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CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ
PROJEKT DOKONČENÍ REKONSTRUKCE
MĚSTSKÉHO MUZEA

h) osoby ubytované v zóně mající zároveň zajištěno
parkování;
i) osoby vjíždějící do zóny ve dnech pondělí až
pátek od 17 do 06 hodin;
j) osoby vjíždějící do zóny v sobotu od 12 hodin do
pondělí do 06 hodin a ve dnech státních svátků;
osoby vjíždějící do zóny za účelem zajištění sňatku
a smutečního obřadu.
Držitelům povolení MěÚ a zásobování do 10 t je
vjezd do centra povolen.
Občané, kteří nemají, v souladu s výše uvedenou
vyhláškou, nárok na vydání bezplatného povolení
k vjezdu do historického centra města, si budou moci
u vybraných automatů (parkoviště u pošty a u Tylova
domu) zakoupit jednorázové povolení k vjezdu do
historického centra města za poplatek 20,- Kč/den.
Město Polička děkuje za pochopení a spolupráci.
Za Radu města Poličky
Jaroslav Martinů, starosta

Město Polička vyvíjí značné úsilí dokončit obnovu budov městského muzea, jeho vybavení novými
expozicemi, vybudování depozitáře a úpravu muzejní zahrady. V roce 2009 uplyne 50 let od úmrtí
Bohuslava Martinů a v této souvislosti by měla být
otevřena nová expozice věnovaná jeho životu a dílu.
Blíží se také možnosti získání finančních prostředků
z evropských fondů a proto Město Polička pokračuje
v přípravě tak, aby již v první výzvě bylo připraveno
podat žádost o dotaci na tento projekt.
První etapa projektové dokumentace byla zpracována v roce 2006 a velmi zajímavě řeší vytvoření
expozic věnovaných Bohuslavu Martinů, prostor
chodeb a vstupního vestibulu.
(pokr. na str. 2)

SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA SE
SPORTOVNÍMI REPREZENTANTY
Starosta Jaroslav Martinů a místostarostka Marie
Tomanová se sešli s reprezentanty Poličky v naturální kulturistice Jiřím Štěpánkem a Jaroslavem
Petrem a účastníkem silové soutěže v benchpressu
Jakubem Gutveisem. Vedení města sportovce velice
ocenilo a poděkovalo jim za jejich významné úspěchy
v mezinárodních soutěžích. Jiří Štěpánek se umístil
na 3. místě na MS v italském Bolzanu v roce 2006
a získal několik stříbrných medaili na Grand Prix.
Nyní se připravuje na nominační soutěž na mistrovství světa, která se bude konat (pokr. na str. 20)

ŠUMNÁ

města

3. listopadu v TD

Město Polička ve spolupráci s Tylovým domem Polička si Vás dovolují pozvat na nekomerční
předpremiéru dokumentu „Šumná města - Polička a Svitavy“ z cyklu pořadu o architektuře českých
měst.
Promítání se uskuteční v sobotu 3. listopadu 2007 ve 20 hod. ve velkém sále Tylova domu
v Poličce. Po skončení pořadu (cca 30 minutové promítání) bude následovat debata s poličskými občany a autory pořadu - arch. Davidem Vávrou a režisérem Radovanem Lipusem.
Vstup zdarma.
Srdečně Vás zveme.
Jaroslav Martinů, starosta
Alena Báčová, ředitelka TD
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ZMĚNY V DOPRAVĚ
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás informovat o základních aspektech Obecně závazné vyhlášky Města Poličky
č. 2/2007 o místním poplatku za povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí
měst (kompletní znění vyhlášky je na úřední desce
a na internetových stránkách Města Poličky), která
byla schválena Zastupitelstvem města Poličky dne
27. září 2007 a nabude účinnosti dne 1. 1. 2008.
V průběhu měsíců listopadu a prosince strážníci
městské policie navštíví občany, kteří v centru města
bydlí nebo mají provozovnu a rozdají bezplatné povolení k vjezdu do historického centra města. Současně
budou strážníci městské policie připraveni zodpovídat veškeré dotazy, týkající se dané problematiky.
Ti, kteří nebudou strážníky zastiženi, si budou moci
povolení k vjezdu vyzvednout na Městském úřadě Polička, odbor finanční a plánovací, vestibul, kancelář
č. 12 – p. Antonín Kašpar, tel.: 461 723 834.
Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící
nemovitosti ve vybraném místě,
b) osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti;
c) osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich
průvodci;
d) osoby, které jsou držiteli parkovacích karet ročních i pololetních vydaných Městským úřadem
Polička;
e) drobní prodejci při čtvrtečních trzích;
f) osoby mající ve vybraných místech pronajatou
garáž;
g) osoby vjíždějící do zóny s vozidlem ve vlastnictví
města Polička nebo ve vlastnictví příspěvkové
organizace zřízené městem Polička při výkonu
své činnosti;
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1

CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ
PROJEKT DOKONČENÍ REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO MUZEA
(pokr. ze str. 1)
Stálá výstava věnovaná Bohuslavu Martinů je navržená v zajímavé interaktivní
podobě, kdy návštěvník bude vtažen do čtyř významných období života hudebního skladatele (od
dětství po studentský život, pobyt ve Francii, pobyt
v USA a období po návratu do Evropy až po odchod
z tohoto světa). Hudba vybraného období, nasvětlení,
dobové fotografie, artefakty apod. by měly vytvořit
atmosféru podobnou té, v níž Martinů během svého
života tvořil.

prvního patra provedou návštěvníky historií a budou věnovány především městu a kraji, architektuře,
typickým řemeslům, spolkům, zájmům lidí a výsledkům jejich konání v průběhu uplynulých staletí.
Plánované expozice by v těchto prvních místnostech
měly zaujmout i nejmenší návštěvníky, kde bude pro
ně připravena řada her a zábavy, např. skládání středověkého města, zkoušení různých dobových oděvů
a doplňků, obchodování na tržišti apod. (obr. 2, 3).
Další místnost nabídne expozici horáckého skla, do-
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Prostory vestibulu budou zpřístupněny z Šaffovy
ulice. Ve vestibulu bude umístěna recepce s možností
zakoupení vstupenek nejen do muzea a prostor věnovaný možnosti prezentace toho, co v muzeu bude
ke zhlédnutí a co stojí za prohlídku v našem městě
a okolí. Okenní barevná vitráž v mezipodlaží by měla
rozehrát hru barev na schodech při výstupu do 1. patra. Chodbu 1. patra ozvláštní 8 m dlouhý reliéf „Dívčí
válka“ od poličského rodáka Vojtěcha Eduarda Šaffa,
rodokmen rodiny Martinů a přehled nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů.
Začátkem letošního roku Město Polička zadalo
zpracování druhé etapy - architektonického návrhu
a projektové přípravy řešení dalších expozic, které
budou umístěny v nových prostorách městského muzea. Projekt byl dokončen v červnu. Velice netradičně
a zajímavě budou řešeny někdejší prostory divadelního sálu navrženého pro krátkodobé výstavy. Pro
tento účel bude zhotoven originální výstavní systém
(fundus) umožňující vystavovat různě veliká dvojrozměrná i trojrozměrná díla a variabilně členit prostor
sálu na různé menší či větší části (obr. 1).
Stálé expozice v 1. patře jsou řešeny tak, aby
výstavní fundus byl jen prostředkem pro zvýraznění krásy či významu exponátu. První dvě místnosti

sud ukrytého v depozitářích muzea a zhlédnutí filmu,
v němž bude ukázáno, jak se sklo zpracovává (obr. 4).
Čtvrtou místností bude školní třída Bohuslava Martinů
z období přelomu 19. a 20. století, dobově vymalována, s replikami historických lavic a pomůckami, které
se dříve používaly (obr. 5). Hned za ní bude videosál
(obr. 6) s možností promítnutí filmů o Bohuslavu Martinů, či o Poličce a okolí. Sálek by měl také sloužit pro
různé vzdělávací, společenské či konferenční aktivity.
V šesté, poslední a současně největší místnosti, bude
již zmiňovaná expozice věnovaná Bohuslavu Martinů,
kde si bude moci návštěvník mj. poslechnout hudební
ukázky z jeho děl.
Nové expozice jsou součástí jednoho velkého
záměru - vybudování živoucího kulturního centra
v prostorách současných 3 muzejních budov, do
nichž by se měla v budoucnu přestěhovat městská
knihovna. Součástí celého projektu je, kromě realizace stálých expozic a vstupního vestibulu, také
vybudování nového muzejního depozitáře a přeměny
současného muzejního dvora v oddechové klidové
centrum se zahradní úpravou. Také pro tyto části
projektu již byla letos zadána a zhotovena projektová
dokumentace. Realizace celého náročného projektu
s odhadovaným rozpočtem cca 30 mil. Kč v tak krátkém čase a při finančních možnostech města se však
neobejde bez dotační pomoci z národních zdrojů či
fondů Evropské unie.
Pro zpracování žádosti do 1. výzvy předkládání
žádostí o podporu z fondů EU - Regionálního operačního programu - byla ve výběrovém řízení vybrána
odborná firma (OHGS s.r.o.), která již ve spolupráci
s městem začala připravovat podklady potřebné
k této žádosti.
Všechny současné kroky tak směřují k dokončení
celého záměru v roce 2009 a k otevření nových expozic u příležitosti 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů.
Rada i zastupitelstvo města podporuje tento projekt
jako jeden z prioritních.
Mgr. Jan Matouš, radní města Poličky

OPRAVY KOSTELA SV. JAKUBA
NA PŘELOMU TISÍCILETÍ
Práce na opravách kostela nikdy nekončí, stále
je potřeba zasahovat, jinak zub času napáchá veliké
škody. Nebudu se proto rozepisovat o drobných opravách, které se dělají průběžně. Chci připomenout jen
větší opravy, které jsou svým způsobem součástí dějin
našeho města.
Největší viditelnou změnu kostela způsobila výměna střešní krytiny. Střecha již byla v havarijním
stavu. Nad presbytářem byla černá břidlice, která však
rychle zvětrávala a několikrát jsme ji museli opravovat.
Nad lodí byl pozinkový plech natřený červenou barvou a nastala doba, kdy už bylo nutné provést nový
nátěr. Jeho cena ale představovala částku blížící se
ceně nové krytiny. Bylo jasné, že pozinkový plech
je již zastaralé řešení. Dostali jsme schválený černý
eternit. Pod něj musí být folie. Ing. Šafář vymyslel nejlevnější řešení: ušetříme za demontáž plechu, nákup
a montáž folie, když prostě ten plech pod eternitem
necháme plnit funkci folie. Takže na plech se natloukly kontralatě, latě, na to eternit a hotovo. To bylo
v roce 1999. V tom roce nastala změna barvy střechy
a ne v roce 2000 jak je uvedeno v brožurce Polička
- kostel sv. Jakuba vydané Městským muzeem a galerií
v roce 2005. V roce 2000 jsme totiž dělali druhou etapu opravy střechy, výměnu krytiny nad presbytářem.
Tam jsme odstranili starou černou břidlici a dali černý
eternit. Pod ním je folie.
V roce 2001 provedlo muzeum novou elektroinstalaci do světničky B. Martinů včetně přístupového
schodiště. Přívod byl proveden kabelem přes sakristii, za níž již byl pod dlažbou umístěn přívodový
kabel. Dosud byla elektřina do kostela přiváděna
nadzemním vedením od fary. Nastala pro nás velmi
nepříjemná situace. Podle předpisů není možné, aby
do jedné budovy byl přiváděn proud takovýmto způsobem, protože kostel byl k proudu nadále připojen
nadzemním vedením. Pro nás to byla velmi obtížná
doba, protože farnost byla po opravě střechy finančně vyčerpaná. Museli jsme elektroinstalaci v kostele
udělat, ale neměli jsme peníze. Státní příspěvek na
takovouto věc nedostaneme. A nebylo si kde půjčit.
Až v květnu 2002 se našel dobrodinec, který nám
bezúročně půjčil půl milionu korun. Když musíme
mít v kostele zednický nepořádek, tak při jedné špíně
uděláme i novou liturgickou úpravu včetně ozvučení.
Začali jsme 10. 6. 2002 vyklízením mobiliáře a zakrýváním toho, co nelze odnést. Nejhorší bylo, že už byl
slíbený koncert Polička 555 na 18. 8. To znamená,
že do té doby musíme být hotovi. Když v polovině
července přišla komise připravující festival prohlédnout místo konání koncertu, mohli z toho mít infarkt.
Kostel byl staveniště. Nevěřili, že to stihneme dodělat.
Společné dílo spojuje a musím říci, že naši farníci
podali úžasný výkon. Díky brigádnické práci se nám
dílo podařilo nejen včas dokončit, ale i finančně
zvládnout. 15. 8. přijel biskup Josef Kajnek znovuvysvětit kostel po opravě. Dostali jsme 60.000,- Kč od
města, vše ostatní jsme platili sami, dluh již máme
umořený. Hlavní prací liturgické úpravy je změna výšky presbytáře. U bývalých mřížek byly tři schody. Ty
jsme posunuli o sedm metrů dopředu do vítězného
oblouku. Znamenalo to vykopat mramorovou dlažbu,
provést návoz, zhutnit ho, vrátit a doplnit dlažbu, nahradit žulové schody mramorovými. Štaly, které byly
ve vítězném oblouku jsme posunuli blíž k hlavnímu
oltáři a tak vznikl nádherný prostor, který vyhovuje
nejen liturgii, ale i konání koncertů. Ve výše zmíněné
brožurce je věta: „V roce 2002 byla dokončena diskutabilní nová liturgická úprava interiéru.“ Diskutovat
se dá o všem. Mě těší, že ti, kteří liturgii rozumějí, byli
nadšeni a dostali jsme uznání z nejvyšších míst.
P. Rudolf Zahálka, děkan

