodičů dětí s PAS
MaTami (CBM)
MaTami
$matami@matami.cz
14.00 Senior bez nehod
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
21.00 Sto zvířat – devětadvacet tour – kapela, kterou Poličce netřeba představovat
Divadelní Klub
Divadelní spolek Tyl
$www.divadelniklub.cz
19.00 Zákrejsova Polička – Mezi nebem a zemí / KD Holice
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
21.00 Čaj dá párty – Wyrdd electronic music night – Sakumprásk čili sakumprdum.
Divadelní Klub
Divadelní spolek Tyl
$www.divadelniklub.cz
9.00 Dušičkový týden 21.–25. 10. 2019
MaTami (CBM)
MaTami
matami@matami.cz
16.00 Logopedický seminář – Logopedický seminář s Mgr. Hanou Dalíkovou
MaTami (CBM)
MaTami
matami@matami.cz
19.00 Staříci
KINO Tylův dům
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
13.30	Šikovné ručičky
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
18.00 Zloba: Královna všeho zlého
KINO Tylův dům
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
08.00 Den stromů 2019 – Zábavně vzdělávací program pro děti a žáky MŠ a ZŠ	
Divadelní Klub
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz
15.00 Dílnička pro rodiče s dětmi – Podzimní stromeček
MaTami (CBM)
MaTami
matami@matami.cz
16.30 Pedigová dílna – Freestylový košík
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
18.00 Pěvecký recitál Michaely Zajmi, sólistky Opery ND v Praze
Městské muzeum a galerie (CBM)
Spolek NÁŠ MARTINŮ $www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu

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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Čas Název akce – popis
Místo konání
8.00 Den stromů 2019 – Zábavně vzdělávací program pro děti a žáky MŠ a ZŠ	
Divadelní Klub
16.00	Šperkománie – Pro děti od 1. třídy
SVČ Mozaika
20.00 Speciální MŠ a ZŠ Polička pořádá Benefiční koncert.
Divadelní Klub
13.00 Poradna psychomotorického vývoje
MaTami (CBM)
19.00 Zákrejsova Polička – Švanda / Tyl Polička
Tylův dům
19.00 Poslední aristokratka – Nová česká komedie Jiřího Vejdělka
KINO Tylův dům
19.00 Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád diriguju...“
KINO Tylův dům
8.30 Podzimní tvoření s jumpingem – Tvořivá dílna a jumping pro děti od 1.–6. třídy
SVČ Mozaika
17.30 Kdo mě zbaví toho kněze? – historická přednáška dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Městská knihovna
19.00 Zombieland 2: Rána jistoty
KINO Tylův dům
20.15 LiStOVáNí – Mé dětství v socialismu		

Název akce – popis
11. 9. – 15. 10. Výstava výtvarných prací žáků MŠ Čtyřlístek
14. 9. – 5. 11. Výstava: 72. Umělecký Salon v Poličce Za hranicí okamžiku
28. 9. – 30. 12. Básník z Vysočiny Miloslav Bureš
4. 10. – 3. 11. Výstava: Miroslav Stárek – Obrazy
12. 10. – 31. 12. V hlavní roli divadlo… aneb 200 let poličských ochotníků – Oslavte společně
s ochotníky 200leté výročí jejich působení!

říjen 2019

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
$www.divadelniklub.cz
MaTami
matami@matami.cz
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městská knihovna Polička
$www.knihovna.policka.org
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
Divadelní klub
$www.divadelniklub.cz

Místo konání
Městská knihovna
Radnice
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů

Dolní Újezd
19. 10. – Posvícenská zábava od 20 hodin v sokolovně. Hraje kapela ROTOPED, vstupné 70 Kč, občerstvení zajištěno
Litomyšl
12. 10. – Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská, 19:00 hod., Smetanův dům, Litomyšl
Originální zpracování naší nedávné minulosti.
O přestávce bude ve foyeru podáváno občerstvení
(pivo a párky) z rukou G. Husáka a V. Čáslavské
zdarma! Hrají: Tomáš Matonoha, Tomáš Měcháček.
11.–18. 10. Ovoce k nakousnutí – výstava, denně
8:00–17:00 hod., Okrasné a ovocné školky Litomyšl
15. 10. – Jiří Kolbaba: Fotograf na cestách – splněný sen, 18:00 hod., Smetanův dům, Litomyšl
17. 10. – Maok: Světelné ornamenty – koncert
18:00 hod., Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže,

Litomyšl. Maok je hudebník, improvizátor, multiinstrumentalista, zpěvák, skladatel, ale hlavně člověk,
jehož životní součástí a nejvýraznější složkou sebevyjádření je hudba.
26. 10. – MUDr. Tomáš Lebenhart – přednáška, 15:00 hod., Zámecký pivovar, Litomyšl, téma

Homeopatie, autopatie, ayurvéda, psychosomatika,
strava aneb co se mi nejvíce osvědčuje v ordinaci celostní medicíny.
Oldřiš
12. 10. od 14.00 hod. – Drakiáda
Na kopci za školkou, s opékáním špekáčků.
Sebranice
4. 10. 2019 – Cesta na sever, aneb 1293 km přes
švédské pohoří z vesničky Grövelsjön až do bodu,
kde se stýkají tři severské krajiny Norska, Finska
a Švédska – cestovatelská beseda od 18 hod. v přísálí kulturního domu. Vstupné dobrovolné.
18. 10. 2019 – Expedice Borneo, z krvavého
Thajska do zeleného pekla – cestovatelský večer
známé cestovatelské dvojice Kateřiny a Miloše
Montani. Od 19.00 hod. na sále kulturního domu.
Vstupné 60 Kč.
26.–27. 10. 2019 – Podzimní výstava – v sobotu 26. 10. od 10 do 18 hod., v neděli 27. 10. od 8 do
17 hod. v kulturním domě. K vidění i nakoupení zde
budou včelí produkty, kosmetika, medové perníky,
vánoční ozdoby, keramika, květinové vazby a další.
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
5. 10. 2019 – Bramborová sobota na Mikšíkově
statku v Trstěnici. Ochutnávka jídel z brambor, vaření povidel, sušení ovoce v sušárně a další aktivity z dob našich babiček, 10–15 hodin, pořádá SAN,
vstup volný.
16. 10. 2019 – Kurz výroba ošatek ze slámy
vede Lenka Kmošková, 15–19 hodin, Světnice
č. p. 8, objednávky na tel. 604 590 474.

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

#

Bystré
5. 10. – Chorus Carolinus
Při příležitosti 190. výročí úmrtí skladatele a bysterského rodáka
P. Fr. Mensiho proběhne koncert
souboru Chorus Carolinus Kladno. Koncert začne
v 17 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Bystrém.
Mládež do 15 let má vstupné zdarma, ostatní vstupné 50 Kč.
12. 10. – Na správné adrese – divadelní představení. Vystoupí DS Nahoď Vranová. Představení začne v 19 hodin v divadelním sále Sokolovny Bystré.
Vstupné v předprodeji v IC 60 Kč, na místě 70 Kč.

Divadelní klub

Zahradní slavnost
V pátek 6. září se sešli žáci, rodiče i učitelé na Zahradní slavnosti na ZŠ Na Lukách. Tradiční akce
na začátku školního roku vznikla jako způsob, jak
přivítat prvňáčky ve škole. Postupem času se proměnila v celoškolní akci organizovanou Spolkem
přátel ZŠ Na Lukách, která má za cíl propojovat
rodiče – učitele i děti. Těch pár hodin, co jsme společně strávili na školní zahradě, skutečně otevírá
školu a my věříme, že tomu tak bude i v dalších letech. Co tedy proběhlo? Občerstvení, soutěže, úkoly, turnaj ve skotačení na tanečních podložkách.
Prvňáčci si zasadili svůj vlastní ovocný strom
a stejně jako letošní čtvrťáci si i oni budou moci
za pár let sklidit své vlastní sladké plody své práce.
Za Spolek přátel ZŠ Na Lukách
Martin Klepárník

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
Pátek 4. 10. v 18.00 hod.
Ke hvězdám a výš
Ahoj, jsme tým studentů, kteří mají vizi
a projekt Ke hvězdám a výš! Chtěli bychom
motivovat naše okolí a to především k mimoškolním aktivitám. Prozatím se věnujeme přednáškám, ale do budoucna máme
veliké plány! Jsme velká komunita, přidej
se k nám i ty!
Vstupné: od 19:00 hod. – 50 Kč
Sobota 5. 10. v 15.00 hod.
Pohádkový karneval
Vstup zdarma
Čtvrtek 10. 10. v 17.00 hod.
Bylo jednou jedno město bláznů
Přijďte na promítání filmu „Bylo jednou
jedno město bláznů“, v originálu C’era una
volta la citta’ dei matti, což je dvoudílný životopisný film italské televize z roku 2010,
který promítneme ve zkrácené verzi na
30 min. s českými titulky. Film je věnovaný
Francu Basagliovi, řediteli psychiatrického
ústavu v Gorizii, zapadlém pohraničním
městě na severovýchodě Itálie, kterému se
podařilo jednou provždy zavřít místní psychiatrickou nemocnici a přenést péči do sítě
decentralizovaných služeb. Po filmu bude
následovat beseda s pozvanými hosty a budeme se zamýšlet nad důležitostí humanizace české psychiatrie.
Pátek 11. 10. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání – Emma Larsson
Quartet (USA/Sweden/D/CZ)
Emma Larsson (Švédsko/USA) – zpěv, Walter Fischbacher (USA/A) – elektrické piano,
Petr Dvorský (CZ) – kontrabas, Ulf Stricker
(D) – bicí
Vstupné 150 Kč/100 Kč SD
Sobota 12. 10. ve 20.00 hod.
M. Ambrož a Hudba Praha
Michal Ambrož a Hudba Praha je česká rocková skupina, která vznikla roku 2016 jako
nástupní formace původní skupiny Hudba
Praha, s níž je velmi často zaměňována.
Roku 2019 nahrála album Hudba Praha & Michal Ambrož, jehož křest proběhl
dne 24. dubna 2019 v Paláci Akropolis.
Předprodej Divadelní klub a Tabák U Kubátů.
Vstupné 190 Kč předprodej,
250 Kč na místě
Středa 16. 10. v 19.00 hod.
Jak stromy pomáhají s regenerací
celého těla
Lara Kucher je viscerální terapeutka, psycholožka a léčitelka. Přednášet bude o tom,
jak frekvence přírody ovlivňují naše zdraví,
o rovnováze – základu zdravého těla a další. (viz článek)
Vstupné 80 Kč

se svojí ruchovou krabicí. Pak duo AdAmAT
vypustí duši do vaše uši. Potom tenhletendj
SWEG – ten je dobrej, ať hraje cokoliv, tak
se necháme překvapit, co na nás přichystá…
A nakonec legendární dj MP vypere a vyždímá naše chatrný těla. Takže se těš.
Vstupné 70 Kč, 40 Kč S
Čtvrtek 24. 10.–25. 10. v dopoledních hodinách
Den stromů 2019
Určeno pro žáčky, žáky a studenty poličských škol a školek.
Pátek 25. 10. ve 20.00 hod.
Speciální MŠ a ZŠ Polička pořádá
Benefiční koncert
Vystoupí Honza Křížek a kapela – Notorest
Band – Dott
Předprodej Tabák U Kubátů, připravujeme
pro Vás bohatou tombolu!!!
Vstupné 200 Kč, předprodej 150 Kč
Čtvrtek 31. 10. ve 20.15 hod.
Listování – Mé dětství v socialismu
Známé osobnosti vypráví mozaiku příběhů, emocí a vzpomínek na svá dětská léta
v období socialismu. Vykreslují mimořádně plastický obraz doby, kterou zažila stále
ještě naprostá většina z nás. Zavzpomínejte
s nimi na dobu, která měla trvat na věčné
časy. Děti dokážou být mimořádně citlivé
na věci, s nimiž se dospělí už dávno smířili. Dokážou ze své perspektivy mnohem
intenzivněji vnímat absurditu, nesmyslnost
i krásu. Patříte také mezi děti socialismu?
Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé a originální texty zaručeně vyvolají proud vašich
vlastních vzpomínek, emocí a zážitků z té
doby. Nebo jste se narodili až po sametové
revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad tím,
v čem vaši rodiče museli každodenně žít
a jak moc se tehdejší svět lišil od dnešního.
Účinkují: Pavel Oubram (alt. Jiří Ressler)
a Věra Hollá – uspořádal Ján Simkanič –
v roce 2014 vydal BizBooks (Albatros Media)
Vstupné 50 Kč/100 KčS