POZOR!!!
Změna emailové adresy Jitřenky.
Nová adresa je:
jitrenkapolicka@seznam.cz
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Dosti neslavně skončila 15. 9. hodinu před půlnocí na Palackého náměstí „férovka“ pro dvaatřicetiletého vyzyvatele z Poličky. Jeho
soupeř, evidentně vyšší váhové
kategorie, mu uštědřil pár zdařilých forhendů a dopřál mu poznat
vůni asfaltu, na který jej složil.
Navíc při tomto duelu, ve kterém
obsadil krásné druhé místo, ztratil
vyzyvatel i mobilní telefon, takže
bitka se mu skutečně vyplatila…
Jako poldr po přívalu stoleté
vody byl pln alkoholu čtyřiasedmdesátiletý důchodce z Bořin 24. 9. odpoledne. Není divu, že mu
horizontální poloha na kostkách autobusového nádraží vyhovovala více, než poloha vertikální a bylo
zřejmé, že jeho chabý pokus odjet na něčem, co
s hodně bujnou fantazií lze nazvat jízdním kolem,
musela skončit fiaskem. O jeho odvoz domů se nakonec postarali strážníci,
kterým se jen tak nepoštěstí vidět najednou tolik
usměvavých
cestujících
v odjíždějících autobusech…
Business se nezdařil 4. 10. odpoledne trojici slovensky hovořících mužů. Dříve než stačili
pokoutně prodat zaručeně pravé
značkové parfémy, kterými nedoporučujeme obdařit ani nepříliš
oblíbené příbuzné, skončili v rukou strážníků a odjeli z Poličky se
značným finančním prodělkem…
Předností v jízdě protijedoucích vozidel se nijak
zvlášť nezabýval sedmadvacetiletý řidič z Kamence,
který 9. 10. hodinu a půl před půlnocí na ulici Střítežská málem nevratně změnil vizáž kapoty služebního vozidla strážníků. Po krátké stíhací jízdě byl
zastaven na ulici Heydukova a na jeho obranu je
nutno říci, že s 2,53 promile alkoholu v dechu nejel
zase tak špatně…
Správnou teplotu dobře vychlazeného piva testoval 13. 10. večer hned v několika zařízeních, kde
zlatavý mok z píp naleštěných mocným proudem
tryská, osmadvacetiletý muž z Bořin. A protože je
taková obchůzka kontrolních stanovišť leckdy vysilující, je lepší šetřit chodidla na jinou příležitost
a radši se povozit autem. Spanilá jízda skončila čtyřicet minut po půlnoci na ulici Hegerova hlubokým
výdechem do digitálního nepřítele všech žíznivých
řidičů. Hodnota 2,05 promile naznačila, že po
nějaký čas bude v Poličce a Bořinách o jednoho
chodce víc…
Jsou situace, nad kterými zůstává rozum stát.
Například, když 16. 10. před polednem na ulici
Riegrova vyvrávorala z vozidla třiapadesátiletá
řidička z Lezníka a s intonací člověka, který má
do střízlivosti daleko asi tak, jako je z Poličky do
Karibiku, se dožadovala, aby jí strážníci nedávali
pokutu, protože si jde jenom k bankomatu vybrat
peníze. Strážníci ji ochotně vyhověli, neboť za svůj
výkon 1,94 promile alkoholu v dechu ji rádi odmění
u jiného orgánu…
Pavel Lahodný, velitel MP
ilustrace: Eliška Slezáková, 12 let

OZNÁMENÍ O NALEZENÍ
JÍZDNÍCH KOL
1. 10. bylo na Pasekách nalezeno dámské jízdní
kolo ENGINE TREND oranžové barvy.
13. 10. bylo na ulici Heydukova nalezeno pánské jízdní kolo černo – modré barvy.
Majitelé si mohou jízdní kola vyzvednout na
služebně Městské policie Polička.
Pavel Lahodný
velitel městské policie
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POLIČKA HOSTILA SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
PROGRAMU COMENIUS
Zaslechnout v Poličce minulý týden italštinu,
norštinu nebo švédštinu nebylo nic neobvyklého.
Gymnázium hostilo setkání své pracovní skupiny
rozvojového programu Evropské unie Comenius.
„Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim
osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro
jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání
a pro aktivní účast v evropských záležitostech,“ charakterizuje Comenius Národní agentura pro evropské
vzdělávací programy. V praxi to znamená, že Evropská unie poskytuje každoročně nemalé dotace na
podporu společných projektů. Na nich pracují učitelé
a studenti několika tisíc škol ze všech členských států
Evropské unie. Poličské gymnázium je jednou ze tří
stovek českých škol, které se letos programu účastní.
„Podzimní setkání je důležité v tom, že domlouváme, co se bude dělat v příštím roce,“ uvedla důvod
návštěvy koordinátorka programu Magda Jakubcová.
Studenti se budou společně s učiteli následující dva
roky podílet na tvorbě různých projektů v pracovní skupině sedmi dalších škol z Německa, Norska,
Švédska, Finska, Itálie a francouzského Guadeloupu.
První rok programu mají na gymnáziu už za sebou.
Díky úspěšnému vypracování čtyř modulů mají otevřenou cestu k evropským dotacím a k další spolupráci s ostatními školami. Na rozdíl od školy z Řecka,
která musela letos pracovní skupinu opustit.
Hosté strávili v Poličce zajímavý týden. Učitelé
plánovali podobu projektů pro nadcházející školní
rok, děti pracovaly na menších projektech – o Poličce, životních stylech jednotlivých zemí apod. Společně mohli navštívit libovolné hodiny a poznat, jak
probíhá výuka na českém gymnáziu. V laboratořích
fyziky a chemie se zapojili do zábavných a efektních
pokusů. A samozřejmě zbyl čas na poznávání. Téměř
každý si odváží domů fotografie zámku v Nových
Hradech, Svojanova, Toulovcových maštalí nebo rázovitých chalup Poličska. Na závěr týdne přijal hosty
v radnici starosta Jaroslav Martinů se zástupci města.
Po krátkém uvítání následovalo zapsání do pamětní
knihy a prohlídka galerie.
Důvodů, proč se na gymnáziu účastní rozvojového programu je více. „Původní představa byla
možnost výměnných pobytů pro studenty. To se ale
v tomhle konkrétním programu moc nenaplňuje,“
uvádí další z koordinátorů Petr Tišl. Celkem mohou
totiž z Poličky během dvou let vyslat na pobytová
setkání pouze 12 studentů nebo učitelů. To, co člověk
vždycky hledá, je inspirace a výměna zkušeností,“
dodává Tišl.
„Studenti mohou poznat rozdílné kultury, vzájemně si vyměnit zkušenosti a sdílet společné hodnoty.
A to všechno bez odsouzení a srovnávání co je lepší
a co horší,“ popisuje jeden z přínosů vzdělávacího
programu Ernesto Dacunto z italského Salerna. „Musím se přiznat, že jsme si uvědomili, že od nás nejste
tak vzdálení, jak by se dalo předpokládat vzhledem
k vaší nedávné minulosti [období před rokem 1989,
pozn. redakce] a během těch 17 let jste odvedli velký
kus práce.“ Z vyjádření učitelů z ostatních zemí vyplývá, že pro ně návštěva České republiky a Poličky
byla velkým přínosem a těší se na další setkávání
a spolupráci.
Jaroslav Najbert
A jak to viděli studenti?
Už od začátku měsíce října probíhají v rodinách
několika studentů Gymnázia v Poličce velké přípravy
na příjezd zahraničních hostů účastnících se mezinárodního projektu Comenius. Uklízí se skoro jako na
vánoce, někteří usínají s anglicko-českým slovníkem
pod polštářem a snaží se narychlo naučit pár nejdůležitějších frází, protože den D se neúprosně blíží.
Vše vypuklo v neděli 14. 10. 2007, kdy několik
studentů a učitelů odjelo do Prahy přivítat celou zahraniční delegaci a provést ji po památkách hlavního
města. V nedělních odpoledních hodinách si mohli
zástupci Švédska, Itálie a Německa prohlédnout
krásy stověžaté Prahy z žižkovské rozhledny. Následovala společná večeře, kde se všichni navzájem

seznamovali a oťukávali. Ve večerních hodinách
se mezinárodní skupina rozšířila o další zástupce
z Itálie a Finska. Některým se seznamování natolik
zalíbilo, že naprosto zapomněli na čas a do postelí je
museli nahnat až učitelé.
Ráno náš poklidný spánek narušil nesnesitelný
zvuk sbíječky, čímž nám pracovníci dopravního pod-

niku nejspíš chtěli dát zřetelně najevo, že je nejvyšší
čas vstávat. Pondělní, velice nabitý program, začínal
prohlídkou Pražského hradu, kde se každý tradičně
vyfotil se stráží, a dále pokračoval procházkou přes
Karlův most na Staroměstské a Václavské náměstí. Ve
večerních hodinách projel autobus s hosty branami
Poličky a zastavil na parkovišti pod Tylovým domem,
kde na zahraniční studenty netrpělivě čekali „náhradní mámové a tátové“. Další večerní program byl
zcela v režii hostitelských rodin.
V úterý v 7:55 všichni povinně nastoupili s batůžkem a svačinou do školy. Po prohlídce gymnázia
byla mezinárodní třída rozdělena do skupin, ve
kterých vypracovávala projekt na určité téma (např.
významní lidé z Poličky a okolí, poličské památky
nebo jak se dostat vlakem či autobusem z Prahy do
Poličky). Odpoledne studenti v praxi využili jedno
ze zpracovávaných témat nazvané Nejlepší poličské
obchody a vydali se nakupovat. Následná procházka
jim ukázala i kousek zdejší přírody.
Ve středu se jelo na celodenní výlet do Litomyšle,
Svojanova a Nových Hradů. Večer byly speciálně pro
zahraniční studenty otevřeny atrakce na poličské
pouti. Při této aktivitě se vyřádili naprosto všichni
zúčastnění.
Čtvrtek jsme strávili opět pracovně. Skupiny, které se utvořily v úterý, zjišťovaly informace o zemích
účastnících se setkání v Poličce (např. o sportu, jídle
a významných lidech). Dále následovala ukázka zábavných chemických pokusů, při kterých se nejeden
člověk bál o svůj život, a prezentace zahraničních
studentů o jejich městech a způsobech stravování.
Aby naše fyzická kondice neklesla úplně na bod
mrazu, šli jsme odpoledne udělat něco pro svoje tělo,
šli jsme si zahrát bowling. Někteří jedinci pro stojící
kuželky nepředstavovali vůbec žádné nebezpečí,
jelikož si jejich bowlingové koule zamilovaly žlábek,
ale ani to nemohlo pokazit tamnější skvělou náladu.
Naši odvahu vyzkoušely páteční fyzikální pokusy.
Poté nás, trochu vystrašené studenty a učitele, přijal
na radnici starosta pan Jaroslav Martinů, který hostům
poděkoval a obdaroval je upomínkovými předměty.
Následovala prohlídka expozice starého a moderního
umění, prezentace studentských celotýdenních prací
a vše zakončilo hromadné focení. Závěrečné poděkování proběhlo na gymnáziu za přítomnosti ředitele
pana Miloslava Svobody. Studenti se ale asi nejvíce
těšili na závěrečnou party bez přítomnosti učitelů,
kteří se loučili po svém v Herešově Krčmě.
Celý tento týden byl přínosem jak pro české
a zahraniční studenty, tak i pro učitele, kteří celou
dobu pracovali a vymýšleli témata pro následující
rok. Mezi lidmi, kteří se účastnili projektu, vznikly
velice kamarádské vztahy a všichni doufáme, že naše
přátele ze Švédska, Finska, Itálie a Německa nevidíme naposledy.
Alžběta Klimešová a Lenka Stříteská,
Gymnázium Polička

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 27. září 2007
ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města
Poličky za I. pololetí roku 2007.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města
Poličky č. 2/2007 o místním poplatku za povolení
k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst
a částí měst.
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
• VPS Polička, malá a sálová kopaná, ve výši
10.000,-- Kč, na turnaje celostátní ligy,
• Atletika o.s. Polička, ve výši 14.000,-- Kč, na
závodní atletickou činnost,
• HC Spartak Polička, ve výši 10.000,-- Kč na
činnost,
• SK Masokombinát Polička, ve výši 10.000,-- Kč
na činnost,
• TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, ve výši
10.000,-- Kč, na činnost,
• TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, ve
výši 6.000,-- Kč, na činnost,
• Dětské informační centrum Polička, ve výši
40.000,-- Kč, na činnost centra,
• Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, základní organizace Polička, ve výši
5.000,-- Kč, na činnost organizace,
• Gymnázium Polička, ve výši 4.000,-- Kč, na
projekt COMENIUS.
ZM schvaluje dobrovolné plátcovství DPH Města
Poličky k 1. lednu 2008.
ZM neschvaluje:
a) vyčlenění částky 502 tis. Kč – ř.č. 104, kap. 20
- městská policie, na nákup laserového měřiče
rychlosti a její přesunutí do rezervy a
b) překlasifikování příspěvku TJ Spartak ve výši
100 tis. Kč, ř.č. 146, kap. 41 - pokladní správa,
na doplatek spotřeby za plyn v tenisové hale
na bezúročnou půjčku se splatností v roce
2008.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2007.
ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu zadání regulačního plánu lokality pro bydlení Mánesova, Polička a schvaluje vyhodnocení
požadavků dotčených orgánů, ostatních subjektů
a veřejnosti, které byly uplatněny u pořizovatele
v průběhu projednání návrhu zadání regulačního
plánu.
ZM schvaluje v souladu s § 64, odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), návrh zadání regulačního
plánu lokality pro bydlení Mánesova, Polička.
ZM schvaluje pětiletou úrokovou sazbu u hypotečního úvěru na rekonstrukci Tylova domu, číslo
smlouvy 115202139 s platností do 30. září 2012.
ZM schvaluje záměr Města Poličky týkající se
výstavby 2 věží větrných elektráren v k.ú. Proseč
o výkonu 2 MW každé elektrárny a pověřuje vedení
města pokračovat v jednáních a zároveň průběžně
informovat radu i zastupitelstvo města.
ZM schvaluje přijetí účelové dotace na rozšíření
jednotného systému varování a vyrozumění do části města Poličky - Stříteže a dalších míst ve městě,
pro plné využití systému zejména jako městského
rozhlasu ve výši 250.000,-- Kč a zařazení projektu
do rozpočtu města na rok 2008 se spoluúčastí ve
výši 700.000,-- Kč.
ZM schvaluje převedení nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2007 na zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně a školní
jídelny se sociálním zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro
větrání kuchyně MŠ Čtyřlístek Polička ve výši 2 mil.
Kč do rozpočtu roku 2008.
ZM schvaluje vyčlenění částky cca 600 tis. Kč
pro spolufinancování akce „Intenzifikace ČOV Po-

lička – řízené odstraňování fosforu“ z rozpočtu na
roky 2007-8, provedení výběru dodavatele a v případě získání finanční podpory z dotačních zdrojů
zahájení akce.
ZM bere na vědomí informace o provedené
privatizaci Informačního centra s komplexním vyhodnocením.
ZM bere na vědomí rezignaci PhDr. Zlaty Pražanové a odvolává ji z funkce členky Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Poličky.
ZM bere na vědomí výsledky hospodaření
příspěvkové organizace Hrad Svojanov ke dni
31. 8. 2007.
- přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky
konané dne 1. října 2007
RM souhlasí s vyčleněním propagačních publikací pro Městské muzeum a galerii Polička, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele, f. PÁSEK – stavební
firma spol. s r.o., Polička, na provedení stavby
„Rozšíření veřejného osvětlení pro chodce od stavebnin PRIMA k Ravensburger Kartonu v Poličce“
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s f. PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička na stavbu
„Rozšíření veřejného osvětlení pro chodce od stavebnin PRIMA k Ravensburger Kartonu v Poličce“
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s f. COLAS CZ a.s., Jihlava na akci „Rekonstrukce části
komunikace na ul. Družstevní v Poličce“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se stavební firmou BÁČA, Polička s.r.o., na akci „Oprava
střechy Domu zbrojnošů na hradě Svojanově“ dle
důvodové zprávy.
RM zřizuje Organizační výbor pro akci „Polička
– Bohuslav Martinů 2009“ ve složení dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek s nabídkami pro výběr
zhotovitele zakázky „Rozšíření orientačního osvětlení v části města Poličky Modřeci“ dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje složení hodnotící komise a komise
pro otevírání obálek s nabídkami pro výběr zhotovitele stavby „Intenzifikace ČOV Polička – řízení
odstraňování fosforu“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje složení hodnotící komise a komise
pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci hradebního úseku SO 16 – bašta, Na Valech, za č. p. 4,
ul. Masarykova v Poličce.
RM schvaluje stanovisko k žádosti obce Pomezí
o připojení ke kanalizační síti města Poličky.
RM bere na vědomí informace o dosavadním
průběhu pořizování nového územního plánu Poličky.
RM bere na vědomí situační zprávu k činnosti
TJ Spartak Polička, o.s.
RM pověřuje OÚPRaŽP zpracováváním celkové
agendy záměru výstavby větrných elektráren.
RM schvaluje navýšení pracovního úvazku na
OFP o jednoho zaměstnance v souvislosti se schválením dobrovolného plátcovství DPH Města Poličky
k 1. l 2008.
RM doporučuje ZM schválit vzdání se předkupního práva ve prospěch Města Poličky vztahujícího
se k pozemkům p.č. 5521/6, č. 5521/22, č. 6141/1
a č. 6141/2, vše v k.ú. Polička, sjednaného v kupních smlouvách ze dne 2. 12. 2005 a 14. 7. 2006
mezi Městem Polička jako prodávajícím a s.r.o. PSK
Brno, jako kupujícím.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty města.

ŠKOLNÍ JÍDELNA RUMUNSKÁ
– PO REKONSTRUKCI
Jak napovídá název, ve školní jídelně proběhla
během velkých prázdnin rekonstrukce kuchyně.
Do poslední chvíle před prázdninami jsme netušili,
jak velký rozsah rekonstrukce bude realizován, nakonec byla z celkového projektu vybrána varná část
s technologií. Byla to, na zajištění hladkého průběhu, ta nejpracnější část projektu. Celou kuchyň bylo
potřeba vystěhovat, stroje, které nebudou dále
v používání nabídnout k prodeji, ostatní přístroje
uschovat na vhodné místo, aby se nepletly stavbařům a přemístit spoustu pomocného materiálu.
Snažili jsme se ve velmi krátké době vše přestěhovat, zakrýt nebo zajistit tak (a nebylo to vůbec jednoduché), aby stavba mohla začít co nejdříve a stihla se realizovat za dva měsíce. Ke konci srpna již
bylo ale zřejmé, že skluz stavebních prací je natolik
velký, že otevření kuchyně bude posunuto. Víme,
že to nebylo vhodné řešení pro některé maminky,
které již s obědy počítaly od prvního dne školního
roku, ale byli jsme až ti poslední, kteří s tím mohli
něco udělat. Přesto kolektiv školní jídelny uklidil
provoz kuchyně a příslušných souvisejících prostor
za dva dny, abychom mohly začít vařit. Jistě je namístě všem pracovnicím poděkovat! Ještě v pondělí
l0. 9. jsme měly veliké problémy s novým zařízením
– ze šesti strojů čtyři nebyly schopny provozu a ještě
došlo k uzavření přívodu vody, protože VHOS řešil
v okolí jídelny havárii vodovodní přípojky.
Nakonec se nám snad podařilo vše zvládnout
a nevznikly žádné vážné problémy. Musím podotknout, že ještě v současné době neustále řešíme
nedokonalosti po rekonstrukci, ale doufáme, že to
není na újmu vařených obědů.
Závěrem bych chtěla požádat všechny orgány
i jednotlivce, zainteresované na této akci, hlavně
Město Polička, o velikou snahu, aby rekonstrukce
mohla být v příštím roce dokončena se všemi
navazujícími provozy. Již v této chvíli máme velké
problémy s chladnem v prostoru kuchyně, kde se
vyrábí kynutá těsta, jelikož nemáme dostatečně
funkční topení a našly by se další nedokonalosti,
které zásadně ovlivňují provoz.
Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří společně přispěli ke zdárnému dokončení této etapy
rekonstrukce a těšíme se na chvíli, kdy bude zcela
dokončena.
Helena Boháčová,
ředitelka školní jídelny

Studenti, vyučující a ředitelství školy srdečně zvou
všechny žáky základních škol i širokou veřejnost na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 21. listopadu 2007 od 14 do 17 hodin.

Žákům 9. ročníku základní školy, kteří se spolu s rodiči
zamýšlejí nad tím, jakou mají zvolit střední školu pro budoucí studium, bychom chtěli toto rozhodování usnadnit.
Zveme je proto k nám do školy, do Gymnázia Polička,
aby se osobně seznámili se školou, kde by mohli realizovat
své středoškolské studium. Rovněž tak zveme žáky 5. ročníků základních škol, kteří mají vážný zájem o studium na
osmiletém gymnáziu, aby se spolu s rodiči přišli podívat do
školy.
Zde se budou moci seznámit nejen s prostředím školy,
ale i s průběhem přijímacího řízení a s požadavky k eventuelním přijímacím zkouškám.
Rádi Vás uvítáme ve škole, jejíž absolventi měli za
posledních sedm let úspěšnost přijetí na VŠ 86%. Budova
školy byla sice postavená před více jak sto lety, ale jak jste
si mnozí povšimli, byla zásadně rozšířena a modernizována, takže patří svým potenciálem k nejtrendovějším školám
v kraji.
Naše pozvání platí i pro širší poličskou veřejnost. Bývalí
absolventi si mohou přijít zavzpomínat na léta strávená
ve školních lavicích a podívat se, co všechno se od jejich
maturity změnilo. Ostatní se mohou přijít podívat třeba jen
ze zvědavosti.
Mgr. Miloslav Svoboda,
ředitel školy
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OSLAVA DNE STROMŮ
V České republice se Den
stromů slaví 20. října. Jelikož
toto datum letos připadlo na
sobotu, připravili jsme program
k oslavě Dne stromů pro školy
a školky již na pátek 19. října.
Tentokrát jsme v prostorách Divadelního klubu
přichystali šest stanovišť. V sále se promítaly
krátké filmy kreslené i dokumentární vztahující
se k tématu stromů. V předsálí v přízemí byla
ukázka ošetřování stromů i s ukázkami skutečného nářadí a stromolezce zavěšeného na laně.
Hned vedle byl truhlářský koutek, kde si děti
samy vyzkoušely práci se dřevem – práci s dlátem
při vydlabávání shnilého dřeva a odkorňování,

zatloukání hřebíků, vrtání dírek do „placek“ velmi atraktivní stanoviště pro děti, ale mělo to
háček. Nemohli jsme děti dostat pryč, neboť se
bránily slovy: „Já to ještě nemám hotovo!“ Je vidět,
že jim chybí ve škole dílny. :-) V prvním patře si
brousily placky a kreslily si na ně obrázek. Hned
vedle byla kreativní výstavka, kterou si děti samy
vytvářely. No a nakonec se dozvěděly zajímavosti
o životě na stromě. Celý program doprovázelo
hledání lesních skřítků, kteří do klubu zavítali.
Došlo však k neočekávanému mizení a stěhování
jednotlivých skřítků, přičemž během dopoledne
v klubu neustále skřítků přibývalo. Způsobily to
skutečně pěkné výtvory, které přinesly a z přírodnin vyrobily děti i paní učitelky. Pokud se
nám podaří najít vhodné prostory, uspořádáme
výstavu. Zda si někdo chce své výtvory vzít zpět,
může si je u nás vyzvednout.
Oslava se vydařila z hlediska našeho i samotných účastníků, leč jsme nečekali takový zájem
– 470 dětí a 45 pedagogů se během dopoledne
vystřídalo v Divadelním klubu, a to jsme dopředu
museli některé třídy, které se dopředu hlásily, odmítat. Jsme rádi, že je tak velký zájem o naše akce
a zároveň si z toho bereme poučení pro organizace dalších aktivit.
Naše poděkování patří Lukáši Zrůstovi za
vstřícné poskytnutí prostor klubu a promítání
a všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli:
ing. Martině Vopařilové, Ivanu Šrekovi, Ladislavu
Kováčovi, Kristýně Bolemské, Terezce a Ondřeji
Janečkovým. Bez nich by žádná oslava nebyla.
Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková
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CESTA DO ZEMĚ TULIPÁNŮ
Zvedá se vítr a spouští se poměrně hustý déšť.
Podzimní pochmurné počasí, které přesně odpovídá
datu 5. října. Většina lidí si v takovémto nečase uvaří
čaj a zaleze pod peřinu. Dokonce i desátá hodina večerní napovídá, že je pomalu čas se uložit ke spánku.
Na parkovišti u Tylova domu však vládne naprosto
jiná atmosféra. Hemží se tam spousta lidí, kteří střídavě nastupují do autobusu, zase vystupují a snaží se
umístit své kufry a cestovní tašky do zavazadlového
prostoru. Na spánek tu nikdo nemá ani pomyšlení.
Ještě se rychle rozloučit a můžeme vyjet. Cíl cesty
několika zástupců města Poličky, studentů poličských škol, tanečníků country, členů country skupiny
a spousty dalších lidí leží v Holandsku, městě Dwingeloo, které je už léta partnerským městem Poličky.

do ovoce, šikovné kadeřnice a kosmetičky ze SOUo
a SOŠ Polička vás mohly ostříhat, učesat nebo nalíčit.
Pokud jste náhodou potřebovali dobít energii, stačilo
se zastavit u dvou barmanů ze SOŠ a SOU Polička,
kteří vám pomohli namíchat, popřípadě sami namíchali, koktejl přesně podle vašeho přání. Dále jste se
mohli naučit nějaký country tanec, nabarvit hedvábný
šátek či vyrobit panenku. Tam, kde vznikla jazyková
bariéra, se snažili pomoci studenti poličského gymnázia, kteří zde byli v roli překladatelů.
Večer se konala zábava, kde poličskou návštěvu
přivítal současný starosta Westerveldu, pod který
Dwingeloo spadá, projev přednesl také starosta Poličky pan Jaroslav Martinů a dorazil i bývalý poličský
starosta pan Jakub Skalník, nyní zástupce českého

Krátce po rozjezdu vládne v autobuse lehce chaotická atmosféra. Zanedlouho se však situace uklidňuje
a vzhledem k pokročilé hodině hledá většina lidí
vhodnou polohu ke spánku. Chvíli se zdá, že usnout
ve skrčené poloze na autobusové sedačce je takřka
nemožné.
Naší první dlouhodobější holandskou zastávkou
se stává asi 150tisícové město Groningen, vzdálené asi
hodinu cesty od Dwingeloo. Ve městě je, samozřejmě
kromě spousty jiných zajímavých věcí, možnost spatřit a třeba i navštívit nějaké coffee shopy, které jsou
pro Holandsko asi stejně typické jako třeba tulipány
či výborný sýr.
Zhruba o 4 hodiny později je již celá poličská skupina shromážděna ve společenské místnosti hotelu
v Dwingeloo a všichni netrpělivě čekají na umístění
do rodin. Z tváří několika lidí můžete vyčíst nervozitu
z toho, že se mají dostat do cizí rodiny, se kterou se
třeba ani nedorozumí, výraz některých říká: „Ať už
vím, u koho bydlím, už se těším na teplý jídlo a postel“.
U zbytku je jejich rozpoložení takovým mixem dvou
dříve zmíněných skupin. Nervozita trošku stoupá po
příjezdu holandských rodin. Prvním organizačním
úspěchem bylo, že všichni Poličáci byli umístěni do
rodin.
Na druhý den bylo naplánováno volné dopoledne, které každý využil po svém. Někdo doháněl
spánkový deficit, někdo se vypravil na kole navštívit
další hostitelskou rodinu. Pro upřesnění, na kole jezdí
v Holandsku téměř každý a někdy bývají bicykly dokonce nebezpečnější než auta.
Na odpoledne si česká strana připravila pro své
hostitelské rodiny a obyvatele města Dwingeloo tzv.
workshopy, kde vás studenti SOŠ a SOU Polička mohli naučit zdobit perníčky nebo vyřezávat ornamenty

velvyslance v Holandsku. Své country taneční číslo
předvedla jak česká, tak i holandská strana a k poslechu zahrála contry skupina Bratři ze Zrnětína, na
jejichž písně si někteří odvážlivci střihli pár kroků
polky, blues či jiných tanců.
Plán pro další, nedělní odpoledne zněl jasně: túra
na kolech po okolí Westerveldu. Někoho tento bod
v programu děsil už před příjezdem do Holandska,
avšak realita zas tak krutá nebyla. Na nerovnosti
v terénu jsme narazili pouze zřídkakdy a kopec je pro
tamější krajinu naprosto cizí slovo. Naprosto běžným
obrázkem však byly ohrady s ovcemi nebo koňmi,
jezera a rybníky a také cyklisty bylo možno potkat
opravdu všude. Výlet to byl velice povedený a všichni
si ho náležitě užívali už jen díky tomu, že jízda nebyla
náročná a dala se při ní obdivovat krajina a zároveň si
povídat nebo rozebírat spousta zajímavých věcí.
Na poslední bod programu, který byl naplánován
na pondělní dopoledne a část odpoledne, se nejvíce
těšila asi dámská část autobusu. Nákupy. Ve Dwingeloo se pouze dvakrát do roka, druhé pondělí v květnu a pravě druhé pondělí v říjnu, koná veliký trh, na
kterém si snad každý přijde na své. Koupit si můžete
téměř vše, od cibulek tulipánů, přes klasické dřeváky
a vynikající sýr až po oblečení, bižuterii, hračky. Každý si nakoupil nějaké suvenýry, někteří si jako úlovek
dokonce odnášeli několik plných igelitek. Chvíli bylo
možné spatřit zděšení v očích pánů řidičů, kteří měli
trochu obavu, aby se takto naložený autobus vůbec
rozjel.
Nastalo loučení, holandský hlavní organizátor akce
nám poděkoval za pěkně strávený víkend a jako dar
nám dal několik tašek plných cibulek tulipánů a prospekty o oblasti Westerveld. Českou stranu v tomto
ohledu zastoupila paní Vlasta Ulrichová a vyjádřila
svůj dík jak hostitelským rodinám, tak i holandským
organizátorům za skvěle připravený program. Na
všech lidech bylo vidět trošku lítosti, že víkend plný
zážitků končí, všichni jsme se totiž shodli na tom, že
jsme si výlet užili. Zkušenosti získané jednáním s jiným typem lidí a se setkáním s jinou kulturou jsou
k nezaplacení a člověka v určitém směru obohatí.
Také proto se asi většina z nás těší na rok 2009, kdy
naše známé z Holandska uvítáme v Poličce, ukážeme
jim krásy našeho města a okolí a dobu strávenou s nimi si užijeme stejně, jako tomu bylo letos v Holandsku. Na závěr se sluší poděkovat Pardubickému kraji
a městu Poličce, protože bez jejich finanční podpory
by nebylo možné tento projekt uskutečnit.
Lenka Stříteská, Kateřina Tomanová