Poděkování
sestrám
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pečovatelkám DPS Polička. I když byly unavené, vždy
se mile usmály a měly milá slova. Blízká mému
srdci byla nejvíce paní Eliška Pavlů, která mě měla
v individuální péči.
Můj dík patří také všem sestřičkám Charity
Polička. Léčí rány, aplikují injekce, odebírají krev,
připravují léky... Vážím si práce vás všech, kteří
pomáháte starším lidem.
Milada Fajmonová

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.
•
Přijmu pracovníka, brigádníka, OSVČ
nebo do zam. poměru. Drobné zednické práce, nátěry střech. Práce pomocné. Od října, tel.
731 506 249.
•
Domácí cukrárna Lubná přijímá objednávky na
kvalitní vánoční cukroví, více na www.domacicukrarna.cz nebo na tel: 724 225 497
•
Hledám přivýdělek na dohodu o provedení
práce. Žena, SŠ, 60 let, tel.: 736 447 805.

Pátek 18. 10. ve 21.00 hod.
Sto zvířat – devětadvacet tour
Předprodej vstupenek v Divadelním klubu
a trafice u Kubátů.
Vstupné 300 Kč, předprodej 220 Kč
Sobota 19. 10. ve 21.00 hod.
Čaj dá párty – Wyrddelectronic music
night
CML vysílá v přímém přenosu. Vezměte si
holinky, bude bahno. Vystoupí CJ Khamil
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Kurzy pro dospělé
a studenty
v Mozaice

60 let od smrti Bohuslava Martinů

Dílna s vůní kůže a poctivého řemesla
Individuální kurz pro dospělé a studenty.
Zkušený brašnář vás zasvětí do tajů
práce se surovou hovězí kůží, kterou si
ozdobíte pomocí raznic.
Termín: od října 5 lekcí
Místo:
Riegrova 25, Polička
Cena:
3 000 Kč
Lektor:
Jan Frkáň
Info:
Faltýnková Blanka, tel.: 461 725 352
Kurz černého drátování
Pro dospělé a studenty. Po absolvování
kurzu si odnesete jednak vlastní výrobky a také hezké vzpomínky na pobyt
ve skupině, kde vládl duch radostné
spolupráce.
Termín: od 3. 10. 2019 / 10 lekcí
Čas:
čtvrtek 17.00–19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1 000 Kč
Lektor:
Ivan Šouta
Info:
Faltýnková Blanka, tel.: 461 725 352
Ŕezbářský kurz – betlém
Pro dospělé a studenty.
Kurz je určen pro všechny, které baví
práce se dřevem a pro ty, kteří se chtějí
naučit základy tradičního českého řemesla – loutkářství.
Termín: od 4. 11. 2019 / 6 lekcí
Čas:
pondělí 17.00–20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
2 400 Kč
Lektor:
Vojta Hurych
Info:
Faltýnková Blanka, tel.: 461 725 352
Nevyhazujte – zužitkujeme!
• Suché pečivo pro koně, ke kterým jezdí děti ze
zájmového kroužku Vraník.
• Staré rifle, které již nenosíte a chcete je vyhodit.
• Papírové sáčky od jednotlivě balených čajů.
Budeme moc rádi. Využijeme je na tvoření s dětmi. Předem moc všem děkujeme za ochotu nám je
přinést.

(pokr. ze str. 1) s názvem Jsem doma, organizované Spolkem Náš Martinů. Autor byl jediný, kdo
s kamerou zaznamenal některé okamžiky přivezení, slavnostního ceremoniálu a uložení ostatků
B. Martinů v Poličce. Jde o jediné dochované známé filmové záběry z akce a jsou tak zcela unikátní.
Vrcholnou akcí přehlídky byl pietní akt u hrobu
skladatele v den jeho úmrtí (28. 8.) spojený s ko-

ličské pobočky Společnosti (založena 27. 6. 1979).
Ta vznikla dva roky po založení její mateřské součásti SBM v Praze, jejíž čestnou členkou se tehdy
stala i vdova po skladateli paní Charlotte Martinů.
U příležitosti kulatého výročí poličské pobočky vydala SBM ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů zpravodaj mapující své čtyřicetileté aktivity.
Jeho autorkou je současná předsedkyně poličské

Komorní koncert Píseň domova v podání
Lubomíry Sonkové a Leoše Černého
v kostele sv. Michaela

Pietnímu aktu předcházelo setkání
představitelů poboček Společnosti Bohuslava
Martinů (Praha, Brno, Polička, Zlín)

morním koncertem. Za zvonění zvonů z místa, kde
se skladatel narodil – z věže kostela sv. Jakuba –
začal ceremoniál položení věnců a uctění památky Bohuslava Martinů, v rámci kterého přednesl
krátkou ale působivou řeč ředitel Nadace B. Martinů v Praze prof. Jiří Hlaváč. Následoval komorní koncert nazvaný Píseň domova, konaný v přilehlém kostele sv. Michaela. Vznikl u příležitosti
50. výročí úmrtí skladatele jako autorské pásmo
herce Alfréda Strejčka a skladatele Jaroslava Krčka, v současnosti byl textově drobně obměněn citacemi z poezie a korespondence Bohuslava Martinů
a Miloslava Bureše. Niterná interpretace byla dílem brněnských umělců Lubomíry Sonkové (recitace) a Leoše Černého (viola). Celkově napomohla
k neokázalému ale důstojnému a působivému uctění památky úmrtí slavného poličského rodáka.
Ve stejný den proběhla ještě jedna martinůovská akce – celostátní setkání poboček Společnosti Bohuslava Martinů. Bylo úmyslně realizováno
v den výročí skladatelova úmrtí, byť konkrétním
důvodem setkání byla oslava 40 let od vzniku po-

pobočky SBM a pedagožka gymnázia Ellen Erbesová.
Doprovodnou akcí k uctění památky 60 let od
smrti B. Martinů byla nová instalace loňské výstavy kreseb skladatele s názvem Martinů obrázky kreslící v poličském muzeu. V průběhu měsíce
srpna si mohli návštěvníci prohlédnout její stěžejní – ale ne úplnou část. Výstava byla totiž doplněna
o zcela nový oddíl, věnující se okolnostem převozu
ostatků skladatele ze Švýcarska do Československa.
A protože Polička je na odkaz svého rodáka patřičně hrdá, byla místa spojená se skladatelem smutečně vyzdobena: městský úřad, kulturní Tylův dům
a budova Centra B. Martinů byly vyzdobeny praporem připomínajícím dvouleté výročí skladatele,
v den úmrtí byl na budově Centra B. Martinů navíc
vztyčen i prapor smuteční. Květinovými věnci byly
kromě rodinného hrobu dozdobeny také prostor
u vstupu do kostela sv. Jakuba a původní rodinný
náhrobek, umístěný nyní v atriu Centra B. Martinů.

Úvod do
křesťanství:
cyklus přednášek
Pro zájemce z řad věřících i nevěřících pořádá
římskokatolická farnost cyklus přednášek, který se snaží pokrýt ty největší základy křesťanské
víry, které by zároveň měly být zdravým minimem
znalostí o tématu u člověka pocházejícího ze země
s křesťanskými kořeny.
Témata přednášek s následnou diskuzí jsou vypsána níže, takže si lze zvolit svoji účast i podle námětu, ale částečně na sebe budou navazovat, pročež doporučujeme absolvovat celý cyklus. Těšíme
se na Vás o říjnových a listopadových útercích od
18.30 v budově římskokatolické farnosti, Náměstí
Bohuslava Martinů 1, v Poličce.
•
•
•
•
•

15. 10. Jde v životě ještě o víc?
22. 10. Proč by mě měl zajímat nějaký Ježíš?
29. 10. Bible – divná a úžasná kniha.
5. 11. Proč a jak se modlit?
12. 11. K čemu je vůbec Církev?
P. Tomáš Enderle

14

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

doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

Čtveré „JAK“
Současná společenská atmosféra u nás, ale i jinde, se vyznačuje velkým znejistěním. Proměňuje
se styl práce i komunikace, přicházejí lidé odjinud,
mění se rodinné modely, až se „běžný“ Evropan
ptá, co se to s naší kulturou a tradicemi děje. Co
nám zbývá z dávných jistot? Abychom více pochopili své kořeny a změny, jimiž procházíme, chystá
evangelický sbor v Poličce na čtyři podzimní večery veřejné besedy, při nichž se pokusíme ohledat
základy naší kultury. Neboť kultura se nepěstuje
tím, že se nechá nepovšimnutě plynout, nýbrž tím,
že se jí věnuje pozornost.
Setkání jsou plánována na pátky od 18:30 hod.
s následujícími tématy:
• 18. října: Jak lidé vynalezli náboženství. (A co
z náboženskosti v nás přetrvalo.)
• 25. října: Jak vznikla Bible. (A jaký příběh
vypráví.)
• 1. listopadu: Jak to vlastně Ježíš myslel.
(A čeho dosáhl i nedosáhl.)
• 15. listopadu: Jak se z jednotlivců stane společenství. (A co má šanci nás spojit.)
Besedy se budou konat ve vytápěném sále, vstup
je volný a všichni jsou zváni.
Jiří Tengler, farář