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Listopad 2007

KINO POLIČKA
Předprodej vstupenek na všechny akce konané
v Tylově domě zajišťuje Informačním centru Polička, on-line rezervace je možná na webových stránkách TD v Poličce (www.tyluvdum.cz).
Zbylé vstupenky se prodávají vždy hodinu před
začátky jednotlivých akcí v pokladně TD v Poličce.
čtvrtek
1. listopad

TYLŮV DŮM POLIČKA
pátek
2. listopad

pátek
2. listopad

sobota
3. listopad

velký sál TD v 16.00 hodin
KONCERT VÍTĚZŮ V. ROČNÍKU
PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE B. MARTINŮ
Záštitu nad soutěží, kterou pořádá ZUŠ h.
m. Prahy, převzal starosta města Jaroslav
Martinů.
Dobrovolný příspěvek
velký sál TD od 19.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Součástí lekce bude raut, který bude spojen s informacemi, jak se na něm správně
chovat.
Nepřístupno veřejnosti
velký sál TD ve 20.00 hodin
ŠUMNÁ MĚSTA POLIČKA A SVITAVY
Projekce filmu o městech Polička a Svitavy, který bude mít předpremiéru v poličském a svitavském divadle. Film bude
trvat cca 30 minut, poté bude následovat
beseda s autory Radovanem Lipusem
a Davidem Vávrou.
Vstup zdarma

pátek
9. listopad

vestibul TD
PRODEJNÍ AKCE
Pronájem

pátek
9. listopad

velký sál TD od 19.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola Ellis Svitavy
Nepřístupno veřejnosti

sobota
velký sál TD
10. listopad SPOLEČENSKÝ VEČER Česká
spořitelna a.s.
Pronájem
čtvrtek
malý sál TD v 17.00 hodin
15. listopad ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
Přístupno veřejnosti

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ
INSPIRACI
Dne 2. prosince 2007 od 13.00 do 18.00 hodin
proběhne v Tylově domě v pořadí již 9. ročník
Vánoční inspirace.
Můžete zde načerpat nápady na výrobu svícnů,
adventních věnců, ozdob na stromeček a mnoho dalších výrobků. Popřípadě zakoupit výrobek už hotový
a potěšit své blízké dárkem.
Prodejcům a vystavovatelům nabízíme prodejní
plochu k pronájmu:
stůl 80 x 80 cm = 50,- Kč
stůl 120 x 80 cm = 75,- Kč
Pokud si chcete včas rezervovat prodejní místo,
můžete tak učinit již nyní v kanceláři Tylova domu,
Vrchlického 53, Polička, nebo na telefonu 461 725 204,
popřípadě e-mailem: janu@tyluvdum.cz

pátek
velký sál TD od 19.00 hodin
16. listopad KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola Ellis Svitavy
Nepřístupno veřejnosti
pátek
velký sál TD od 19.00 hodin
23. listopad PRODLOUŽENÁ KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola Ellis Svitavy.
Přístupno veřejnosti
Vstupné: 60,- Kč
sobota

velký sál (stolová úprava) TD od 14.00 do
18.00 hodin
24. listopad ODPOLEDNE S DECHOVKOU
V listopadu vám přijede k poslechu i tanci zahrát dechová hudba ASTRA.
Vstupné: 40,- Kč
neděle
velký sál TD v 19.00 hodin
25. listopad VELKÁ ZEBRA aneb JAKŽE SE TO
JMENUJETE?
Christian byl ženatý s Gisele, ale po čase
pocítil nepřekonatelnou potřebu utéct.
Aby své svědomí alespoň částečně utišil,
uzavřel ve prospěch své ženy životní
pojistku a předstíral, že se na rybách
utopil.
Divadlo Palace Praha (Hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovcová/Jitka Ježková,
Jaromír Dulava, Nela Boudová/Dana
Černá, Martina Hudečková/Dagmar Čárová, Zdenek Vencl/Otmar Brancuzský/
Petr Čtvrtníček
Divadelní představení je uvedeno jako
náhradní za komedii A do pyžam!
Uvedeno v divadelním předplatném
PODZIM 2007. Zbylé vstupenky v ceně:
190,- Kč, 170,- Kč, 150,- Kč.
úterý
malý sál TD v 19.00 hodin
27. listopad MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
Účinkují Jana Ryšánková (klavír), Jiří
Jahoda (housle), Miroslav Zicha (violoncello)
Koncert Kruhu přátel hudby
Vstupné: v předprodeji 90,- Kč (pro studenty a seniory 80,- Kč),
v den koncertu 120,- Kč (pro studenty
a seniory 100,- Kč)

čtvrtek
velký sál TD v 19.00 hodin
29. listopad KONCERT SPIRITUÁL KVINTETU
První česká folková skupina založená
r. 1960. Hraje již více než 40 let pro posluchače všech věkových kategorií doma
i v zahraničí.
Vstupné: 150,- Kč v předprodeji,
200,- Kč v den akce
pátek
velký sál TD od 19.00 hodin
30. listopad KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola Ellis Svitavy
Nepřístupno veřejnosti

velký sál TD v 19.00 hodin
MEDVÍDEK
Hořká komedie o manželství se skvělým
hereckým obsazením!
Hrají: A. Geislerová, R. Luknár, J. Macháček, T. Vilhelmová, I. Trojan, N. Burger,
Z. Fialová, K. Issová, J. Menzel, V. Křesadlová a další
Drama, komedie, ČR, 2007, 98 minut,
od 12 let
Vstupné: 70,- Kč

úterý a středa velký sál TD v 8.15 hodin
6. a 7.
HARRY POTTER a FÉNIXŮV ŘÁD
listopad
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby
nastoupil do pátého ročníku školy čar
a kouzel. Tam však zjistí, že většina
členů kouzelnické komunity věří, že jeho
nedávné setkání s Lordem Voldemortem
je obyčejný výmysl, čímž je zásadně zpochybněna Harryho důvěryhodnost...
Školní představení pro ZŠ
Rodinný, USA, 2007, 138 minut, český
dabing, přístupný
Vstupné: 35,- Kč
úterý
6. listopad

velký sál TD v 17.00 hodin
RATATOUILLE
Renomované studio Pixar přichází s animovanou komedií o kryse, která se touží
stát vyhlášeným pařížským kuchařem.
Animovaný rodinný, 110 minut, český
dabing, mládeži přístupný
Vstupné: 65,- Kč

úterý
velký sál TD v 19.00 hodin
13. listopad GYMPL
Komedie o studentech, učitelích, rodičích a grafitti od režiséra Tomáše Vorla.
V hlavních rolích uvidíte J. Mádla, T. Vorla jr., E. Holubovou, J. Schmitzera a další.
Komedie, ČR, 105 minut, mládeži přístupný
Vstupné: 70,- Kč
středa
velký sál TD v 8.15 hodin
14. listopad WARHOLKA
Školní představení pro SOU obchodní
a SOŠ SČMSD Polička
Drama, USA, 2006, 90 minut, titulky,
do 15 let nevhodný
Vstupné: 35,- Kč
středa
velký sál TD v 19.00 hodin
14. listopad MŮJ VŮDCE: Skutečně skutečná
skutečnost o Adolfu Hitlerovi
V celovečerním německém snímku se
A. Hitler ukazuje jako bezbranného imbecil, s jehož mentálním rozpoložením
může pohnout jen distingovaný židovský
profesor.
Kontroverzní komedie, Německo,
96 minut, titulky, přístupný od 12 let
Vstupné: 60,- Kč
úterý
velký sál TD v 8.15 a 10.15 hodin
středa
velký sál TD v 8.15 hodin
20. listopad a 21. listopad
TAJEMSTVÍ OCEÁNU
Školní filmové představení pro žáky
II. stupně ZŠ, středních škol a učilišť
Dokumentární Velká Británie, Německo,
2003, 90 minut, přístupné
Vstupné: 35,- Kč
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PROBÍHAJÍCÍ JAZYKOVÉ, POHYBOVÉ
A HUDEBNÍ KROUŽKY V TD
JAZYKOVÉ KURZY 2007/08
FRANCOUZŠTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Po 15:30 - 16:30 hod.
Martina Trávníčková
FRANCOUZŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Po 17:00 - 18:00 hod.
Martina Trávníčková
NĚMČINA PRO POKROČILÉ
Po 16:00 - 17:30 hod.
Hana Spálenková
NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Po 17:30 - 19:00 hod.
Hana Spálenková
AJ - PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Út 15:30 - 16:15 hod.
Hana Spálenková
AJ - PRO ZAČÁTEČNÍKY
Út 16:15 - 17:45 hod.
Hana Spálenková
AJ - PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Út 17:45 - 19:15 hod.
Hana Spálenková
AJ - PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
St 14:30 - 16:00 hod.
Hana Spálenková
AJ - KONVERZACE
St 16:00 - 17:30 hod.
Hana Spálenková
AJ - PRO POKROČILÉ
St 17:30 - 19:00 hod.
Hana Spálenková
ŠPANĚLŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Čt 16:00 - 17:30 hod. LICHÝ TÝDEN
Michaela Žabová
ŠPANĚLŠTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Čt 16:00 - 17:30 hod. SUDÝ TÝDEN
Michaela Žabová
POHYBOVÉ A HUDEBNÍ KROUŽKY 2007/08
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
Út 9:30 - 10:30 hod.
Hana a Leontýnka Malíkovy
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
Út 15:30 - 16:30 hod.
Hana a Leontýnka Malíkovy
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ A KRÁSU
St 17:15 - 18:15 hod.
Dagmar Melšová
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ A KRÁSU
St 18:30 - 19:30 hod.
Dagmar Melšová
PÍSKÁNÍ PRO ZDRAVÍ
St 16:00 - 16:45 hod.
Tomáš Hrnčíř

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST

PROGRAM KNIHOVNY NA LISTOPAD
Zveme vás na výstavu
Veronika Hrčková–Jílková
- Hliněný tygr
Výstava ilustrací k nové knize nepálských mýtů nakladatelství ARGO.
pátek 9. listopadu od 20:00 v Divadelním klubu
Divadelní pátek - Divadlo DNO
– Ledové techno, tedy LAPOHÁDKY + koncert skupiny DVA
Ledově technologizované příhody z neposkvrněné severské přírody vznikly ze záliby v poslechu
internetového rádia Suomi a přivedly divadlo DNO
do Laponska.
Laponský samorost jako loutka, japonská technologie jako princip. LAPOhádky získaly na letošním ročníku festivalu Loutkářská Chrudim ceny za
nejlepší inscenaci, za výtvarnou složku a za hudbu.
Následuje koncert skupiny DVA.
Vstupné 60 Kč/40 Kč
neděle 11. listopadu od 15:00 v Divadelním klubu
Divadlo pro děti – Hanka Voříšková
– O zlaté rybce
Tradiční pohádka o rybáři a jeho ženě, tentokrát
v originálním „hliněném“ provedení Hany Voříškové.
Protagonistka pracuje s hlínou a vodou a v dětské
vaničce tak přímo před očima diváků vzniká moře
i rybář a rybářka.
Vhodné pro děti od 6 let.
Vstupné 30,- Kč

pátek 16. listopadu od 19:00 ve vestibulu knihovny
Hliněný tygr
– Nepálské legendy a mýty
Představení nejnovější knihy mýtů
nakladatelství ARGO a vernisáž výstavy
ilustrací Veroniky Hrčkové-Jílkové. Literárně-výtvarné veselení pokračuje od
20:00 v Divadelním klubu.
pondělí 19. listopadu od 19:00 v čítárně knihovny
Cestovatelský večírek – Idioti na plavbě kolem světa
„Ten, kdo nerozumí přírodě, jde studovat biologii.
Ten, kdo nerozumí sám sobě, jde studovat psychologii. A ten, kdo nerozumí ničemu, jde na moře.“ Film,
fotografie a povídání o pětiletém putování dřevěné
plachetnice Victoria světovými moři vás přesvědčí, že
když chcete něco dokázat, tak to dokážete. Řeč drží
autor stejnojmenné publikace Ivan Orel.
čtvrtek 29. listopadu od 19:00 v hudebním salónku muzea
Historický klub – Ikonografie smrti
„Kdo se nebojí smrti, nebojí se vlastně ničeho, protože všechno ostatní nestojí za řeč.“
O znázornění smrti v průběhu minulého tisíciletí,
v prostředí českém i světovém, přednáší a promítá
Dott. Giuseppe Mailo, Ph.D. z Univerzity Pardubice.
+
Každou středu od 16:00 – Klub deskových her

ORIENTÁLNÍ STÍNOHRA SÁVITRÍ V DIVADELNÍM KLUBU
V poličském Divadelním klubu se 12. října představilo divadlo, původně vzniklé na dvoře jednoho
líšeňského domku.
Divadlo Líšeň se zaměřuje na neobvyklé scénické formy, tedy na pohybové, zvukové a výtvarné
experimenty. V Poličce se představili loutkohrou
Sávitrí, která je nazvaná po hlavní hrdince příběhu
z indické mytologie. Sávitrí je příběh o lásce, který
dokáže nadchnout stejně jak děti tak i dospělé. Na
bílém plátně se pomocí světel a stínů podařilo
rozehrát dojemný příběh o tom, jak si nádherná
princezna Sávitrí našla muže v prostém poustevníkovi. O tom, jak ho díky zlé věštbě ztratila, přesto
se však nevzdala a odhodlaně se vydala zachránit
jeho duši až na pokraj života a smrti. Barevná stínová loutkohra, to je v českém divadelnictví něco
dosud neprozkoumaného. Inscenace působila skoro až magicky. Základ tvořilo bílé plátno, na němž
se pomocí loutek, různých tvarů a světel vytvářely
obrazy geometrické i figurální, které společně s ly-

rickým příběhem tvořily lehce abstraktní dílo. Před
plátnem dokresloval příběh vypravěč s bílou maskou, pomocí originálních hudebních nástrojů – různých strun, chřestítek, zvonků a píšťalek. Po představení bylo zajímavé, když herci-vodiči vyrolovali
plátno a přibližně stovka diváků tak mohla zjistit
že barevné obrazce, podobné těm z krasohledu
vznikají třeba pomocí plechovky od párků. Sávitrí
je divadlo, kterému se v Poličce podařilo vytvořit
atmosféru plnou fantazie, která voněla po orientu.
A. K.
Na další z divadelních víkendů vás městská
knihovna a Divadelní klub zvou v pátek 9. listopadu
a v neděli 11. listopadu. Páteční představení bude od
20:00 patřit přednímu českému představiteli českého
alternativního divadelnictví – Divadlu DNO a jejich
inscenaci Ledové techno, tedy LAPOHÁDKY, neděle
pak netradiční „hliněné“ pohádce O zlaté rybce pro
děti od 6. let v podání Hanky Voříškové.

SOUTEŽ „POLIČSKÁ DIVADELNÍ SEDMA“

Oblast Litomyšl - Polička

3. - 4. 11.

MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. máje 606, 733 152 435
10. - 11. 11. MUDr. Adamcová Silva, Polička,
Smetanova 55 461725987
17. - 18. 11. MUDr. Adamec Stanislav, Polička,
Smetanova 55 461725987
24. - 25. 11. MUDr. Cacková Alena,
Trstěnice 184 461634157
1. - 2. 12. MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184 461634157
UPOZORNĚNÍ: Změna telefonního čísla
ordinace MUDr. Oldřicha Zemana, praktického
zubního lékaře, ul. 1. máje 606, Polička – T-Mobile 733 152 435
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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Rok 2007 se nesmazatelně zapíše do regionální
historie krom jiného také
tím, že 7 lidí z Poličska
studuje či studovalo vysoké školy divadelního
zaměření. Tento jev bude
jen stěží kdy překonán,
neboť podle mého odhadu, jejich počet zhruba
30x překračuje běžný
poličský průměr.
Vzhledem k tomu,
že během tohoto divadelního roku navíc se vší
pravděpodobností vystoupí v našem městě v rámci
divadelního cyklu pořádaného Městskou knihovnou Polička, pokusím se představit čtenářům

Jitřenky jednotlivé mladé umělce formou rozhovorů. Jedná se o následující osoby: Anička, Lenča,
Mirča, Radim, Šárka, Terča, Verča, s příjmeními
Hrčková-Jílková, Opršálová, Odvárková, Petržálková, Venclová, Venclová, Vizváry, studující DAMU,
DAMU, DAMU, DAMU, HAMU, JAMU a VŠMU,
pocházející z Bystrého, Oldříše, Poličky, Poličky,
Poličky, Pomezí a Pomezí.
A sakra, dá tohle vůbec někdo dohromady?
Jestli někdo ano a jestli přiřadí jménu správné
příjmení, školu a místo původu, a jestli napíše jako
první správnou kombinaci na mail: joe.azbest@seznam.cz získává zdarma od Divadelního spolku Tyl
dva vstupy na všechna jejich představení.
Za Divadelní klub a DST
Petr Erbes

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
VÝSTAVA OBRAZŮ
VERONIKY HRČKOVÉ - JÍLKOVÉ
PÁTEK 2. 11. – od 20.00
NE TAK ÚPLNĚ JAZZOVÝ VEČER
TRES HOMBRES – Harald Kräuter - saxofon, zpěv,
Marcel Ploner - baskytara, zpěv, Paul Ahorn - bicí,
zpěv - Muzika rakouského tria Tres Hombres je
založena na masivním zvuku velmi dobře sehrané
rytmické sekce, hrající téměř rockový či funkový
základ. Basa a bicí podporují saxofon frontmana,
velkého šoumena, entertainera a zpěváka Haralda
Kräutera, jehož sólová hra se pohybuje od jemně
melodických přediv až k brutálně expresivním
polohám. Předností kapely, jak všichni již víte,
i nadále zůstává až zběsile prožívané živé hraní.
Jazz, punk, krev, pot a slzy...
více na www.treshombres.at
Vstupné: 120,- Kč/80,- KčS
SOBOTA 3. 11. – od 20.00
4. setkání bluegrassových kapel „MODRÁ JE DOBRÁ“ Modré plachty - Letohrad
BezDobra - Havlíčkův Brod
Kabinet z Jihlavy - Jihlava
Vstupné: 60,- Kč
PÁTEK 9. 11. – od 20.00 DIVADELNÍ VEČER
Divadlo DNO - Ledové techno, tedy Lapohádky
Ledově technologizované příhody z neposkvrněné severské přírody. Záliba v poslechu internetového rádia Suomi přivedla divadlo DNO do
Laponska. Laponský samorost jako loutka, japonská technologie jako princip. Také jste v dětství
mysleli, že Laponec je Japonec?
Vtipná a vizuálně působivá inscenace získala
hlavní cenu na letošní loutkářské Chrudimi Vhodné pro všechny, kdož umějí číst. Po představení
následuje koncert skupiny DVA.
Délka představení cca 50 minut
DVA (CZ)
Akusticko elektrická dvojice vykrystalizovala
v roce 2005 při nahrávání rozhlasové sci-fi hry
Isaaca Asimova Bezděčné vítězství. V roce 2006
pak ve spolupráci se svým kuchyňským Label HomeTable nahrála soundtrack k německému expresionistickému filmu Das Kabinett Des Dr. Caligari
i alba Nunovo Tango a Akusto Elektro. Zároveň
živě hraje k představení českého divadla DNO
– Ledové techno/Lapohádky.
www.freemusic.cz/dva
Vstupné: 60,- Kč/40,- KčS
SOBOTA 10. 11. - 20.00
HUDEBNÍ VEČER – AMBIVALENT TRILOGY tour
EUTHANASIA – solidní metal-doomová formace
z Havířova. /bandzone.cz/euthanasia
MEMORIA – desetiletou cestou českou scénou
vyhraná partička z Hranic.
www.memoria-band.com
SAD HARMONY- tvorba Sad Harmony je už od
konce devadesátých let především o absolutní
svobodě a nesvázanosti jakýmikoliv dávno prověřenými principy a předem odhadnutelnými
schématy. www.sadharmony.com
EXTINCTION – pro mnohé dobře známý death
metal core from Polička http://bandzone.cz/
extinction. Vstupné: 100,- Kč/80,- KčS
NEDĚLE 11. 11. –15.00 DĚTSKÉ
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Hanka Voříšková – O zlaté rybce
Tradiční pohádka o rybáři a jeho ženě, tentokrát
v originálním „hliněném“ provedení Hany Voříškové. Protagonistka pracuje s hlínou a vodou
a v dětské vaničce tak přímo před očima diváků
vzniká moře i rybář a rybářka. Vhodné pro děti
od 6 let. Vstupné: 20,-Kč

NEDĚLE 11. 11. –18.00 CESTOVATELSKÁ BESEDA
KYRGYZSTÁN - PAMÍR - PIK LENINA
povídání a promítání o cestě po Kyrgystánu
a zdolávání sedmitisícového vrcholu Pik Lenina
s Jiřím Zelendou a jeho spolucestovníky.
Vstupné: 20,- Kč
PÁTEK 16. 11. - od 20.00 VEČER NEJEN S KNIHOU
Tento večer bude věnován křestu knihy Hliněný tygr Nepálských legend a mýtů vydaných
nakladatelstvím Argo a ilustrovaných Veronikou
Hrčkovou (Jílkovou)
Po vernisáži v knihovně naváže Anda spolek scénickým čtením mýtů v divadelním klubu.
A večer zakončí kapely „E“ (Praha) a Zmyje.
Vstupné: 20,- Kč
SOBOTA 17. 11. - od 21.00 HUDEBNÍ VEČER
PROXIMITY - metal-metalcore / Praha, moderní,
dynamická, metalová muzika okořeněná samply.
http://bandzone.cz/proximity
IMUNOLOGY - Pražská skupina Immunology
patří k současné špičce české elektronické scény.
V její tvorbě se snoubí vlivy klasické E.B.M. a cyberpunku se zvukovými možnostmi soudobých
technologií. www.immunology.cz
RHODIAN - crossover elektro/Brno,
www.rhodian.cz
Vstupné: 100,- Kč/80,- KčS
PÁTEK 23. 11. - od 21.00 VEČER PRO VŠECHNY
Divadelní klub je tento večer k dispozici pro každého kdo má chuť přestavit sebe, kapelu, divadlo
či cokoli jiného. Více info na tel.: 776 094 235
SOBOTA 24. 11. - od 21.00 PUNKOVÝ VEČER
VOLANT- přední český punk rock,
www.volant.cz
PUNK FLOID - neméně známý punk rock ze Zábřehu, http://bandzone.cz/punkfloid
KULTURNÍ ZŘÍZENOST - klubem prověřený
třemošnický punk www.zrizenost.cz
Vstupné: 100,- Kč/80,- KčS
PÁTEK 30. 11. - od 21.00 JUNGLE NIGHT – HAPPY
B-day Electro Night
SEGUNDO LIVE JUNGLE BAND & djs TEAPACK,
CHOZE, TOMASHEK
Vstupné: do 22:00 hod. 40,- Kč poté 60,-Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 1. 11. – od 20 00
Proč?
Drama
Československo, 1987, 86 min
Režie: Karel Smyczek
Hrají: Jiří Langmajer, Martin Dejdar, Jan Potměšil,
Daniel Landa
Ve své době - v druhé půli 80. let - mimořádně
závažný film, věnovaný negativním dopadům
fotbalového chuligánství. Režisér Karel Smyczek. Příběh je inspirován skutečným případem,
kdy skupina většinou mladistvých vlajkonošů
zdemolovala nejen vlakovou soupravu, v němž
cestovali na fotbalový zápas, ale ohrožovali
navíc spolucestující i osamělou průvodčí. Stále
působivá výpověď si všímá i mravní devastace,
i rodiče pachatelů odmítají přijmout svůj díl odpovědnosti.
ČTVRTEK 8. 11. – od 20 00
Životy těch druhých
Drama
Německo, 2006, 137 min
Režie: Florian Henckel von Donnersmarck

Hrají: Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck
Na začátku osmdesátých let minulého století je
Východní Německo prolezlé tajnou vnitřní policií
Stasi, jež má třicet pět tisíc tajných agentů a šestinásobek přisluhovačů a informátorů. Na každého
občana země si vedou složku a postupně je
všechny doplňují.
Mladý a nadějný německý režisér Florian Henckel
von Donnersmarck natočil dramatický a téměř
dokumentární film o praktikách práce východoněmecké tajné služby podle vlastního scénáře.
Pedantsky se držel skutečných lokací i agenty
používaných postupů a vytvořil obraz neutěšeného života pod dozorem. Jeho film byl oceněn
mnoha německými filmovými cenami a Oscarem
za nejlepší cizojazyčný film.
ČTVRTEK 15. 11. – od 20 00
Nebojsa
Rodinný / Pohádka
Československo, 1988, 81 min
Režie: Július Matula
Hrají: Ján Kroner, Ondřej Vetchý, Zuzana Skopálová
Dřevorubec Ondra, kterému pro jeho odvážnou
povahu říkají Nebojsa, jde do světa, aby se naučil
bát. Při svém putování, na němž ho doprovází
zbabělý zlodějíček Ferka, si poradí s bandou loupežníků, začarovaným mlýnem, ohnivou skálou
a nakonec se musí utkat s kouzly zlého čaroděje,
který zaklel krásnou princeznu. Bude Ondrovi
stačit všechna jeho odvaha a důvtip k osvobození
princezny?
ČTVRTEK 22. 11. – od 20 00
Ucho
Drama
Československo, 1970, 94 min
Režie: Karel Kachyňa
Hrají: Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzobohatý,
Karel Vašíček
Jeden z nejslavnějších tzv. trezorových filmů,
který se na plátna kin dostal až dvě desetiletí po
svém dokončení. Zobrazuje ničivý strach, který
v éře vrcholného stalinismu ovládal i stranické
špičky, ukazuje devastující podezírání, které
nachází svůj výraz ve všudypřítomném odposlouchávání. A tyto vnější atributy režisér Karel
Kachyňa, jenž se opírá o vynikající scénář Jana
Procházky, rozehrál skrze bohaté předivo vztahů
mezi ústřední manželskou dvojicí, která během
jedné probdělé noci strávené v hádkách i usmiřování, si ujasňuje, zda i ona se neocitla v nemilosti.
V hlavních rolích Radkem Brzobohatým a Jiřinou
Bohdalovou.
ČTVRTEK 29. 11. – od 20 00
Miami Vice
Akční / Krimi / Drama
USA / Německo, 2006, 134 min
Režie: Michael Mann
Hrají: Colin Farrell, Jamie Foxx, Li Gong
Detektiv Ricardo Tubbs (Jamie Foxx) je zdvořilý
a netečný elegán žijící s počítačovou analytičkou
Trudy Joplin (Naomie Harris) na jižní Floridě.
Inkognito pracuje na odhalení bandy pašeráků
drog a vrahů. Jeho kolega detektiv James ‚Sonny‘
Crockett (Colin Farrell) je jeho pravým opakem
– záletník a švihák, to ale jen do doby, než potká
Isabellu (Gong Li), čínskokubánskou manželku
obchodníka se zbraněmi a drogami Arcángela de
Jesús Montoyi (Luis Tosar).
Cena za každé představení 30,- Kč
LISTOPAD:
WALDA GANG – VICE NEŽ KOLEDY - PUNKOVÝ VEČÍREK – DIVADLA - KINA - JUNGLE NIGHT…
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ČACHTICKÁ PANÍ DĚSILA DIVÁKY

od 29. října do 23. prosince 2007
OD DOBY KAMENNÉ DO DOBY
SLOVANSKÝCH HRADIŠŤ,
Dotyková výstava
Cena vstupného pro děti 20 Kč + zdarma
obdrží pracovní sešit, učitelé zdarma.
Otevírací doba pro školy pondělí - pátek
po předběžném objednání.