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
Keramická kapsa
Tvořivá dílna pro dospělé. Výroba
keramické dekorace na podzimní
aranžování.
Termíny: pondělí 7., 14. 10. 2019
Čas:
9.00–11.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
180 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 4. 10. 2019
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Podzimní dekorace
Keramická dílna pro dospělé. Výroba keramické dekorace s květináčkem na podzimní aranžování.
Termíny: středa 9., 16., 23. 10. 2019
Čas:
9.00–11.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
230 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 7. 10. 2019
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Podzimní domeček
Keramická dílna pro děti (1.–6. třída). Výroba krmítka nebo lucerničky na svíčku z keramiky.
Termíny: čtvrtek 10., 17., 24. 10. 2019
Čas:
16.00–17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 7. 10. 2019
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Hurá na kolo
Pro děti od 3. třídy
Termín: sobota 12. 10. 2019
neděle 13. 10. 2019
Čas:
9:00 hod. u SVČ Mozaika Polička
S sebou: spacák, karimatka, hygienické
potřeby, sportovní oblečení, láhev
s pitím, cyklo–helmu, cyklo–rukavice, vhodná obuv na kolo
Cena:
500 Kč (v ceně je ubytování, strava,
pedagogický dozor)
Příjezd: cca 17.00 hod. k SVČ Mozaika
Polička
Lektorka: Alena Hejduková, Dis
Přihlášky: 4. 10. 2019
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Kurz šití

Kurz základů na šicím stroji pro
dospělé a studenty. Šití není jenom
práce, je to také zábava a relaxace.
Termín: úterky od 15. 10. 2019 / 5 lekcí
Čas:
16.30–18.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
500 Kč / 5 lekcí (materiál není
v ceně kurzu)
Lektorka: Divišová Renata
Přihlášky: do 7. 10. 2019
Info:
SVČ Mozaika Polička,
tel.: 461 725 352
Dýně ne do kuchyně!
Tvořivá dílna pro holky od 2. třídy.
Šití podzimní dekorace.
Termín: středa 16., 23. 10. 2019
Čas:
16.15–17.45 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
130 Kč
Lektorka: Monika Procházková

Přihlášky: do 7. 10. 2019
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Akce je finančně podpořena z Pardubického kraje.
Pedigová dílna
Freestylový košík – pro děti od 3. třídy,
dospělí. Rádi tvoříte podle své fantazie
a dělá vám dobře hra s barvami? Tak
přijďte.
Termín: čtvrtek 24. 10. 2019
Čas:
16.30–19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
160 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihlášky: do 15. 10. 2019
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Akce je finančně podpořena z Pardubického kraje.
Šperkománie
Pro děti od 1. třídy. Tvořivé páteční
odpoledne. Vyzkoušíme si techniku
mokrého plstění a vyrobíme si šperky,
náhrdelníky, náušnice, brože, čelenky…
Termín: pátek 25. 10. 2019
Čas:
od 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
90 Kč
Lektorka: Dana Pachovská, Žaneta Knotková
Přihlášky: 21. 10. 2019
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Podzimní tvoření s jumpingem
Tvořivá dílna a jumping pro děti
(1.–6. třída). Výroba podzimní dekorace
Termín: úterý 29. 10. 2019
Čas:
8.30–15.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
250 Kč
Lektorka: Žaneta Knotková, Andrea Faltýnková
Přihlášky: do 21. 10. 2019
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Laser game Brno
Aktivita pro děti od 2. třídy, která Vás
nepřestane bavit. V 7:30 hod. odjíždíme
vlakem do Brna, kde navštívíme Laser Game Arénu. Utkáme se proti sobě
ve dvou hrách. Po ukončení se vrátíme
do Poličky.
Termín: středa 30. 10. 2019
Odjezd: z vlakového nádraží Polička v 7.30 hod.
Příjezd: 14.30 hod. na vlakové nádraží Polička
Místo:
Laser Game Brno
Cena:
400 Kč
Lektorka: Alena Hejduková
Přihlášky: 21. 10. 2019
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Virus

Pro kohokoli, kdo chce hrát. Od 8 do
100 let. První úniková hra v Poličce!!!
V této hře vyhráváte a prohráváte společně. Týmová práce je naprosto nezbytná
pro včasné vyřešení všech hádanek
a rébusů. Můžete se těšit na zcela nové
zážitky.
Termín: pátek 1. 11. 2019
Čas:
17.00–18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
60 Kč
Lektorka: Hanka Richterová
Přihlášky: 30. 10. 2019
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352

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

PLSTĚNÝ OZDOBNÝ ŠÁTEK
Pro dospělé a studenty. Vytvoříme
si originální šátek technikou mokrého plstění. Šátek poslouží v zimním
období, zahřeje, nebo udělá radost
jako vánoční dárek.
Termín: sobota 9. 11. 2019
Čas:
9.00 –14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
650 Kč
Lektorka: Dana Pachovská
Přihlášky: 21. 10. 2019
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Broučkování
Tradiční podvečerní procházka
parkem s lampionky. Nastává čas
zimy. Nastává čas zimního spánku.
Pojďte s námi najít zatoulané
světlušky a pomoci jim do pelíšků.
Cesta začíná u vstupu do parku od
Elektra Kelvin, možnost zakoupení
klasického lampionu i vodního
lampionu štěstí.
Termín: neděle 10. 11. 2019
Čas:
16.30–19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Vstupné: dobrovolné
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Akce je podpořena městem Polička
a ve spolupráci se Spolkem přátel
při SVČ Mozaika Polička. Za velmi
nepříznivého počasí se akce nekoná.
Fotokalendář
Výroba kalendáře z vlastních fotografií formou scrapbookingu. Pro
děti od 2. třídy.
Termíny: pondělí 11., 18., 25. 11. 2019
Čas:
15.00–16.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč
Lektorka: Hanka Richterová
Přihlášky: do 25. 10. 2019
Info:
SVČ Mozaika, tel.: 461 725 352
Keramika
Keramická dílna pro dospělé. Výroba vánočních dekorací.
Termíny: středa 13., 20., 27. 11. 2019
Čas:
9.00–11.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
210 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 23. 10. 2019
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Adventní kalendář
Keramická dílna pro děti (1.–6. třída)
Termíny: čtvrtek 14., 21., 28. 11. 2019
Čas:
16.00–17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 5. 11. 2019
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Hravá školička bruslení
Pro mateřské školy
Děti se hravou formou naučí základním technikám bruslení na ledě.
Termín: říjen, prosinec 2019
Místo:
Zimní stadion
Lektoři: trenéři hokeje
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Urinoterapie
Ekocentrum Skřítek pořádá
v sobotu 9. 11. od 9 do 16 hodin
(včetně přestávky na oběd) v tanečním sále ZUŠ Bystré seminář
Urinoterapie v denním životě
aneb léčba vlastní močí.
Lektor: Mgr. Jiřina Vepřeková (79 let) z Olomouce, která nám předá své dlouholeté zkušenosti.
Seminář bude o pozapomenuté metodě našich
babiček, metodě, která je stará jako lidstvo samo.
Urina (moč) není lék na jednotlivé nemoci, je to
univerzální prostředek pro ozdravění celého organismu.
Využití moče pro:
• prevenci a posílení imunity
• ozdravení organismu jako celku
• léčení vnějších i vnitřních nemocí
• vyplavování usazenin z těla
• odstranění patologických procesů
• pokožku a mnoho dalších možností využití
Moč využívá zdravý člověk jako prevenci a nemocný jako univerzální lék.
Moč je naším osobním lékařem a lékem a je zadarmo.
Povídání budeme prokládat veselým cvičením
proti „Alzheimerovi“, starou indickou masáží hlavy, africkým tancem plodnosti, cvičením před i po
přechodu, propojení levé a pravé hemisféry a dalšími legráckami.
Co si vzít s sebou: volné a pohodlné oblečení
a přezůvky, případně sešit na poznámky.
Cena:
590 Kč.
Záloha
300 Kč
na
č. ú. 196293270/0300. Doplatek na místě. Přihlášky na tel. 731 563 819 (Ing. Eva Janečková). Počet
omezen, hlaste se co nejdříve.
Ing. Eva Janečková

Galerie Kabinet
Chaos
výstavní prostor CHAOSBOX, Střítež
Vernisáž 12. 10. 2019 od 18.00 hod.
Jana Babincová – Interwoven
– Martin Karvay
Propojení – propletení – úzce spojení – protkaní – propojení – propletení – úzce spojení
Hudební performance Martina Karvaye od
18.30 hod.
Umělci představí svou individuální práci v side
specific instalaci vytvořené přímo pro prostor
galerie. Jana Babincová je známá pro svou malířskou tvorbu, ve které se zabývá abstraktními
kompozicemi. Martin Karvay na sebe upoutavá
pozornost svými černobílými kresbami, které sdílí v prostředí společenských sítí, jako je Facebook
a Instagram. Jana s Martinem tvoří pár a jejich dynamické spojení přináší nové kreativní možnosti.
Těšíme se na setkání s Vámi ve společné instalaci obou umělců v alternativním prostoru CHAOSBOX. Výstava potrvá do 8. 11. 2019. Najdete nás
na adrese Střítež 68, Polička, 572 01. Jsme 4 km od
Poličky a 14 km od Litomyšle. Otevřeno v den vernisáží, v neděli od 13 do 18 hod., nebo po domluvě.
Kontakt 602 315 215, verbrom@gmail.com. Aktuální program sledujte na FB na stránkách Galerie
Kabinet Chaos, nebo na Artmapě, či našem webu:
http://www.planeta-chaos.cz.
Za pořádající Spolek Planeta Chaos z. s. děkujeme za podporu našeho celoročního výstavního
programu MKČR, městu Polička, Agosto Foundation a soukromým sponzorům. Děkujeme všem
dobrovolníkům a především vystavujícím umělcům.

16

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

Novinky z dětského domova
Dětský domov Polička pokračuje v realizaci
plánovaných změn. Další rodinná skupina dětí se
1. 9. 2019 přestěhovala do nového městského bytu
v Poličce. Děti se od začátku podílely na přípravách k nastěhování. Pomáhaly s výběrem vybavení,
balením věcí, úklidem atd., přesně tak, jako když
se stěhuje kdokoliv jiný. Děti si v bytě za pomoci
kvalifikovaného personálu samostatně hospodaří.
Nakupují, vaří, perou, uklízejí, starají se o svoji domácnost a plánují společný program pro volný čas,
stejně jako děti již třetím rokem v bytě v Pomezí.
Chceme tak děti podporovat v co nejběžnějším
způsobu života.
Položili jsme pár otázek jedné z dívek, která
v novém bytě žije.
Těšila ses do nového bytu? A jak se Ti v něm
bydlí?
Těšila jsem se moc. Nemohla jsem se dočkat.
Byli jsme se tam s tetou podívat už o prázdninách.
To tam ještě nic nebylo. Pak jsme si balili věci. Bylo
jich hrozně moc! Teď už tam máme skoro všechno.
Ještě čekáme na nové psací stoly do pokojíčků. Je
to tu moc hezké, nové a jenom naše. Bydlí se mi tu
hezky a mám to blízko do školy.