Jitřenkou a v ní předem pochvalně anoncované
představení natěšilo diváky a abonenty divadelních
cyklů. Po návštěvě divadelního představení Čachtická
paní Divadla Ilusion Praha v režii P. Trávníčka nelze
nezareagovat na článek z Jitřenky č. 10, ve kterém autor velice nadšeně chválí dramaturgii Tylova domu.
Nevíme, zda už se můžeme považovat za součást
vyspělého poličského obecenstva – snad ano – i nepočítaná množství inscenací nám k tomu možná dává
kredit. Bez dlouhého opovídávání popíšeme nejen
pocity naše, ale i většiny postižených diváků. Laciné,
podbízivé vtipy, křečovitá snaha o navázání kontaktu
s divákem, bezcílné pobíhání herců po jevišti, bezúčelné poplácávání po dívčím pozadí, dvojsmysly
ve slovech a gestech spolu s neúspěšnou urputností
účinkujících trefit se do hudebního playbacku krok
za krokem spělo k našemu marnému pokusu pochopit inscenaci, a alespoň svým vcítěním jí přispět
na pomoc. O tom pak svědčilo poloprázdné hlediště
po přestávce. Ze slušnosti, i proto, že jsme optimisté,
jsme zůstali a doufali, že konec vše napraví. Nestalo
se.
Myslíme, že poličská dramaturgie zažila už v průběhu tohoto dívadla děsivé chvíle a věřte, že to, co
píšeme, nám nečiní žádnou radost. Jako dlouholetí
členové Ochotnického spolku i dlouholetí abonenti
jsme víceméně nuceni se k této inscenaci vyjádřit.
Dramaturgie každého představení vyžaduje bohaté
znalosti, zkušenosti, přehled o tom, co se děje v kultuře a určitě by nebylo na škodu nejen naslouchat tzv.
donašečům, (viz zmíněný článek v 10. čísle Jitřenky),
ale hluboce se zajímat o bohatou nabídku a o úrovni
pořadu se především přesvědčit na vlastní oči. Nadále

Otevírací doba muzea:
říjen – prosinec Út - Pá 9:00-12:00,12:30-16:00 h.,
So 14:00-16:00 h.

PÍSŇOVÁ SOUTĚŽ BOHUSLAVA MARTINŮ 2007 – JIŽ V. ROČNÍK

PROGRAM NA LISTOPAD
čtvrtek 29. listopadu od 19:00
v hudebním salónku muzea
Historický klub – Ikonografie smrti
„Kdo se nebojí smrti, nebojí se vlastně
ničeho, protože všechno ostatní nestojí
za řeč.“
O znázornění smrti v průběhu minulého
tisíciletí, v prostředí českém i světovém,
přednáší a promítá Dott. Giuseppe Mailo,
Ph.D. z Univerzity Pardubice.

VÝSTAVA BETLÉMŮ
NA DĚKANSTVÍ V POLIČCE
Výstavu zahájíme letos již počtrnácté tradičně
svěcením adventních věnců v kostele sv. Jakuba
v sobotu před první nedělí adventní 1. prosince
v 16.00 hod. Poté bude výstava otevřena až do
6. 1. 2008. Srdečně všechny zveme. P. Rudolf Zahálka, děkan, Alena Sienská, autorka výstavy

CHRÁMOVÝ SBOR
NA CESTÁCH…
V neděli 14. 10. 2007 navštívil chrámový sbor
sv. Jakuba v Poličce malebné město na Dunaji, pověstné svými kávami Sacher – dortíky, protkané
bohatou historii, s vysoce se pyšnícím obřím kolem,
ale zároveň i malebnými uličkami a pozoruhodnými
stavbami lemujícími okružní korutanskou ulici zvanou Kärterstasse, čili Vídeň.
Naším zpěvem jsme dopoledne oslavili spolu
s rakouskými a filipínskými věřícími dvě mše svaté
v kostele Panny Marie z hory Karmel (Pfarre Maria
von Berge Karmel am Wienerberg). Po krátké polední siestě, kterou jsme strávili vzájemným sdílením
a pojídáním typického filipínského jídla Panzit, jsme
se vydali společně s naší milou průvodkyní paní
Schmauzovou (roz. Slezákovou) do historického centra Vídně. Společníky na naší nedělní procházce Vídní
nám byli: Stephansdom, Hofburg se svými zahradami a pomníkem W. A. Mozarta, majestátná socha
J. V. Goetha či Marie Terezie, dvě pyšnící se muzejní
dvojčata či radnice, císařská hrobka nebo parlament
s majestátnou strážkyní Athénou.
Zbytek nedělního odpoledne jsme strávili
v schönbrunských zahradách, které, ačkoliv zima
klepe na dveře, hýřily barvami a pozdní květinovou
výzdobou. Melancholie, romantika, křupající štěrk
pod nohama… pomalu se loučíme. Západ slunce na
Wienerbergem…
Děkujeme za pěkný den.
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Ve dnech 12.-14. října 2007 se v Praze konal již
V. ročník Písňové soutěže Bohuslava Martinů. Tuto
soutěž vyhlašuje Hudební škola hl. m. Prahy za
podpory společnosti Zdeny Janžurové pro žáky ZUŠ,
studenty konzervatoří, soukromých uměleckých škol
a víceletých gymnázií s hudebním zaměřením se
záměrem podpořit zájem o interpretaci písní českých
i světových skladatelů, zvláště pak o písňovou tvorbu
Bohuslava Martinů. Písňová soutěž Bohuslava Martinů patří mezi soutěže doporučené MŠMT. Soutěž má
motivační charakter a jejím cílem není jen vyzvednout
ty nejlepší, ale podpořit ve zpívání všechny účastníky.
Koncerty vítězů jsou dva. Hned po ukončení soutěže
se první koná v Praze v rámci Nekonvenčního žižkovského festivalu a je nahráván také Českým rozhlasem
(stanice Vltava). Druhý si budeme mít možnost opět
vyslechnout v Poličce. Bude se konat od 16,00 hod.
ve Velkém sále Tylova domu 2. listopadu 2007. Na
koncertě zazpívají všichni ocenění účastníci soutěže
všech věkových kategorií. Nad koncertem převzal
záštitu starosta Poličky, pan Jaroslav Martinů. Na
tento koncert jste samozřejmě všichni zváni. Je určen
všemu hudbymilovnému publiku a věřte, že pokud
pozvání přijmete, jistě nebudete litovat.
Dovolte mi ještě pár osobních postřehů za soutěže
samotné. Jako jeden z porotců jsem měla možnost
skutečně důkladně nasát celou atmosféru třech
soutěžních dnů. Do soutěže bylo v tomto ročníku
přihlášeno 118 zpěváků a to nejen z českých zemích,
ale také ze zahraničí. Na každém jednotlivém vystoupení zazněly 3 písně a kategorie starších zpěváků
byly dvoukolové (i když samozřejmě ne všichni do
druhého kola postoupili). Umíte si tedy jistě představit
tu spoustu hudby, kterou porota musela vstřebat a posoudit. Přesto musím říci, že i když to byla fyzicky
náročná zkušenost, některé výkony byly skutečně výjimečné a proto vřele doporučuji přijít si poslechnout
Koncert vítězů v Poličce, na kterém také zazní. V každém kole soutěžící pravidelně zpívají některou z písní
Bohuslava Martinů. (Pro kolo první jsou určeny dvě
povinné, ze kterých soutěžící vybírá a ve druhém
kole si může sám volit tu svou píseň nejoblíbenější.)

bude platit: vybrat kvalitní divadelní abonentní cyklus
vyžaduje množství osobního času, znalost o autoru
hry a ději, zpracování atd. To samé platí samozřejmě
i pro ty, co potom vybraná představení sehrají a měli
by myslet na své kolegy z jiných souborů, zda jim
špatným výkonem nepřipravují horkou půdu a a priori nezasévají nedůvěru, která by se mohla bohužel
odrazit v menším diváckém zájmu.
Poličský divák a troufáme si napsat - vyspělý
divák - netouží jen po komediích, ale především
chce vidět kvalitní divadelní představení, která mají
myšlenku. (Abychom se vyjádřili spravedlivě: Některé komedie v sobě nesou myšlenek víc než některá
drásající dramata.) V tomto kontextu vyjadřujeme
svoji lítost nad tím, že už do Poličky nenacházejí cestu
divadla z Pardubic – kdysi sama říkala, že jsme jejich
druhá scéna – Klicperova divadla z Hradce Králové,
Šumperka a dalších. Je to velká škoda, tyto oblastní
scény a jejich současný repertoár nabízejí krásné
inscenace.
Náš článek není směřován jako nemilosrdná kritika, ale jako popsání - doufejme - mimořádné události,
jíž budeme zas nějakou dobu ušetřeni. Pokud se tak
nestane, pak Bůh ochraňuj poličského vyspělého divadelního abonenta.
Oproti této negativní zkušenosti byl přímo pohlazením pro duši houslový koncert uspořádaný v rámci
6. ročníku mezinárodního hudebního festivalu „Tóny
nad městy“ v úterý 9. října. Je jen škoda, že se ho zúčastnilo tak málo posluchačů. Určitě by byl přínosem
při působení na děti a mládež v ZUŠ i na středních
školách v Poličce a zážitkem pro širokou veřejnost.
Zd. Trnka, A. Klein

Bylo velmi zajímavé sledovat rozdílný způsob interpretace i u těch pro nás nejznámějších písní. Měnilo
se tempo, způsob pochopení klavírního doprovodu,
frázování, u zahraničních zpěváků se přidala ještě nepřesná výslovnost a tak jsem si někdy říkala, zda ještě
slyším Martinů, či nikoliv. Určitě však pro zařazování
písní Bohuslava Martinů do běžného repertoáru malých a mladých zpěváků tato soutěž dělá mnoho a tím
výrazně pomáhá také ke zviditelňování Poličky. Tyto
dva pojmy, Martinů a Polička, totiž nejdou oddělit.
Na závěr ještě poděkování zpěvačkám z Poličky.
V. ročníku Písňové soutěže Bohuslava Martinů se
úspěšně zúčastnily Michaela Vostřelová a Terezie
Novotná z pěvecké třídy p. uč. Petry Budigové, za
klavírního doprovodu p. uč. Ivy Komárkové. Obě
postoupily do druhého kola a Michaela Vostřelová
získala v mezinárodní konkurenci čestné uznání.
Všem čtyřem děkujeme za úspěšnou reprezentaci
školy i města a blahopřejeme.
R. Pechancová,
ředitelka ZUŠ B. M. Polička

SPOLEČNOST BOHUSLAVA
MARTINŮ ZVE
Vážení ctitelé Bohuslava Martinů, dovolte mi,
abych vás pozvala, jako již po několik minulých let,
na vánoční setkání s jeho hudbou. To se uskuteční
15. 12. 2007 (sobota) v Dvořákově síni Rudolfina
v Praze od 19:30 hod. V podání České filharmonie si
můžeme vyslechnout od P. Hindemitha Nobilissima
visione, od Bohuslava Martinů zazní Concertino pro
klavír a orchestr a Symfonie č. 5. Sólistkou koncertu je
Jaroslava Pechočová, orchestr bude řídit Jiří Bělohlávek. Do Prahy odjedeme od ZUŠ Bohuslava Martinů
Polička (hotel Opus) ve 13:00 hod., tudíž tak, abychom měli dostatek času na prohlídku vánoční Prahy.
ředpokládaná cena zájezdu 200 Kč. V případě zájmu
se prosím přihlaste na tel. č.: 461 725 655 (p. Pechancová).
R. Pechancová

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, vám nabízí:
KERAMICKÉ PONDĚLKY
- keramická dílna pro mládež a dospělé
- nyní na téma LOUTKY, MAŇÁSCI,
PANÁČCI
Termín:
pondělí 5.,12.,19., 26. listopadu
Čas:
od 17.15 do 19.15 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
25,- Kč/hod + 1,- Kč za 1 dkg vypálené
hlíny
počet hodin si každý určí sám dle náročnosti
a počtu výrobků
Přihlášky: do 4. listopadu – počet účastníků je omezen
Lektor:
Radka Sobolová
Informace: Radka Sobolová
IMUNITA
- přednáška v rámci vzdělávacího cyklu „Jak
si udržet zdraví a dobrou pohodu“
Termín:
středa 7. listopadu v 18,00 hod.
Místo:
sál SVČ Mozaika Polička
(s sebou obuv na přezutí)
Cena:
30,- Kč, s členskou kartou 25,- Kč
Lektor:
MVDr. Ivana Štěrbová
Informace: Marie Hrstková
VÁNOČNÍ OZDOBY Z PEDIGU
- výtvarná dílna pro děti
- hvězdičky a rybičky
Termín:
čtvrtek 15. listopadu
Čas:
od 14.00 do 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
40,- Kč, s členskou kartou 35,- Kč
Přihlášky: do 13. listopadu – počet účastníků je
omezen
Lektor:
Radka Sobolová
Informace: Radka Sobolová
PĚT TIBEŤANŮ
- cvičení
- teorie
- relaxace
- meditace
Termín:
sobota 17. – neděle 18. listopadu
(so 9,30 – 20,00 hod., ne 9,30 – 18,00 hod.)
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1.550,- Kč
Přihlášky: platbou do 9. 11.
(počet míst je omezen)
Lektor:
Mgr. Věra Kučerová
autorka knihy Proč a jak cvičit Pět tibeťanů
S sebou: pohodlný oděv, k dispozici jsou molitanové
podložky
Poznámka: možnost ubytování
Informace: Marie Hrstková
KLUB ZDRAVÍ
- téma: „Urologické problémy mají nejen
ženy“
Termín:
pondělí 19. listopadu v 18,00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
vstup volný
Informace: Hana Ščigelová,
mob.: 606 657 228
HRÁTKY S HLÍNOU
- dopolední keramická dílna
- společné tvoření pro děti a maminky
na mateřské dovolené
Termín:
úterý 20. listopadu
úterý 27. listopadu - dokončení
Čas:
od 10.00 do 11.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
90,- Kč, s členskou kartou 80,- Kč
Přihlášky: do 15. listopadu – počet účastníků je
omezen
Lektor:
Radka Sobolová
nformace: Radka Sobolová

CYKLUS ZÁŽITKOVÝCH MINISEMINÁŘU
„BUĎ SOBĚ PŘÍTELEM“ - Setkání s vůní
- povídání o vůních, které tradičně doprovázejí předvánoční a vánoční čas
Termín:
středa 21. listopadu v 17,00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
(s sebou obuv na přezutí)
Cena:
jednotlivě 120,- Kč
za zbývající 2 přednášky 200,- Kč
Lektorka: Jitka Studénková
Informace: Jitka Studénková – mob.: 776 197 526
VÁNOČNÍ OZDOBY Z PEDIGU
- výtvarná dílna pro dospělé
- andílci, rybičky, hvězdičky
Termín:
pátek 23. listopadu
Čas:
od 17.30 do 21.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
100,- Kč, s členskou kartou 90,- Kč
Přihlášky: do 20. listopadu – počet účastníků je
omezen
Lektor:
Zdeňka Švecová
Informace: Radka Sobolová
Pletení z proutí
- výtvarné dílny pro dospělé
- kulatý koš s uchem - sobota
- ohýbaný koš s uchem - neděle
Termín:
sobota 1. 12., neděle 2. 12.
Čas:
od 9.00 do 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
300,- Kč za jeden den, 520,- Kč za oba dny
cena zahrnuje materiál a kursovné
Přihlášky: do 27. listopadu – počet účastníků je
omezen
Lektor:
Martin Schwarzer
Informace: Radka Sobolová
JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
- pobyt pro rodiče s dětmi
Termín:
neděle 10. února – pátek 15. února 2008
Místo:
Dolní Morava – chata u Bohouše
Cena:
2.100,- Kč (ubytování, polopenze, cesta
a pojištění)
Přihlášky: do 30. 11.
Platba:
do 31. 12.
Informace: Zdeňka Švecová
Osvětová a informační kampaň Červená stužka
1. prosinec - Světový den boje proti AIDS
V pátek 30. listopadu se SVČ Mozaika ve
spolupráci se studenty Gymnázia Polička
zapojí do celorepublikové akce v boji proti
AIDS.
Cílem je připomenout veřejnosti existenci
AIDS a zdůraznit nutnost zabránit dalšímu
šíření této choroby u nás a získat od občanů
finanční prostředky na provoz a preventivní
aktivity „České společnosti AIDS pomoc“
včetně Domu světla a Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Finanční
prostředky jsou využívány na prevenci ve
školách a dalších institucích, na bezplatné
testování, na pomoc HIV pozitivním apod.
Připravujeme na prosinec:
Čertovský rej
Výtvarné dílny pro děti a dospělé s vánoční tématikou
Vánoce v Mozaice
PROSBA:
Pokud máte doma vyřazená a nefunkční CD, přineste
je, prosím, do Mozaiky .

Přijďte si zahrát stolní fotbal, stolní tenis a nové PC hry.
Zdarma přístup na internet.

HVĚZDY PRO POLIČKU
Otevřená výtvarná dílna
pro děti i dospělé.
Přijďte vyrobit hvězdu
a podílet se tak na výzdobě
poličského vánočního stromu na náměstí, v případě
většího množství hvězd vyzdobíme další části náměstí,
popř. parku.
Termín:
Čas:
Místo:
Informace:

úterý 13. listopadu 2007
kdykoli od 14.00 do 18.00 hod.
SVČ Mozaika Polička
Radka Sobolová

VÁNOCE V SÍNI ŘEMESEL
Síň řemesel (v ul. Na Bídě) nabízí od listopadu
výstavu s vánoční tematikou. Betlémy z různých
materiálů, stromečky a větve zdobené různými
výtvarnými technikami – paličkované, háčkované,
vyšívané, slámové, z keramiky, ze dřeva, z vosku,
šišek aj. přírodních materiálů.
Stále pokračuje nabídka předvedení různých
řemesel (na požádání i školy). Každý si může namalovat vlastní nebo dárkový hrneček; zkusit si vyrobit z vosku zvonečky (jako dárek můžete přinést
zbytky svíček a jakýchkoliv voskových úlomků)
Na prosinec připravujeme společné rozsvícení
betléma a vánoční zpívání. Tel.: 461 722 084, mobil.: 732 432 708
Těší se na Vás JJ

NÁVŠTĚVA INDICKÝCH
BISKUPŮ V POLIČCE
Tři biskupové z indického státu Severní Karnataka věnují poslední den své týdenní návštěvy královéhradecké diecéze adoptivním rodičům v Poličce.
Mons. Bernard Moras z diecéze Bangalore, Peter Machado z diecéze Belgaum a Derek Fernandes z diecéze Karwar přijedou v pátek 23. listopadu poděkovat
všem sponzorujícím rodičům zapojeným do projektu
Diecézní charity Hradec Králové Adopce na dálku.
Vzácná návštěva dorazí kolem desáté hodiny dopoledne do Oblastní charity Polička. Zde ji po staročeském způsobu přivítají klienti AC dílen a Denního
stacionáře s personálem a pozvou ji na prohlídku
charitních středisek. Po prohlídce bude následovat
neformální setkání s biskupy pro pozvané hosty,
příznivce a dobrodince charity. Po obědě hostitelé
umožní návštěvě pohlédnout na Poličku z „ptačí
perspektivy“ z věže kostela svatého Jakuba. Přibližně
od 13:30 hodin v kostele svatého Jakuba bude trojice
biskupů k dispozici široké poličské veřejnosti při besedě o Indii a o adopci na dálku.
Adopce indických dětí v Poličce zapustila kořeny.
Před dvěma roky charita uspořádala výstavu a přednášku o tomto projektu a několik let pomáhala
studovat indické dívce Jovitě. Od té doby se počet
adoptivních rodičů na Poličsku výrazně zmnožil.
Stali se jimi jednotlivci i celé skupiny lidí. Charita
nyní přispívá na vzdělání novému chlapci, nejnižší
rodičovský věkový průměr zase drží děti z poličské
farnosti, které už druhým rokem sponzorují vzdělání
a životní náklady děvčátka Sangeethy. Senioři přispívají na chlapce Nishantha. Své adoptivní dítě má také
evangelický sbor, skupinky spolupracovníků na pracovištích a samozřejmě další anonymní jednotlivci.
„Setkání v kostele svatého Jakuba je otevřeno všem:
adoptivním rodičům, novým zájemcům o projekt
Adopce na dálku i těm, kteří se zajímají o běžný život
v Indii. Je myslím mimořádná příležitost slyšet tyto
informace z úst lidí, kteří v této zemi žijí a podrobně
znají její problémy i příznivé dopady poskytované pomoci,“ zve na besedu děkan farnosti Rudolf Zahálka.
Š. Dvořáková, Oblastní charita Polička
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TICHOUNCE PŘI SVÍČKÁCH III
„Tichounce při svíčkách“ je
název benefičního koncertu duchovní hudby, jehož třetí ročník
pořádá dne 10. 11. 2007 od 17
hod. v kostele sv. Michaela v Poličce Oblastní charita Polička.
Na benefičním koncertě, jehož součástí bude veřejná sbírka
na podporu AC dílen a Charitní
ošetřovatelské služby Oblastní charity Polička, vystoupí letos i domácí interpreti. Před posluchače
tentokrát předstoupí se svým repertoárem Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce, který tvoří amatérští zpěváci různých povolání a studenti středních
a vysokých škol. V současné době má smíšený
sbor 28 členů a zpívá téměř výhradně duchovní
díla autorů rozličných období. Druhým interpretem
bude Martin Bzirský. Umělec působí jako koncertní
mistr violoncell ve Filharmonii Bohuslava Martinů
ve Zlíně. Martin Bzirský zahraje suity Johana Sebastiana Bacha.
„Již tradičně si mohou návštěvníci koncertu vychutnat velmi příjemnou až melancholickou atmosféru, kterou tento koncert dokáže navodit. Poslech
krásné hudby a zpěvu v době, kdy je den kratší,
brzy se stmívá, kdy jsou již stromy pomalu bez
listí a člověk se obrací více do sebe, je vždy milým
zážitkem,“ pozvala veřejnost zastupující ředitelka
Oblastní charity Štěpánka Dvořáková.
Štěpán Plecháček

ADVENTNÍ VÝSTAVA
„S VŮNÍ VANILKY“
Tak jako v loňském roce i letos připravuje
v pátek 30. listopadu 2007 Oblastní charita Polička
prodejní výstavu adventních a vánočních dekorací
vyrobených klienty AC dílen ve spolupráci se studenty Střední zahradnické školy v Litomyšli. Otevřena bude pro veřejnost od 9:00 do 16:00 hodin.
V budově Denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením, kde se výstava uskuteční, mohou návštěvníci zhlédnout práce tradičních řemesel
a dalších výtvarných technik: řezbářství, výrobu
vizovického pečiva, drátkování, patchwork a další.
Koupit si pak mohou adventní věnce či jiné dekorace z přírodních materiálů nebo drobné dárky
k svátku sv. Mikuláše a na vánoce.
Štěpán Plecháček

KARDIACI V LISTOPADU
Kardio klub zve všechny příznivce kondičních
vycházek do České Třebové na tradiční Jabkancovou pouť a vycházku po Kozlovském hřebenu
k chaloupce a chatě malíře Maxe Švabinkého
Kdy: V sobotu 17. listopadu 2007
Sraz: Poličské vlakové nádraží odjezd do Svitav
7:37 hod zájemci ze Svitav se sejdou na svitavském vlakovém nádraží, odjezd do České Třebové
8:34 hod. Neseďte doma a pojeďte se s námi projít
krásnou podzimní přírodou. Všechny srdečně zve
Kardio klub
Jan Pokorný

PODĚKOVÁNÍ
patří manželům Jandlovým, kteří ve čtvrtek
11. 10. 2007 ochotně věnovali svůj volný čas a podělili se o praktické zkušenosti a vědomosti z oblasti
chovu koní a projížďku pro mne a klienty z DOMOVA NA ZÁMKU – BYSTRÉ u POLIČKY. Všichni jsme
spolu prožili krásné odpoledne se spoustou zážitků.
Šlosrová Ivana
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„POLIČSKÁ SEDMA“ A DAMAČKA MIRKA VENCLOVÁ
Jako první v seriálu o mladých
poličských (myšleno z Poličska)
studentech vysokých divadelních
škol přišla na řadu Mirka Venclová z Pomezí. Důvod je prostý, už
v listopadu vystoupí na místní
klubové divadelní scéně v řadě
představení pořádaných Městskou knihovnou Polička.
Po mnoha oboustranně marných telefonátech
a po několika SMSkách se nakonec přeci jen podařilo
domluvit schůzku.
Čau Mirčo.
Čau Petře.
Tak jsme se přeci sešli. Tuším, že máš frčák, co?
No, trošku.
Začněme. Zajímalo by mě, co si pamatuješ z mateřské školky.
Básničku Hladová pohádka. Můžu ti ji klidně
říct.
To nechme raději na jindy. Spíš jsem se ptal, jestli
máš puzení k loutkám už od raného dětství?
To tedy ne, tehdy jsem chtěla být kosmonaut
nebo řidič traktoru…no tedy fekálu. Loutky nebo
spíše herectví mě chytlo až v devítce. Pak jsem zkoušela jít na konzervatoř, ale tam jsem se nedostala…
Moment, neumíš psát všema deseti?
Ne. Proč?
Že bys psala ty (z úsporných důvodů hned vše
zapisuji). Škoda, můžeš pokračovat, nedostala…
Naštěstí.
Naštěstí?
No, protože jsem šla do Hradce do Jesliček do
ZUŠ na Střezině, kde jsem se seznámila s Jolanou
Brannyovou, která mě vlastně přivedla k loutkám. Je
to takový ten člověk, co hoří a zapaluje a od té doby
hořím i já...
Kolik je to už let?
To mi bylo 15… takže 9.
Hmm, taky už žádné děcko. Gymnázium, které jsi
v Hradci vystudovala, bylo, tuším, jen tak bokem, co?
Měla jsem chápavého třídního fyzikáře (potutelný úsměv)…
Zpět k Jesličkám. Tušíš, kolik času jsi jim věnovala,
popř. kolik představení jste odehráli?
Tak v podstatě veškerý čas mezi školou a večerkou na internátě. Dostala jsem se rovnou do
„Želízek“ kde jsme krom běžných osnov dramaticko-literárního oboru měli navíc tanec, zpěv a historii
divadla (pozn. dotazovatele: „Želízka“ jsou takový
výběr nejnadanějších dětí z Jesliček a přípravka na
umělecké školy).
Pověz aspoň odhadem, kolik vystoupení jsi mohla
s Jesličkami nacvičovat.
V rámci kolektivních to bylo 5 představení a pak
sólových vystoupení zhruba 10. Tam vlastně vzniklo
Divadlo jednoho Edy, které existuje do dneška.
Kolik vás v něm hraje?
Jeden Eda a to je všechno.
No to vás moc není...(pokus o vtip). Opusťme Jesličky, na které určitě ráda vzpomínáš.
To rozhodně.
Co jsi podnikala dál?
Úspěšně jsem podnikla přijímačky na DAMU.
Povídej o škole nějaké drby nebo zajímavosti.
Chodila jsem do ročníku třeba s Jakubem Prachařem a Kristýnou Novákovou, jedním Slovincem
a Slovenkou mluvící plynule česky, která je teď Francouzkou. Pro znalce Blesku mám vzkaz, že Kristýna
nemá fóbii ze špíny a Jakub není ženatý.
No, to jsi mě překvapila, já těm novinám tak věřil.
Kolik vás vůbec bylo spolužáků?
Dostudovalo nás 11.
A začalo?
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Kolik jste měli týdně hodin a jaké.
Počtově to spočítané nemám, ale v podstatě to
bylo každý den od rána do noci, občas i bez přestávky na oběd. Co se týče předmětů, tak takové ty špíčky byly např.: šerm, jízda na koni, akrobacie, jevištní
pohyb, dějiny loutkového divadla a takové ty další…

Umíš přemet na laně?
Přemet na laně ne, ale hvězdu na jedné ruce ano.
Taky umím žonglovat, chodit na chůdách, plivat
oheň...
Hm… tak tu hvězdu bych tedy nezvládl. Dělali
jste na škole nějaká společná představení, nebo to
byl jen Eda?
Společných představení mraky… 4 v Disku, jedno do Rubínu, které hrajeme stále a pak řada dalších
různých představení vzešlých z požadavků školy.
Pak samozřejmě spoustu mimoškolních věcí.
Jako např.?
Mezi ty zajímavější patří např. Chryzantémový
slib, jejíž scénografii dělala Japonka s níž jedeme do
její domoviny.
Jak se ono děvče jmenuje?
Chieko Yamauchi.
Hm… Trochu jsi mě dostala, protože jsem se chtěl
zeptat, kde jsi hrála nejdále.
Nepočítáme – li to Japonsko, tak jsem byla
s Edou nejdál v Itálii, Maďarsku, Slovinsku. Krom
toho jsem ještě byla v Srbsku s mezinárodním projektem Labyrint světa a ráj srdce (pro znalce v režii
SKUTR)
Já znalec bohužel nejsem…
Jsou to studenti doktorandského studia na DAMU
Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský.
Co chlapci a tvůj osobní život. Stíháš něco či
někoho?
S jedním osobním životem bydlím na privátě,
takže v rámci možností stíhám.
Tuším, že bydlíte v Praze, a co dělá onen šťastný?
Studuje scénografii na DAMU, je to mimochodem spolužák mé starší sestry Terezy, která je teprve
ve třeťáku... (potutelný úsměv).
Copak se tak usmíváš?
Že se konečně karta obrátila. Všichni učitelé na
základce mi říkali Terezko, a tak se těším, až někdo
řekne Tereze Mirčo.
Pozor, všichni ne! No, pojďme dále, teď jsem si
uvědomil, že jsi zcela nedávno školu úspěšně ukončila, k čemuž ti gratuluji. Co dál?
Pokračuji ve studiu (pozn. dotazovatele: doktorandském). Tak lehce se mě nezbaví (opět potutelný
úsměv).
Co to obnáší?
Aj. Zapeklitá otázka. Hodně stručně řečeno:
vymyšlení projektu, jeho realizace a hluboká a dlouhodobá analýza.
Projekt?
Červená Karkulka a Hamlet, každé představení
5x jinak (pro mateřinky, gymnazisty, dospěláky, pouliční divadlo, totálně ulítlé divadlo) to vše mnohokrát odehrané, rozebrané po psychologické stránce…
je to na dlouhé povídání.
Naučili tě aspoň pít pivo?
Nee.
Myslel jsem si to. Uživíš se hraním?
Doufám, že mě divadlo v budoucnu uživí – ale
jsem možná trochu naivka. V současné době si tak
slušně přivydělávám.
Sakra, ten rozhovor nechci ukončit otázkou na
peníze. Na co se tě mám zeptat?
No, to je hezký! Na co se zeptat?... Nejsilnější
zážitek.
Jaký byl tvůj nejsilnější zážitek?
Představení spolužáka Matii Solce ze Slovinska.
Možná to bude znít divně, ale je to genius na hraní
s loutkami a vlastně s čímkoliv.
(Potutelně se usmívám). Kdy budeš v Poličce, kde,
s čím a v kolik hodin?
Bude to představení LAPOhádky v šesti lidech
s divadlem DNO v pátek 9. 11. v 19:00 hod. v Divadelním klubu. Divadlo má podtitulek ledově-technologizované příhody z neposkvrněné severské přírody, v laponštině s českými titulky, určené divákům,
kteří umějí rychle číst.
Tak to se fakt těším, děkuji za rozhovor a přeji ať
ti vše vyjde (nejen tento rozhovor).
Dotazovatel: Petr Erbes