A v čem je to jiné než dřív?
Je to jako doma. Není tu tolik lidí, jen my děti
a teta nebo strejda. Mám tu větší klid než v děcáku. Těším se, až si pozvu kamarádku na návštěvu
a budeme si spolu hrát v pokojíčku.
Je něco, co se Ti nelíbí nebo z čeho máš obavy?
Líbí se mi asi všechno. Jen si musím trochu
zvyknout. V domě je hodně nových sousedů, které
potkávám. A v bytě je taky všechno nové, ale to je
v pohodě.
Dětský domov Polička děkuje všem, kteří podporují to, aby i naše děti mohly vyrůstat v přirozeném prostředí. Velké díky patří panu starostovi
Jaroslavu Martinů, členům Rady města Poličky
a všem našim příznivcům.
Věříme, že život našich dětí v menších domácnostech je správnou cestou k získání potřebných
kompetencí pro jejich budoucí samostatný život
a přirozené začlenění do běžné komunity. A také,
že naše bezproblémové soužití s okolím přesvědčí
širokou veřejnost o tom, že jsme úplně běžnými
sousedy.
Dětský domov Polička

Pečovatelské domky hledají obyvatele
Svazek obcí AZASS dokončuje v několika svých
členských obcích výstavbu pečovatelských domků
(v tuto chvíli Pomezí, Borová, Sádek a Polička).
Nyní hledáme v členských obcích Svazku obcí
AZASS nejvhodnější obyvatele těchto domků.
Pečovatelské domky jsou bytovými domy, kde se
nachází v přízemí čtyři jednopokojové bezbariérové (upravitelné) bytové jednotky s odpovídajícím
zázemím pro osoby určené cílové skupiny.
Osoby, pro které jsou pečovatelské domky určeny, zde žijí za podpory pečovatelské služby. Cílem
výstavby výše uvedených domků je zajištění bydlení osobám v nepříznivé sociální situaci způsobené:

• věkem – senior ve věku 65 let a více (65+) nebo
• zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na
pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl., zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů
• finančními a majetkovými poměry (podrobnosti specifikace naleznete v příloze č.1)
V případě zájmu o bližší informace o pečovatelských domcích kontaktujte sociální pracovnici:
Anetu Skálovou (skalova.azass@tiscali.cz,
tel. č. 605 459 830).

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

Chceme
do Vesmíru
a k tetě Věrce
Letošní prázdniny si děti z našeho domova opravdu užily. Mimo jiné měly možnost zúčastnit se několika táborů včetně příměstských. Postupně jsme
se od nich dozvídali, jaká dobrodružství kde zažily
a kde se jim nejvíc líbilo. V jejich hodnocení táborů
letošního léta jasně zvítězil tábor pořádaný Oblastní charitou Polička, který se uskutečnil v srpnu
v Diecézním centru života mládeže Vesmír v Deštném v Orlických horách. Jednalo se o první společný
pobytový projekt, který navázal na tradici setkávání
se dětí z Dětského domova v Poličce s dětmi z rodin
v obtížné životní situaci a z pěstounských rodin, které spolupracují s Oblastní charitou v Poličce. Děti,
které se již znaly z předchozích společných akcí, prohloubily svá přátelství a některé našly nové kamarády. Celá akce se prostě povedla!
Vřelý dík patří Pavlovi Šimonovi a celému organizačnímu týmu tábora. Těšíme se na nová setkávání
a věříme, že dojde příští rok i na další tábor.
Rádi bychom také moc poděkovali p. Věře Grossmannové z Pomezí, která ve svém ateliéru Do tří do
rána uspořádala několik příměstských táborů, kde
se postupně vystřídaly téměř všechny naše děti.
Pestrý program těchto táborů děti moc bavil a k tetě
Věrce se všichni těšili. Táborů v Pomezí se mohly
zúčastnit také děti, které vzhledem ke svému nízkému věku či zdravotním obtížím nemohly absolvovat
tábory pobytové. Mohly tak zažívat táborová dobrodružství jako jiné děti a odpočinout si od prostředí
dětského domova.
Za DD Polička M. Přiklopilová, ředitelka

Přednáška Jak
pomáhají stromy
Ve středu 16. října v 19 hodin
v Divadelním klubu v Poličce se
koná přednáška Jak stromy pomáhají s regenerací celého těla,
kterou povede Lara Kucher.
Lara Kucher je viscerální terapeutka, psycholožka a léčitelka. Pobývala v šamanských centrech na Sibiři a absolvovala mnoho různých kurzů. Přijede k nám až z Liberce. Podrobněji si
o její práci můžete přečíst v zářijovém čísle časopisu
Regenerace.
O čem přednáška bude:
• Živel dřeva v čínském živlovém pentagramu
• Frekvence přírody – jak ovlivňují naše zdraví
• Rovnováha – základ zdravého těla
Dozvíte se, jak poznat, který strom je vhodný pro
vás. Jak působí jednotlivé druhy stromů – jaké mají
energie, jak a čím mohou pomáhat.
Vstupné 80 Kč.
Zájemci o individuální terapii s Larou Kucher
budou mít možnost se s ní setkat ve čtvrtek 17. října
v Pomezí. (Nutné objednání na tel. 731 563 819).
Naše přednáška se koná při příležitosti Dne stromů (v ČR připadá na 20. října). Pro MŠ a ZŠ jako kaž
dý rok připravujeme zábavně vzdělávací program
Den stromů, který letos proběhne 24. a 25. 10. (do
škol přijdou pozvánky).
Ing. Eva Janečková
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Aby nikdo
nebyl sám

Zprávy z Masarykovy ZŠ

Senioři a důchodci, přeji všem příjemný a teplý
podzim nejen v přírodě, ale i pohodu v rodinách
nebo se známými. Léto nám uběhlo většinou za
pěkného počasí, které jsme my starší využili pro
vlastní aktivitu a podporu zdraví. Společné využití volného času členů našeho spolku jsme věnovali několika zájezdům za poznáním krás přírody a také poznání naší historie v jiných místech,
než jenom ve svém okolí.
Program, který jsme měli na konci srpna
a během měsíce září, byl naplněn. Lze připomenout festival Polička 555, nebo 100. výročí Gymnázia v Poličce, nebo i 90. výročí Tylova domu.
Těchto akcí se účastnili i mnozí členové našeho
spolku.
Zájezdy do Městečka Trnávky, Jevíčka, Nových Hradů, Havlíčkova Brodu, Humpolce, Jindřichova Hradce a některé další akce byly dobře
hodnoceny, patří poděkování jejich organizátorům.
Také nadále nás čeká bohatý program. Rozvíjí se dále spolupráce s Mozaikou, zapojením
našich členů do některých zájmových činností.
Určitě navštívíme Městskou knihovnu po jejím
rozšíření, abychom se mohli zúčastnit jejich akcí
s novými záměry.
Využijeme posledních možností pěkného počasí k vycházkám do přírody. Během měsíce
října se uskuteční další ročník Zákrejsovy Poličky, přehlídka ochotnických divadelních souborů z Poličky a okolí. Vstupenka pro seniory na
všechna 4 představení stojí 100 Kč, po ukončení
přehlídky budou abonentní vstupenky našim
členům uhrazeny. Počítáme opět jako každoročně s velkou účastí našich členů.
Dále nás čeká 10. října zájezd do Polska –
Kudowy Zdroje, odjezd z autobusové zastávky
u Stratílka v 6.30 hodin, vedoucí zájezdu je Iva
Červená.
17. října se sejdeme ve 14 hodin na bowlingu
v Poličce, při hře a společné zábavě, zodpovídá
Jaromír Faiman.
24. října se uskuteční zájezd na Čertovinu
u Hlinska a okolí Hlinska. Odjezd z autobusové
zastávky u Stratílka v 9.45 hodin zajišťuje Milada Krejsová.
Přeji všem našim členům i ostatním důchodcům hodně zdraví a dobré pohody.
Za výbor SČR MO Polička
Jaroslav Koráb

Stomatologická
pohotovost

Opět nám začala škola.
Prázdniny a letní volno utekly
jako voda a žákům začaly školní
povinnosti. Krátký pobyt první
den ve svých třídách vystřídala
každodenní školní docházka.
Doufáme, že žáky bude školním
rokem provázet dobrá nálada.
Čtvrťáci a Abeceda peněz
V letošním školním roce se žáci čtvrtých tříd
zapojí opět do zážitkového projektu finanční
gramotnosti Abeceda peněz. Zahájení proběhlo
v budově Spořitelny, kde žáci plnili úkoly, při kterých prokazovali svoje vědomosti a dovednosti
s hospodařením s penězi. Prohlédli si také prostory banky, viděli trezor, bezpečnostní schránky,
počítačky peněz a další zajímavosti. Vyzkoušeli
si také vybírání peněz z bankomatu. Na závěr
exkurze si každá třída pod vedením pracovnic
Spořitelny založila firmu a do začátku podnikání
dostala od banky půjčku 3 000 Kč, aby mohla začít realizovat svůj podnikatelský záměr. Nyní vymýšlíme logo, název a zaměření firmy, plánujeme
cíl podnikání a provádíme průzkum trhu.
Adaptační pobyt Budislav
Čtyři ročníky šesťáků tradičně, již po osmé, odjely na adaptační pobyt do Budislavi. Dva dny se

12.–13. 10.
19.–20. 10.
26.–27. 10.
28. 10.
2.–3. 11.

Třetí místo v Pardubickém kraji
Velmi hezkého výsledku dosáhla naše škola na
sportovním poli v konkurenci škol celého Pardubického kraje. Naši žáci vzorně reprezentovali Pardubický kraj i naši školu v XVII. ročníku
Olympiády mládeže Pardubického kraje. Zisk
31 bodů nám dovolil zvednout nad hlavu pomyslný bronzový pohár.
har, sm

Aneb: kamarádkám, především
své. Můj tehdejší manžel oznámil, že „jde o všechno“
těm, které odešly
a zmizel. Od té chvíle se objevoval zřídka. Nejčastěji
17. listopadu vzpomeneme (záměrně nepíši „osla- ve společnosti dalších „revolucionářů“, jednou, pozvíme“) výročí událostí, které většině z nás změnily
dě večer, v doprovodu čtyř pražských vysokoškoláků,
život.
„osvětářů“. Nevzpomenu si už, jak se jmenovali, ale
17. listopadu 1989 ráno jsem byla se synem na kaž byli fajn.
dodenní cestě do hradecké fakultní nemocnice, kde
Spali na podlaze, milovali rybičkovou pomazánku
absolvoval rehabilitaci. Při druhém přestupování se
a večerníčky s Tomem a Jerrym. Nepřinášeli vždy
k nám pravidelně připojovala skupinka mediků. Za
pozitivní zprávy. Neposlouchalo se dobře, kdo, kdy,
dva týdny jsme se už poznávali, budoucí doktoři se
odkud a jak je vyhodil… Vzpomínám na svoji plačící
zajímali, jak se daří. Toho rána jsme však na zastávce
mámu, která napomíná vnuka při inauguraci Václabyli sami. Divný pocit. Řidič autobusu nic nekomen- va Havla se slovy „dívej se, tohle už nikdy neuvidíš,“
toval, zamlklé byly i sestry na rehabilitaci.
vzpomínám na kolegyni, která suše konstatuje, že jí
Byl pátek, kdy jsme chodili na kontrolu. Jindy ne- „díky revoluci“ zplesnivělo prádlo v pračce, vzpomíkompromisní ošetřující lékař zmínil, že na oddělení
nám na hektické oslavy konce roku na poličském návypukly neštovice, a nečekaně nás odeslal do domácí
městí, vzpomínám na lampionový průvod s hercem
péče. V čase bez internetu, mobilů – kamarád, u kte- Petrem Čepkem, vzpomínám…
rého jsme přebývali, neměl ani televizi – jsem se cíVzpomínám a jsem zvědavá, jak Polička pojme své
tila jako zmatená, a notně vyděšená, aktérka špatné
vzpomínky. Nebudu zastírat, že i dnes se cítím lehce
sci-fi.
zmatená a, ano, vyděšená, aktérka (pozorovatelka)
V pozdním odpoledni jsme se konečně dopravili
občas prapodivné sci-fi. Doufám v příjemné překvadomů. Moje představa, že po několika náročných
pení. Planeta bude zachráněna. Jako tehdy, i teď je to
týdnech strávíme klidný víkend, vzala rychle za
nejspíš na nás samotných…
-kaz-

MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
MDDr. Vlčková Barbora,
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150,
461 615 402
MUDr. Adamcová Markéta,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MUDr. Adamec Stanislav,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin
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Edison již podruhé
V týdnu od 6. do 13. října se opět uskuteční
mezinárodní projekt skupiny AIESEC Edison,
během kterého bude na naší škole působit 6 zahraničních studentů z Jordánska, Malajsie, Tuniska, Indie, Gruzie a Ukrajiny. Prostřednictvím
přednášek, diskuzí a interaktivních her seznámí
naše žáky se svými zeměmi a kulturami. Hlavním motivem projektu je poznání cizích kultur
a zemí, odstranění mezinárodních předsudků
a bariér, ale také motivace českých žáků ke studiu cizích jazyků.

Z deníku staromilce

oblast Litomyšl – Polička

5.–6. 10.

zde seznamovali se svými spolužáky a třídními
učitelkami. Formou zábavných her, kvízů a aktivit zažili řadu skvělých zážitků. Na jeden den sem
zavítali i sedmáci, kteří rozvíjeli své sociální dovednosti také formou zábavných a stmelovacích
aktivit.

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

Plavecký bazén
1. úterý

6.00-7.30, 14.30-16.00, 19.0020.00
2. středa
6.00-7.30, 14.30-16.00, 18.4520.00 kondiční plavání
3. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-19.00, 19.0020.00 kondiční plavání
4. pátek
12.00-20.00
5. sobota 14.00-20.00
6. neděle 13.00-19.00
7. pondělí 18.00-20.00, 18.00-19.00 (3 dráhy)
8. úterý
6.00-7.30, 14.30-15.30 (2 dráhy),
18.00-20.00
9. středa
6.00-7.30, 14.30-16.00, 18.4520.00 kondiční plavání
10. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-19.00, 19.0020.00 kondiční plavání
11. pátek
12.00-20.00
12. sobota 14.00-20.00
13. neděle 13.00-19.00
14. pondělí 18.00-20.00
15. úterý
6.00-7.30, 12.30-16.00, 14.45-15.30
(2 dráhy), 18.00-20.00
16. středa 6.00-7.30, 14.30-16.00, 18.4520.00 kondiční plavání
17. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-19.00, 19.0020.00 kondiční plavání
18. pátek
12.00-20.00
19. sobota 14.00-20.00
20. neděle 13.00-19.00
21. pondělí 18.00-20.00, 18.00-19.00 (3 dráhy)
22. úterý 6.00-7.30, 12.30-16.00, 14.45-15.30
(2 dráhy), 18.00-20.00
23. středa 6.00-7.30, 14.30-16.00, 18.4520.00 kondiční plavání
24. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-19.00, 19.0020.00 kondiční plavání
25. pátek 12.00-20.00
26. sobota 14.00-20.00
27. neděle 13.00-19.00
28. pondělí 14.00-20.00 – státní svátek
29. úterý 6.00-20.00 – podzimní prázdniny
30. středa 6.00-20.00 – podzimní prázdniny
31. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-19.00, 19.0020.00 kondiční plavání
Vyhrazujeme si právo na změnu provozní doby.
Prosím, sledujte www.tespolicka.cz a www.policka.org. a facebook: Plavecký bazén Polička.
Kurzívou vyznačené časy jsou změny ve stávající provozní době. Tobogán a vířivku zavíráme
10 min. před koncem provozní doby. V době kondičního plavání bude tobogán uzavřen.

Rozpis kurzů
• 2. 10. středa, 16.00-17.30 ORKA (2 dráhy),
16.15-17.15 relaxační plavání (2 dráhy), 17.3018.30 aquafitness
• 7. 10. pondělí, 14.00-15.00 kurz plavání kojenců a batolat od 6 měsíců do 1 roku, 16.0018.00 kurzy, ORKA (2 dráhy)
• 8. 10. úterý, 16.00-18.00 kurzy
• 9. 10. středa, 16.00-17.30ORKA (2 dráhy),
16.15-17.15 relaxační plavání (2 dráhy), 17.3018.30 aquafitness
• 14. 10. pondělí, 14.00-15.00 kurz plavání kojenců a batolat od 6 měsíců do 1 roku, 16.0018.00 kurzy, ORKA (2 dráhy)
• 15. 10. úterý, 16.00-18.00 kurzy
• 16. 10. středa, 16.00-17.30 ORKA (2 dráhy),
16.15-17.15 relaxační plavání (2 dráhy), 17.3018.30 aquafitness
• 21. 10. pondělí, 14.00-15.00 kurz plavání kojenců a batolat od 6 měsíců do 1 roku, 16.0018.00 kurzy, ORKA (2 dráhy)
• 22. 10. úterý, 16.00-18.00 kurzy
• 23. 10. středa, 16.00-17.30 ORKA (2 dráhy),
16.15-17.15 relaxační plavání (2 dráhy), 17.3018.30 aquafitness
• 28. 10. pondělí kurzy nejsou
• 29. 10. úterý, kurzy nejsou
• 30. 10. středa, kurzy nejsou
PLAVECKÉ KURZY pro
školní rok 2019/2020
Pondělí: vede instruktor/ka
• 14.00–15.00 hod. plavání kojenců a batolat,
Jitka Kmošková
• 16.00–17.00 hod. přípravka ORKA, Zdeněk
Jandík
• 16.00–17.00 hod. delfínek 6-9 let, Zdena
Šemberová
• 16.00–17.00 hod. děti kapříci 4-7 let velký
bazén, Jolana Kozlová
• 17.00–18.00 hod. delfínek 6-9 let, Jolana
Kozlová
• 17.00–18.00 hod. delfínek zdokonalovací
kurz 6-9 let, Zdena Šemberová
• 17.00–18.00 hod. plavecký oddíl A+B ORKA,
Zdeněk Jandík
Úterý:
• 16.00–16.45 hod. rodiče s dětmi velký bazén – 3–4 roky, Jana Divoká
• 16.00–17.00 hod. kosatky – zdokonalovací
6-9 let, Lenka Vejdělková

• 17.00–18.00 hod. kosatky – zdokonalovací
8-12 let, Lenka Vejdělková
• 17.00–18.00 hod. kapříci – 4-7 let, Jana Divoká
Sředa:
• 16.00–17.30 hod. plavecký oddíl Orka, (2
dráhy), Zděněk Jandík
• 16.15–17.15 hod. RELAXAČNÍ PLAVÁNÍ, (2
dráhy), Jana Nyklová
• 17.30–18.30 hod. AQUAFITNESS, Jana Nyklová
O prázdninách se kurzy nekonají.
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník zakoupí permanentku na 10 vstupů. Platnost
permanentky je 12 měsíců od zakoupení.
AKTUÁLNÍ ZMĚNY o provozu jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem
a na webových stránkách www.tespolicka.cz
a www.policka.org.
Facebook: Plavecký bazén Polička
KONTAKT: Mgr. Andrea Zachová 737 867 342,
bazen@tespolicka.cz,
Zdena Mihulková: 461 725 631, plbazen@tespolicka.cz, Jolana Kozlová 731 020 030, plaveckaskola@tespolicka.cz.
Provozní doba sauny – říjen
muži – středa a pátek 16.00-20.00
ženy – čtvrtek
16.00-20.00
ženy – sobota
14.30-16.55
společná – sobota
17.00-20.00
Sauna je vybavena ochlazovnou s bazénem
a sprchami se studenou vodou a odpočívárnou.
Je také možné zakoupit si pití dle nabídky. Návštěvník sauny si může půjčit osušku nebo prostěradlo (poplatek dle platného ceníku).
Provozní doba fitcentra na
plaveckém bazénu – říjen
po, st, pá
10.00-12.00
a 14.00-20.00
út, čt
14.00-20.00
so
17.00-19.00
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora
Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby zapůjčené klíčky vraceli i s kladkami od
zámku a dodržovali zamykání skříněk dle vydaných čísel. Dále žádáme návštěvníky fitcentra, aby dodržovali konec otevírací doby bazénu
a opustili šatnu bazénu nejpozději ve 20.00 hod.
Děkujeme.
Ubytování „Balaton“ u koupaliště
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. Venkovní ohniště je vhodné pro opékání. Využít lze
gril a chlazení. Ceník a foto najdete na webových
stránkách www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt na ubytování: 461 725 631, plbazen@
tespolicka.cz
Provoz zimního stadionu – říjen
Bruslení pro veřejnost:
sobota, neděle, svátky 14.00-15.30
čtvrtek
17.30-18.30
Nový ceník vstupného bruslení
pro veřejnost na ZS:
• Sobota, neděle, svátky děti 25 Kč/1,5 hod.,
dospělí 40 Kč/1,5h.
• Čtvrtek děti 20 Kč/hod., dospělí 30 Kč/hod.
• Půjčovné za brusle je 30 Kč.
Rozpisy ledové plochy a bruslení s hokejkou
jsou na stránkách www.tespolicka.cz a na vývěsní tabuli u vstupu do zimního stadionu. Pronájem plochy je možno rezervovat u správce ZS.
Kontakt: Miloš Grubhoffer 461 725 427,
605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz

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

IHC Stavoblock Rebels Polička

Služba Otevřené dveře Oblastní
charity Polička se jako každý rok připojuje k dalším organizacím napříč
republikou, které podzimní období
věnují Týdnům pro duševní zdraví.
Světový den duševního zdraví
připadá na 10. říjen. Právě tento termín jsme zvolili
pro oslavu duševního zdraví u nás v Poličce. V Divadelním klubu od 17 hodin čeká na všechny příznivce
promítání filmu „Bylo jednou jedno město bláznů“
(v originálu C´era una volta la citta´dei matti), což
je dvoudílný životopisný film italské televize z roku
2010 (promítneme ho ve zkrácené verzi na 30 min.
s českými titulky). Film je věnovaný Francu Basagliovi, řediteli psychiatrického ústavu v Gorizii – zapadlém pohraničním městě na severovýchodě Itálie,
kterému se podařilo jednou provždy zavřít místní
psychiatrickou nemocnici a přenést péči do sítě služeb v komunitě.
Po filmu bude následovat beseda s pozvanými
hosty o potřebách změn v české psychiatrii. O svých
zkušenostech také pohovoří lidé s duševní nemocí.
Akci pořádají Otevřené dveře ve spolupráci s ini
ciativou Na rovinu, jejímž posláním je snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví.
Vstup na akci je volný – jste srdečně zváni!
Jana Dobrovolná

Historie klubu sahá do roku 2013, kdy jsme
21. 4. odehráli náš první zápas v 1. lize inline hokeje ČR ještě pod hlavičkou hokejového klubu HC
Spartak Polička.
Od té doby jsme pravidelným účastníkem této
druhé nejvyšší soutěže v České republice. Nejvýraznějšího úspěchu jsme dosáhli v roce 2016, kdy
jsme na domácí půdě získali titul mistra 1. ligy.
V roce 2017 jsme skončili na třetím místě a v roce
2019 na místě druhém, čímž jsme dosáhli kompletní sbírky medailí.
V roce 2019 došlo i k historické události, když
jsme opustili oddíl HC Spartak Polička a založili
nový klub IHC Rebels Polička z.s., kdy po získání
silného hlavního sponzora klubu hrajeme soutěž
pod názvem IHC Stavoblock Rebels Polička.
Zároveň jsme v roce 2019 podali přihlášku a byli
jsme zaregistrováni jako nový klub i do Českého
svazu ledního hokeje. V tomto roce se tak bude
psát i nový začátek naší hokejové historie v mezi
okresním přeboru Pardubického kraje.
Dlouhá léta jsme hráli za klub HC Spartak Polička, kde jsme všichni registrovaní, a reprezentovali naše město. Po určitých neshodách s vedením
Spartaku jsme se rozhodli jít touto novou cestou.
Chtěli bychom lidem a fanouškům ukázat, že nás
hokej pořád baví a chceme ho hrát, ale už jako
nový hokejový klub IHC Stavoblock Rebels Polička. Velice se těšíme na přízeň fanoušků, kteří nás
v této naší premiérové hokejové sezóně podpoří
svou účastí na domácích, případně i venkovních
zápasech a budou nás hnát za vítězstvími.
Soupiska hráčů:
Brankáři:
• Vašátko David
• Mach Vitězslav

Obránci:
• Cik Lukáš
• Vápeník Vratislav
• Škraňka Jan
• Veselý Ota
• Nespěšný Ondřej
• Máša Jakub
Útočníci:
• Švejda Filip
• Dvořák Jonáš
• Havlíček Ondřej
• Boháček Libor
• Zobač Michal
• Vápeník Erik
• Jindra Tomáš
• Vašátko Lukáš
• Soukal Petr
• Krajíček Lukáš
• Vápeník Dušan
Soutěž meziokresního přeboru Pardubického
kraje začíná 20. 10. 2019.
První utkání začínáme doma na ZS Polička
20. 10. v neděli v 18:00 hod. proti celku HC Voděrady.
Ve druhém kole zajíždíme k soupeři HC Čestice.
Ve třetím kole opět doma 1. 11. v pátek v 19:00
hostíme celek HC Moravská Třebová B.
Kompletní rozpis utkání budeme zveřejňovat na
našich nových webových stránkách www.rebelspolicka.cz a na facebooku rebelspolicka.
Zde najdete i všechny naše sponzory, kteří nám
umožnili tuto soutěž hrát a zároveň zaplatit za hostování hráčů z klubu HC Spartak Polička a veškeré
náklady na ledy na ZS v Poličce na tréninky a zápasy.
Všem moc děkujeme!!!

Klub zdraví zve
V říjnu počasí ještě láká ven, třeba k dokončování prací na zahradách i polích, ve vinohradech pokračuje sklizeň hroznů, v sadech se možná někde
urodila jablka a hrušky, někdo si na říjen naplánoval dovolenou u moře. Ale někdy bývá říjen zasmušilý, deštivý, listí rychle mění barvy a opadává.
Abyste nejen v říjnu nepodlehli podzimním
náladám, přijďte si poslechnout 9. října 2019
od 18.00 hod. v horní místnosti SVČ Mozaika
MUDr. Milana Moskalu a jeho přednášku na téma
„Uzdravující moc pozitivních emocí“, a to v jednodenním předstihu před Světovým dnem duševního zdraví. V přátelské atmosféře se šálkem voňavého čaje určitě zapomenete na blížící se chladné
období roku, dostane se vám užitečných informací
a bude připraveno i tradiční pohoštění s recepty.
Pozitivní emoce na rozdíl od těch negativních
rozšiřují naše obzory, přinášejí nám nové pohledy

Benefiční koncert
Speciální MŠ a ZŠ Polička pořádá 25. 10. 2019
v Divadelním klubu v Poličce Benefiční koncert.
Hrají: Honza Křížek a kapela – Notorest Band –
Dott
Začátek ve 20.00 hod. Vstupné: předprodej Trafika Kubát 150 Kč, 200 Kč na místě
Připravujeme pro Vás bohatou tombolu!!!
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na situace, větší kreativitu a více možností řešení.
Což v důsledku znamená, že nám pomáhají připravit se na budoucí situace. „Emoce jsou barvami
duše; jsou velkolepé a neuvěřitelné. Když je necítíš, svět se stává mdlým a bezbarvým.“ (William
Paul Young)
„Cokoliv, co zasadíme do svého podvědomí
a zaléváme emocemi a tím, že se k tomu neustále vracíme, se jednoho dne stane skutečností.“
(Earl Nightingale, americký motivační řečník)
Přeji vám, abyste prožili nejen tento měsíc plný
pozitivních emocí a upevnili tak své zdraví.
Aktuální program Klubu zdraví najdete na
stránkách policka.casd.cz/co-nas-ceka nebo na
tel.: 737 820 318.
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

Štěpánkovo veslování po osmi letech
Výkon průměrně zdatného cvičence fitcentra je
141 opakování, průměrně zdatné cvičenky 52 opakování. Muži i ženy veslují se stejnou zátěží 40 kg.
V rekordní sérii se vesluje najednou, bez přestávky,
do vyčerpání.
Po osmi letech je v silově vytrvalostní soutěži
zapojeno 373 mužů a 101 žen. Po delší době se do
mužské i ženské TOP 20 probojovalo několik nových cvičenců a cvičenek.
V Jitřence je v žebříčku uvedena pouze elita,
tzn. ženy s výkonem od 70 opakování a muži od
200 opakování.
Ženou, která jako jubilejní stá vstoupila 1. 9.
2019 do soutěže, je absolventka sportovní fakulty a krajská přebornice ve volejbalu Bc. Karolína
Kozlová. Karolínka se dokázala hned při svém
startu zařadit mezi veslařskou elitu.
Pořadí
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
5. 	
6. 	
7. 	
8. 	
9. 	
10. 	
11. 	
12. 	
13. 	
14. 	
15. 	
16. 	
17. 	
18. 	
19. 	
20. 	

Jméno, Příjmení 
Jiří Štěpánek 
Tomáš Lněnička 
Jindřich Jílek 
Jarda Petr 
Vojta Dubánek 
Lukáš Čori 
Zdeněk Zavoral 
Jarda Jirásek 
Jarda Holec 
Milan Tůma 
Konstantin Ožinskij 
Jakub Knettig 
Zbyněk Žižka 
Ondřej Jung 
Vlastík Novák 
Jarda Travníček 
Petr Horníček 
Jiří Jílek 
Stanislav Nožka 
Vladimír Totušek 

Osobní rekord
4100
1613
1373
1164
812
776
684
672
652
636
611
581
573
566
563
561
506
505
493
481

Pořadí
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
5. 	
6. 	
7. 	
8. 	
9. 	

Jméno, Příjmení 	
Jana Navrátilová 
Eva Petrová 
Hana Javůrková 
Silvia Vislocká 
Pavla Hajská 
Iva Novotná 
Lída Nožková 
Markét Švandová 
Majka Martinů 

Osobní rekord
481
381
294
282
263
246
229
228
211

10. 	
11. 	
12. 	
13. 	
14. 	
15. 	
16. 	
17. 	
18. 	
19. 	
20. 	

Alena Pokludová 
Lenka Andrlíková 
Veronika Maršálková 
Andy Roušarová 
Sandra Štěpánková 
Lenka Vejdělková 
Tereza Vomáčková 
Jana Kovářová 
Marie Balášová 
Markéta Peňáková 
Jana Maršálková 

163
138
133
128
122
116
115
115
113
104
102

– 353, 40. Vojta Mešťan – 352, 41. Ladislav Jílek
– 352, 42. Petr Soukal – 346, 43. Zdeněk Hurych –
331, 44. Josef Vrbas – 327, 45. Vojtěch Melša – 321,
46. Martin Votava – 321, 47. Libor Kučera – 320,
48. Jarda Boháč – 313, 49. Emanuel Petr – 312,
50. Milan Komárek st. – 312, 51. Daniel Vomáčka
– 306, 52. Honza Harašta – 305, 53. Martin Dostál – 305, 54. Petr Škaroupka – 302, 55. Lukáš
Cihlář – 300, 56. Ondřej Chaloupka – 291, 57. Petr
Šinkovský – 286, 58. David Kilian – 281, 59. Petr
Uher – 281, 60. Vojta Hanyk – 280, 61. Ondra Pražan – 275, 62. David Müller – 274, 63. Karel Soukal – 271, 64. Petr Čermák – 271, 65. Franta Zink –
266, 66. Tomáš Slezák – 263, 67. Lukáš Flídr – 261,
68. Petr Humlíček – 261, 69. Vlastimil Kalášek –
259, 70. Zdeněk Roušar – 258, 71. Luboš Chládek
– 257, 72. Jakub Mitáš – 254, 73. Michal Serafin
– 251, 74. Michal Hladký – 241, 75. Luboš Švanda – 236, 76. David Kilián ml. – 235, 77. Honza
Jiruše – 234, 78. Milan Hermon – 232, 79. Luboš
Tauber – 231, 80. Jiří Havran – 229, 81. Jiří Dvořák – 229, 82. Ondra Pachovský – 227, 83. Antonín Novotný – 226, 84. Honza Petr – 224, 85. Vojta Donát – 224, 86. Lukáš Kopa – 223, 87. Lukáš
Štaud – 222, 88. Radek Horníček – 222, 89. David
Beneš – 221, 90. Tomáš Dostál – 219, 91. Lukáš
Jurda – 218, 92. Martin Pavliš – 217, 93. Franta
Zbořil – 217, 94. Lukáš Karlík – 216, 95. Jan Putna
– 211, 96. Matěj Skřipský – 210, 97. Ondra Štěpánek
– 210, 98. Vladimír Ostatek – 208, 99. Josef Stříteský – 206, 100. Daniel Ševčík – 205, 101. Libor
Řihák – 205, 102. Jirka Zrůst – 205, 103. Vladislav
Buber – 205, 104. Milan Hurný – 204, 105. Jan
Halamka – 204, 106. Josef Král – 203, 107. Tomáš Mareček – 203, 108. Miloslav Havlis – 202,
109. Štěpán Staněk – 202, 110. Matěj Zach – 201

Další závodníci, kteří ještě dosahují elitních výkonů:
21. místo – Milan Stelzl – 467 opakování,
22. Miroslav Vondra – 454, 23. Pavel Mlejn Mlynář – 442, 24. Patrik Lopour – 439, 25. Martin
Kastner – 436, 26. Petr Štejdíř – 428, 27. Josef
Peřina – 436, 28. Jarmil Cik – 422, 29. Josef Vomáčka – 426, 30. Jiří Bureš – 415, 31. Jiří Krejčí – 407, 32. Robin Běhoun – 404, 33. Petr Slezák
– 376, 34. Martin Síla – 363, 35. Milan Komárek
ml. – 363, 36. Jan Dubský – 362, 37. Vláďa Němec – 356, 38. Láďa Pavelka – 356, 39. Libor Kolář

Další závodnice, které ještě dosahují elitních výkonů:  21. místo – Milena Jančová – 94 opakování,
22. Martina Pokludová – 90, 23. Daniela Vykypělová – 85, 24. Blanka Benešová – 84, 25. Jaroslava
Trmačová – 84, 26. Lenka Poulová – 83, 27. Kateřina Brázdová – 82, 28. Markéta Hronová – 81,
29. Petra Neumeisterová – 81, 30. Iveta Vostrčilová – 79, 31. Michelle Hanyková – 78, 32. Zuzka Schwachová – 76, 33. Zdena Šimonová – 75,
34. Ivana Tobiášová – 74, 35. Jana Nyklová – 73,
36. Eva Štěpánková – 73, 37. Karolína Kozlová – 71

Vzpomínáme
Dne 14. září tomu bylo již
patnáct let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná dcera, maminka, babička, sestra,
švagrová a teta paní Marcela
Kubínová rozená Kocandová.
S láskou vzpomíná
celá rodina.
Dne 28. září 2019 uplynulo
sto let od narození naší maminky a babičky paní Růženy Popelářové. S vděčností
vzpomínají dcery, vnoučata
a pravnoučata s rodinami.
Děkujeme všem, kdo s láskou
vzpomínají.
Dne 16. 10. uplyne 10 let od
doby, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček
pan Jaroslav Kučera. S láskou vzpomíná
manželka a děti Marcela
a Leoš s rodinami.
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Polička je světovou velmocí skejťáků
Jak jsme již v minulém čísle Jitřenky zmínili,
vysekl nám po srpnových závodech prezident
ISSA Jani Soderhall velkou poklonu a napsal, že
už né Kalifornie, Colorádo ani Paříž, ale jen Polička je světovou metropolí SK8 Slalomu.
A proč? Pojďme se podívat, jak to tento rok
probíhalo. Řekli jsme si, že po mistrovsví světa
a Evropy chceme zvolnit a udělat malé, klidné,
ale kvalitní závody. Slovo dalo slovo a přihlásili jsme na ISSA (mezinárodní skate slalomová
asociace) dvoudenní závody se statusem „Prime“.
Tedy vlastně třetí nejnižší status, který je možný. Mělo to mít pár efektů. Na status Prime jezdí
méně závodníků, tedy nebude potřeba velkých
příprav, hodně lidí a spousty práce při závodech.
Tak to určitě! Stalo se prostě to, co jsme stejně
čekali. Polička je již mezi závodníky tak vyhlášená, že se rovnou přihlásilo přes 60 závodníků
a navíc podobný počet přijel i na camp do Nového Města na Moravě. Klid a pohoda vzala za své
a do hlavy se začala pod tlakem pumpovat krev.
Celému organizačnímu týmu se začala roztáčet
kolečka a ať má závod status mistrovsví světa
nebo pralesní ligy, začalo se s přípravami. Jako
první byl na řadě Camp.
Od pátého do osmého srpna byly pro závodníky
v areálu Vysočina Arény na nových asfaltových
plochách připraveny čtyři dny úporných tréninků. Ti méně zkušení se naučili něco od těch ostřílených a někteří ostřílení si na svoje tělo pořídili
nové jizvy, když ukazovali, jak se to nemá dělat. Každý večer se pak probírala technika jízdy,
šperkovaly se závodní prkna a také se řešilo, co
se bude druhý den trénovat. Do nočních hodin
probíhala také psychická soustředění pro lepší

náladu a snaha o změnu jaterních testů. Naši závodníci si trénování ve Vysočina Aréně náramně
užívali a to od těch nejmenších. Čtyři dny uběhly
jako voda a všichni závodníci se po volném pátku
začali připravovat na víkendové závody.
První den Skate’n’Roll Polička byl opět naplánován na skvělý kopec u Širokého Dolu. V noci
trochu sprchlo, ale vypadalo to, že do rána bude
vše v pořádku. Po postavení trati se některá
místa musela přece jenom ještě vysoušet. Organizační tým však makal na plné obrátky, takže
nic nebránilo začít dle připraveného časového

vadelním klubu spláchl veškerou nechuť z nevyužitého závodního dne a marného boje s počasím.
Neděle byla ve všech směrech mnohem přívětivější. Krásné počasí, návrat na oblíbenou destinaci nábřeží Svobody a vše šlapalo tak jak má.
Navíc naši jezdci přidali skvělá umístění, tak to
bylo všechno v cajku. Opět tento den začínala
kategorií dětí v tight slalomu. Na druhém místě dojela Anička Šafránková a před ní se dostala
pouze Emily Martinů. V kategorii mladistvých
se na start postavil ještě Honza Hromádko, který
jel svoje první závody. Umístění ho sice minulo,

harmonogramu. Jako první se jel giant slalom
a začínalo se od těch nejmenších. Sice nejeli celý
kopec až od vrchu, ale i tak dosahovali v cíli slušných rychlostí. V kategorii dětí na druhém místě
dojela Anička Šafránková a první Emily Martinů.
Kategorie mladistvých již jela celou trať, která
měřila přes čtyři sta metrů. Na osmém místě
dojela Mařenka Maděrová, sedmá Tereza Dvořáková, šesté místo pak obsadil Martin Falt, na
čtvrtém místě dojel Tomáš Mach a třetí místo
obsadila Karolína Machová. Před Karolínu už
se dostala jen Španělská Fullana Clemente Alba,
která obsadila druhé místo a první místo patřilo
Danu Syrovému z Prahy.
Další kategorií na řadě byla kategorie juniorů.
Zde skončil Petr Martinů na třetím místě. Stále
usměvavý Petr Duda obsadil v kategorii amatérů
sedmou příčku. Kategorie masters, která se nám
rok od roku rozšiřuje, měla největší obsazení, ale
za Poličku tam byl jediný jezdec a to Petr Klein.
Petr dojel přibližně v polovině startovního pole
na třináctém místě.
V nejvyšší kategorii profesionálů jsme měli tři
jezdce a z jejich umístění máme opravdu radost.
Na šestém místě skončil Zdeněk Mach, druhé
místo připadlo na Standu Nožku a Petr Matouš
dojel jako první. Tímto skvělým umístěním jsme
uzavřeli závod giant a vše se začalo přestavovat
na duální slalom hybrid.
Počasí však bylo proti, nechalo nás při přestavbě zapotit a pak spustilo svoji otravnou písničku
o půlhodinových přeháňkách. Vždy jsme trať vysušili a když už bylo vše připraveno a mohlo se
začít, začalo znovu pršet. Takhle nás to trápilo
až do tří hodin odpoledne, kdy jsme se rozhodli
závody ukončit. Dle předpovědi měly totiž skončit přeháňky a začít několikahodinový regulérní
slejvák. Jako organizátoři jsme již uklízeli celou
dráhu v dešti. Večerní odpočinek v místním di-

ale radost ze závodů jistě měl, držel se pořekadla,
že je důležité se zúčastnit, ale není nutné zvítězit.
Na osmém místě pak dojela Tereza Dvořáková
a o půl vteřiny lepším časem ji předběhla na místě sedmém Mařenka Maděrová. Šesté místo obsadil Martin Falt a o skoro dvě vteřiny lepší čas
a pátou pozici si vybojoval Tomáš Mach. Nejlepší čas za Poličáky v kategorii mladistvých měla
Karolína Machová, a to jí přisoudilo třetí příčku. V kategorii juniorů si Petr Martinů dojel pro
čtvrté místo. Petr Duda, který jezdí v kategorii
amatérů, se stejně jako den před tím, umístil na
sedmém místě. Je to holt jeho šťastné číslo. Petře, jednička je šťastnější;). Petr Klein z kategorie
masters si zajel pro čtrnácté místo a před něho se
na místo třinácté dostal Ivo Škrabal. Profesionálové spolu bojovali do poslední chvíle a vzájemné
souboje pro nás vyšly velice dobře. Sedmé místo obsadil Zdeněk Mach, čtvrtý dojel Stanislav
Nožka a na třetím místě pak skončil Petr Matouš.
Díky prvnímu místu v sobotu a třetí příčce v neděli se tak stal Petr Matouš úplným vítězem ve
své kategorii. Navíc díky této výhře se Petr dostal
na třetí příčku v celosvětovém žebříčku. Velká
gratulace.
Vyhlásili jsme výsledky, udělali společnou
fotku a poděkovali všem jezdcům a divákům za
jejich účast na závodech. Tento rok to bylo opět
super, a jak jsem zmiňoval na začátku, kladné
ohlasy na sebe nenechaly dlouho čekat. Poděkování samozřejmě patří městu Polička a Pardubickému kraji za velkou organizační podporu. Dále
pak všem sponzorům, které jsme během obou
dnů několikrát zmínili a také Vám divákům, kteří jste přišli jezdce podpořit. Věřím, že příští rok
si sk8ová obec opět najde cestu do Poličky a znovu to tady pojede z kopce. Kde taky na světě jinde
než tady v Poličce!
Petr Matouš

Tenis
27. 7.–babytenisový turnaj v Ústí nad Orlicí.
Z našich nadějí se zúčastnila pouze Anežka Zahradníčková, která bojovala jak se patří a odměnou jí bylo krásné 3. místo.
2. 8.–turnaj dorostenek nejvyšší kategorie
A v Táboře. Po delší pauze vyrazila na turnaj
Simča Válková, která se úspěšně prokousala
dvoukolovou kvalifikací a v hlavní soutěži dokázala vyhrát dva zápasy.
17. 8.–turnaj dorostenek v Brně. Šárka Uhlířová získala 3. místo ve dvouhře a 2. místo ve
čtyřhře.
17. 8.–babytenisový turnaj v Novém Městě na
Moravě. Náš bojovník Marťa Chalupník obsadil
3. místo.
17. 8.–se na našich dvorcích konalo Mistrovství Pardubického kraje neregistrovaných hráčů.
Erik Vápeník obsadil 5. místo a jeho tatík Dušan 10. místo.
24. 8.–turnaj starších žákyň v České Třebové.
Verča Uhlířová obsadila 3. místo ve dvouhře.
25. 8.–babytenisový turnaj v Litomyšli. Štěpánka Vodehnalová obsadila 5. místo.
7. 9.–turnaj dorostenek ve Žďáru nad Sázavou.
Šárka Uhlířová získala 1. místo ve čtyřhře.
8. 9.–turnaj mladších žákyň v Ústí nad Orlicí. Šárince Dostálové se podařilo připsat cenné
body za jednu výhru ve dvouhře.
14. 9.–turnaj staršího žactva v Ústí nad Orlicí. Mezi chlapci zaznamenal Důša Zahradníček
jednu výhru ve dvouhře a mezi děvčaty se dařilo
Verče Uhlířové, která získala 3. místo ve dvouhře a 2. místo ve čtyřhře.
Od října bude v provozu opět nafukovací hala.
Případní zájemci o stálou rezervaci nebo o jednotlivá hraní se můžou informovat na tenisových stránkách www.tenis-policka.cz nebo na
tel. 604 155 378.
-zj-

22

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

Zprávy oddílu ledního hokeje
Novou hokejovou sezónu jako první zahájilo
v pátek 6. 9. 2019 mužstvo mladších žáků přátelským utkáním v Blansku, kde podlehlo domácím
6:4. V prvním ostrém startu v sobotu 7. 9. 2019
jela juniorka do Hlinska, odkud přivezla první
body po vítězství 6:3. V domácím prostředí zahajovalo jako první mužstvo mladších žáků a to
v sobotu 14. 9. 2019 v mistrovském utkání proti Humpolci. Soupeř byl nad síly domácích. Sice
Spartak na začátku třetí třetiny prohrával jen
1:3, ale celkový účet nakonec činil 1:10. V odpoledním programu v sobotu 14. 9. 2019 hostila
juniorka mužstvo České Třebové. První třetina
skončila smírně 1:1. Pokud by se ve druhé hrálo
na šance, měl Spartak jasnou převahu, ale brankou se neprosadil. Ve třetí se ujal vedení, o které
brzo přišel a po šedesáti minutách za stavu 2:2
se šlo do prodloužení, ve kterém branka nepadla
a o vítězi musely rozhodnout samostatné nájezdy.
V nich byli štastnější, zásluhou střelce Augustina,
domácí hráči Spartaku.
V neděli 15. 9. 2019 jela juniorka k dalšímu mistrovskému utkání do Moravské Třebové. Když na
začátku třetí třetiny inkasovala nejstarší mládežnická kategorie Spartaku popáté (stav 5:3), vypadalo to špatně, ale v tento moment nastal zlom
a Spartak sázel Třebové jednu branku za druhou
a zaslouženě zvítězil 5:9. „A“ mužstvo sehrálo
dvě přátelská utkání s Bystřicí nad Pernštejnem
a předehrávalo 21. kolo s mužstvem „Zastávka

u Brna“. Všechny tři zápasy byly odehrány po
uzávěrce tohoto vydání.
Program mužů v měsíci říjnu na domácím ledě.
Sobota 12. 10. 2019 od 17:30 hod. – Velké Meziříčí „B“ a další utkání, opět sobota 26. 10. 2019 od
17:30 hod. – Velká Bíteš „B“.
Výbor oddílu LH

Volejbalové zprávy
Nová sezóna začala pro naše družstva jednotlivými turnaji nebo kvalifikacemi v daných kategoriích. Naše juniorky a kadetky ve své přípravě na
1. ligu odehrály vyrovnaná utkání na turnaji ve
Svitavách, kde obsadily čtvrté místo.
Mladší žákyně zahájily sezónu také velmi dobře,
z kvalifikace ve Svitavách rovnou postoupily do
čtyřčlenné finálové skupiny. Stejná děvčata v kvalifikaci trojek získala třetí místo, když porazila
i obě družstva v pořadí před sebou. Zaváhala bohužel se dvěma svitavskými družstvy. Přesto vypadají jejich předvedené výkony velmi povzbudivě.
Starší žáci ve své kvalifikaci dvakrát ukořistili
bod soupeřům, což jim stačí na B skupinu v dalším
kole přeboru.
Muži se rozešli smírně 1:1 se soupeřem z Vysokého Mýta. Další soutěže se rozbíhají v posledních
zářijových víkendech.
har

Turisté zvou
Středa 2. října – Kolem Orlice
do Brandýsa
Vlakem do Ústí nad Orlicí
s odjezdem z Poličky v 7.30 hod.
Z Ústí nad Orlicí po modré TZ
přes Klopoty, Orlické Podhůří a Rviště ke zřícenině hradu Brandýs a zpět do
Brandýsa n. O. Pěšky asi 12 km. Na vycházku zve
Jiří Andrle.
Sobota 5. října – Slováckými vinohrady
Tradiční podzimní zájezd na burčákový pochod
do oblasti Dolních Bojanovic a Prušánek. Vedoucí
akce Zdena Mihulková.
Středa 16. října – Kolem Jedlovských rybníků
Městskou dopravou v 8.00 hod. do Modřece
a odtud přes Baldu a kolem Jedlovských rybníků
po červené tur. značce do Bystrého. Návrat linkový autobusem do Poličky. Vycházka asi 10 km. Vycházku vede Jiří Andrle.
Sobota 19. října – Pivnice – 49. ročník
Odjezd objednaným autobusem od nádraží ČD
v Poličce v 8.30 hod. do Boru u Skutče, odtud
k chatě Polanka. Dále pokračujeme do Pivnického kaňonu. Po cykloznačení do Kutřína a Otradova. Objednaným autobusem do Poličky. Trasa asi
15 km. Vycházku připravil Vlad. Uhlíř.
Pondělí 28. října – Spadaným listím
Memoriál poličských turistů
Linkovým autobusem z aut. nádraží v 8.35 hod.
do Korouhve–Lačnova. Odtud značenými i neznačenými cestami na Prosičku. Z Prosičky neznačenými cestami do Borovnice a autobusem do
Poličky. Celkem asi 11 km, možnost prodloužení
do Poličky. Akce je věnována vzpomínce na naše
kamarády, kteří opustili naše řady. Vycházku vede
Jiří Andrle.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct. Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Kardiaci zvou
Zhodnocení srpnových akcí:
24. 8. jsme se vydali na výlet do Skutče, kde jsme
uspořádali vycházku po naučné stezce kolem skutečských lomů. Procházky se zúčastnilo 54 našich
členů. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli krásy
okolní přírody maximálně užít. Všichni zúčastnění
byli moc spokojeni
Plánované akce na říjen:
Na sobotu 5. 10. 2019 je naplánován výlet do Olomouce a jeho okolí (historické centrum Olomouce
a Svatý Kopeček). Odjezd autobusu bude v 7.30 hod.
z Poličky z autobusového nádraží v Poličce, ze Svitav
v 8.00 hod. Cena zájezdu 150 Kč. Oběd bude zajištěn.
Zájemci ať se hlásí u paní E. Navrátilové.
Brokl Pavel, předseda

Poličský out
Dne 9. 11. se uskuteční v hale
ZŠ Na Lukách XV. ročník amatérského volejbalového turnaje
Poličský out. Přihlášky přijímáme do 2. 11. na e-mailové adrese policskyout@
nastrankach.cz. Počet družstev je omezen na osm.
Více informací na www adrese policskyout.nastrankach.cz.
Za TJ Spartak, RS – Volejbal J. K. Dvořák
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Oslavy 30. výročí sametové revoluce
Ještě před tím, než 17. listopadu oslavíme
30. výročí sametové revoluce, připomeneme si, co
se dělo. Pak je přímo na den 17. listopadu připraveno množství akcí. Čekají nás projekce trezorových
filmů, divadelní vystoupení, beseda s pamětníky,
výstavy a mnohé další:
3.–15. října
vernisáž 3. října v 15:30 hod. na Palackého náměstí
Výstava – Než přišla svoboda
Výstava přiblíží situaci v různých oblastech života před rokem 1989 a změny, ke kterým mohlo
díky sametové revoluci dojít.
8. listopadu
17:00 hod. – Centrum Pontopolis
Beseda s Danielem Kroupou
politikem a signatářem Charty 77 na téma Svoboda a svobodná společnost (dopoledne proběhne
beseda pro studenty poličského gymnázia).
12. listopadu
18:00 hod. – Tylův dům
Vernisáž výstavy fotografií Petra Kleina
…fotil jsem pro stávkový výbor
Reportážní fotografie pořízené v období listopad
až prosinec 1989 pro Studentský stávkový výbor
v Hradci Králové.
17. listopadu
10:00 hod. – Tylův dům
Připomenutí obětí komunismu na Poličsku
Výstava Občasníků OF Polička. Výstava fotografií Pavla Váchy (Tylův dům je otevřen do 19:00)
10:30 hod. – Tylův dům
Projekce filmu Smuteční slavnost
Trezorový film z roku 1969 pochází z tvorby režiséra Zdenka Sirového a vyšel z námětu Evy Kan-

tůrkové. Děj nás přivede do roku 1965 a vrací se do
dob komunistického puče v roce 1948. Kvůli svému kritickému pohledu na tehdejší společnost byl
poprvé představen veřejnosti až v listopadu 1989.
11:30 hod. – Tylův dům
Projekce filmu Jak nás viděl svět
Dokument Jak nás viděl svět od dvojice režisérů Aleny Šimíčkové–Hynkové a Vladimíra Kunze
představuje sametovou revoluci 1989 z pohledu
zahraničních televizních štábů.
13:00 hod. – Muzeum CBM
Vernisáž výstavy 30 let od Sametové revoluce
a beseda s pamětníky (OF Polička)
14:30 hod. – Tylův dům
Projekce českého trezorového filmu
15:30 hod. – Tylův dům
Scénické čtení textů Václava Havla, esejů
a článků z Občasníků OF Polička
v podání studentů divadelní školy při Divadelním klubu, Veroniky Jílkové a Petra Cupery.
16:30 hod. – Tylův dům
Projekce českého trezorového filmu
18:00 hod. – Evangelický kostel
Bohoslužba a průvod k soše TGM
od 18:00 hod. – Divadelní klub
Závěrečná beseda a koncert
Přijďte společně zakončit oslavu výročí na besedu s rautem a koncertem kapel Tros stricos, Fotrs
Blues a Paní věší prádlo.
19:30 hod. – Pomník obětem druhého a třetího
odboje
Pietní procházka
k pomníku obětem druhého a třetího odboje.
Akci pořádá Centrum Bohuslava Martinů, Divadelní klub, evangelická farnost, Gymnázium Polička, město Polička, OF Polička, spolek Pontopolis
a Tylův dům za finanční podpory města Poličky
a Pardubického kraje.

LiStOVáNí –
Mé dětství
v socialismu
Datum – 31. října 2019
Čas – od 20:15
Místo – Divadelní klub
Vzpomínky na věčné časy aneb Mé dětství v socialismu v podání LiStOVáNí.

Známé osobnosti vypráví mozaiku příběhů,
emocí a vzpomínek na svá dětská léta v období
socialismu. Vykreslují mimořádně plastický obraz doby, kterou zažila stále ještě naprostá většina
z nás. Zavzpomínejte s nimi na dobu, která měla
trvat na věčné časy. Děti dokážou být mimořádně
citlivé na věci, s nimiž se dospělí už dávno smířili.
Dokážou ze své perspektivy mnohem intenzivněji vnímat absurditu, nesmyslnost i krásu. Patříte
také mezi děti socialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé a originální texty zaručeně vyvolají proud vašich vlastních vzpomínek, emocí
a zážitků z té doby. Nebo jste se narodili až po sametové revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad tím,
v čem vaši rodiče museli každodenně žít a jak moc
se tehdejší svět lišil od dnešního. Účinkují: Pavel
Oubram (alt. Jiří Ressler) a Věra Hollá.
Vstupné 50 Kč/ 100 Kč
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