ROZHOVOR S JÁCHYMEM TOPOLEM
Teď mu hrajou hru. Taky napsal filmový scénáře. Píše texty pro muziku a pracuje jako novinář.
Ale nejdůležitější pro něj zůstává próza. Městská
knihovna Polička pozvala 19. září do prostor Divadelního klubu spisovatele Jáchyma Topola. Jáchym
Topol se představil autorským čtením úryvků ze své
poslední knihy – Supermarket sovětských hrdinů,
ale mluvil také o své práci novinářské.
A. K.: Jste novinář, redaktor, prozaik i básník.
Která z těchto činností vám vyhovuje nejvíce?
J. T.: „Teď mi hrajou hru. Taky jsem napsal filmový scénáře. Píšu texty pro muziku.
Jednak si myslím, že to není zas až tak neobvyklý. Je spousta spisovatelů, kteří používají různý formy k tomu, aby se vyjádřili. A já musím říct, že třeba
divadelní hru dělám, když vím, že je režisér, kterej ji
chce dělat. Scénář píšu, když vím, že je režisér, kterej to chce dělat. Takže tyhlety věci dělám víceméně
na zakázku. To je stejný, jako že dokážu napsat reportáž. Ale co je pro mě ta nejdůležitější oblast, to
je próza. A tu prózu dělám podle sebe a tam mám
prostor svobody. A tam si píšu, co já chci. A tam to
nemá žádnýho jinýho egomaniaka, než mě. To jsou
dva rozdíly. Jedno to psaní je na zakázku a taky pro
obživu, a to druhý je to love-labour, to je to, co já
chci dělat – a to jsou především prózy a potom písňový texty. Třeba Monice Načevě. Nebo mám bratra,
kterej má kapelu, který jsem taky napsal spoustu
textů. A to je prostě to důležitý.
Mnohdy toužím, abych měl povolání, který vůbec se nedotýká literatury. Myslím, že pokud píšu
články a jsem člen redakce, tak nejsem schopný
psát knihu. Jsou lidi, který toho jsou schopný. Já
teda ne. Úplně mě to vyčerpává a zaměstnává.
Byl jsem pět let učitel na vysoké škole a to bylo
podobný. Taky nemůžu psát. Sním o tom, že bych
měl neintelektuální zaměstnání. Třeba za bolševiků
jsem dělal fyzicky. Byl jsem v kotelně, dělal jsem
tvrdou práci s uhlím. Nosil jsem uhlí, těžký uhláky
do vysokejch pater. Dělnickou práci. Pak jsem psal
básně. A to bylo všechno fajn. Teďka potřebuju taky
to tělo mít ubitý, takže hodně chodím. Byl jsem
teďka tři dny v Beskydech, jsem tam spal. Tejden na
Slovensku. Byl jsem v Grónsku. A tak dál.“
A. K.: Kdo nebo co vás inspiruje?
J. T.: „Hele, tohle je jedna z nejtěžších otázek.
Divočina, poslední dobou mě inspiruje. Oázy divoký krajiny ve střední Evropě. To jsou místa, kam
jezdím, který sleduju, kde spím v létě v lese sám,
a to mě nějakým způsobem inspiruje. A je to pro
mě zvláštní, protože dřív, strašně moc, jsem toužil
do Ameriky k Indiánům, do Grónska k Inuitům.
Kilimandžáro, Himaláje. A teď nějak ne. Teď mě fascinuje střední Evropa, která mě hrozně inspiruje. Jak
víš, tak jsem tady četl ukázky z putování po Haliči.
To je co by kamenem dohodil. Do Polska jezdím.
Jezdím na to území polsko-slovenský hranice. A tahleta divoká středoevropská krajina s pozůstatkama
historie, která je mnohdy krutá a těžká a v jejíchž
kulisách se pořád pohybujeme, prostě je pro mě
inspirující.“
A. K.: Kteří jsou vaši oblíbení autoři?
J. T.: „Tak teď mám třeba oblíbenýho autora
z Polska, kterýmu česky vyšly tři knihy. Je stejně
starej jako já, jmenuje se Andrzej Stasiuk. To je
takovej chlapík, kterej má většinou i podobnej život jako já a osobně se známe. A pak mě inspiruje
další můj kamarád, kterej se jmenuje Petr Placák.
A naschvál mluvím o chlápcích, který jsou starý
jako já, to znamená kolem tý čtyřicítky, a který
znám osobně. Inspirujou mě nejen tím, co píšou,
ale tím, že jsme v kontaktu. A to říkám naschvál,
protože jmenovat ti jména ze světový literatury,
to je strašný. Protože jich je moc. A je pravda, že
třeba hodně mě inspiroval ten autor, o kterém
jsem tam mluvil. Luis Ferdinand Céline, Francouz,
Céline, ten mě inspiroval třeba když mi bylo sedmnáct, devatenáct. To je ten problém, že tebe straš-

ně ovlivněj ty vlivy v tom mládí. A ovlivněj tě na
celej život, často. Po těch dvaceti letech už je pak
nečteš, ale jsou v tobě usazený. A pak musím říct,
a to nemyslím jako provokaci, že mě inspirovali
hrozně moc i autoři jako je Foglar, Verne, Seton.
Autoři tadytý klukovský dobrodružný literatury.
Právě po tom velkým věkovým oblouku znova přicházím na to, že to, co mě ovlivnilo tehdy, už ze
sebe nesmeju. Zase čtu nepřetržitě pořád. Šíleně
miluju Rusy. Kdybych měl zmínit tři ruský autory,
tak je to Ivan Bunin, je to Anton Pavlovič Čechov
a je to Izaak Babel. A ty bych nařídil každýmu
jako povinnou četbu.“

A. K.: A proč zrovna ti severoameričtí?
J. T.: „No, to je jednoduchý. Protože o našich
předcích, to se nezachovalo. Ale když přijeli do
Severní Ameriky kolonizátoři, tak s sebou měli kněze, z nichž mnozí byli trpěliví a obratní zapisovači
těch indiánskejch příběhů, takže existujou zápisy
těch příběhů ze sedmnáctýho století, z osmnáctýho,
z devatenáctýho. To, jestli ti misionáři to neměnili,
to nevíme. Ale u našich prapředků před dvěma tisíci lety to nikdo nezapsal. Máme Kosmu, Kosmovu
kroniku, která je kontaminovaná antickou civilizací,
křesťanstvím, žejo, prostě to je něco úplně jinýho.
Kdežto u těch indiánů se zachovali naši předkové,
který potkali divoký pomalovaný lidi mladší doby
kamenný. A ty lidi mladší doby kamenný jim to
říkali, ty příběhy o těch hvězdách.“

A. K.:. Jak vaši tvorbu ovlivnila literární tradice
ve vaší rodině? Otec dramatik, dědeček spisovatel.
J. T.: „Myslím, že spíš než stylem mě ovlivnila
jednoduchá skutečnost, že jsem byl v rodině, kde
A. K.: Žijete v Praze.
bylo obrovský množství knih. A kde kniha byla
J. T.: „Hm. Tak jako hodně cestuju, ale jako stadůležitej statek. Kde všichni četli a kde v době ne- noviště mám Prahu.“
svobody, kdy byla obrovská cenzura, tak jsem měl
velikánskou knihovnu po dědečkovi a po tátovi.
A. K.: O tom jste už taky mluvil, ale ovlivňuje vás
Hele, to byla doba, kdy u zubaře, kterej byl intelek- prostředí pražského undergroundu?
tuál, byl úplatek kniha Jamese Joyce. Lidi dávali zuJ. T.: „Hele, pražský underground pro mě neexisbaři kafe nebo láhev whisky, ale taky knihu. To zní
tuje. Já jsem tatínek rodiny, mám dvě dcerušky, prašíleně, ale zas to bylo fajn, že ta kniha byla důležitá
cuju jako novinář. Jezdím po světě a underground
věc. Na tom gymplu mezi tou bandou pětadvaceti
pro mě osobně je historická věc.Věřím, že jsou
lidí jsme se poznávali podle knih. Vždycky nás bylo
dneska mladý lidi, kapely nebo třeba básníci, to já
třeba pět, šest, který to bavilo, jako pod lavicí, zaká- nevim, který se považujou za underground a taky
zaný knihy. Úžasná romantika.
jsou undergroundem, ale já už jsem jinde. Mně
Pak jsem měl ještě jednu věc s těma rodičema
vycházej knihy. Ještě to zkusím pregnantněji formua prarodičema, že jsem nějakou dobu v mládí, lovat. Když někdo mi řekne – já jsem underground
v tom undergroundu používal pseudonymy. Že – tak já to beru a vážím si toho, i když ten člověk
v tom hodně hlubokym mládí jsem měl takovej ten
je o dvacet let mladší. Beru to. Ale já se nemůžu
strach, komplex, že někdo řekne – No jo. Ty chceš
považovat za underground. Mně všechno vychází.
bejt jako tatínek. Ty chceš bejt jako dědeček. Kam
A já mám ten underground spojenej s tím útlakem,
se na ně hrabeš!“
s tím, že mě ti policajti bili. S tím že mě mlátili, s tím
že mě strkali do vězení, že mí kamarádi si odseděli
A. K.: Píšete o krutých tématech.
spousty let. Za tvrdejch podmínek. Ivan Jirous seděl
J. T.: „Hele. Teďka jsem se vynořil z témat, který
sedm let. To byl underground. A já se tohodle starýjsem tady četl a ty se hodně zabývaly tím, jak se
ho undergroundu nemůžu vzdát, že bych se jakoby
stýká osobní život s tou moderní českou historií. popřel. Ale zároveň znova říkám – já to beru. Když
Musím říct, že opravdu mě zajímá zabývat se a kutat
je někomu šestnáct a říká - já sem „androš“ – já to
v historii střední Evropy, moderních dějin od druhý
beru. Nekritizuju. Ale já potřebuju dostat do držky
světový války. A nechci u toho zůstat. Nechci se stát
pendrekem, aby to byl androš.“
autorem jednoho tématu. A hlavně, k čertu s tím. Je
úplně jedno, jestli se to odehrává v roce 1950 v ČesA. K.: Jiná doba. Praha a Polička?
koslovensku nebo na planetě Galifur. Vždycky jde
J. T.: „Polička je nezměrně nádherná. Jsem šokoo ty základní věci mezi lidma. O lidský vztahy. O to, vanej a fascinovanej. Od dvanácti hodin tady chodím.
jestli se nenáviděj, jestli jsou do sebe zamilovaní, Moc se mi tady líbí. Polička je strašně hezká, jsem
o to, jestli se utiskujou, jestli si ubližujou. Jako co
překvapenej. Nevěděl jsem vůbec, že existuje.“
prožívaj. O vztahu člověka k Bohu. O zažívání poAneta Klepárníková
citu hrůzy ze života, hrůzy ze smrti, z šílenství, žejo.
O tohle jde. A v jakým se to odehrává dějinným
období, to už je jenom takovej stroužek česneku na
broskvi. I would say.“

 

A. K.: Proč používáte hovorový jazyk?
J. T.: „Protože mi připadá bližší životu, kterej
žiju. A ještě jedna věc, protože jsem měl na rozdíl
třeba od mladejch spisovatelů dneška za toho socialismu to štěstí, že mě ten život uvrhl, skutečně, do
takovejch míst, kde dneska mladý lidi, jako studenti,
inteligenti a tak dále se nedostávaj. To znamená že
jsem dělal ve fabrice, že jsem dělal v kotelně. Že
jsem přičich ke kriminálu. Že jsem se octnul v blázinci. A tam všude jsem musel velice rychle s těma
místníma, drsnejma, divokejma lidma začít komunikovat jejich jazykem. Kdyby tomu tak nebylo, měl
bych problémy. Zároveň jsem musel být schopen
hovořit i jazykem spisovným, jazykem čistým, jazykem vzdělanců, literátů a tak dál. Takže to pro mě
bylo dobrý. Poznat různý prostory a různý prostě
možnosti využití jazyka.“
A. K.: Jak vznikala Trnová dívka?
J. T.: „To jsem tady popisoval. Byl jsem u indiánů
a zároveň jsem měl zájem o tyhlety příběhy, který
mě v mým nekonečným romantismu připadaly
podobný, jako museli mít naši vzdálení slovanští
předkové. A taky jsem romantik.“
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JAK JE TO S KOČKAMI?
Dne 13. října vyšel ve Svitavském deníku článek
o opuštěných kočkách z Poličky. Rádi bychom se
k tomuto článku vyjádřili a podali několik doplňujících informací.
Je pravda, že se staráme o opuštěné a nechtěné
kočky. Tyto kočky byly opravdu nezodpovědnými
lidmi vyhozeny k místnímu kravínu a je také pravda, že zajistit alespoň základní veterinární péči
a jídlo pro takovou smečku je finančně velmi náročné. Je bohužel stále mnoho lidí, kteří koťata vyhodí

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
V měsíci listopadu 2007 by
se dožil sta roků poslední poličský provaznický mistr pan
František Grundloch. Již 51 let
vzpomínají
děti Marta, František
a Anna s rodinami.

Dne 10. 11. uplyne jeden
rok, kdy nás opustil pan
Stanislav Sejtko. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.

VÍKEND PRO ZDRAVÍ PODEVÁTÉ
Návod, jak zvládat zátěžové a stresové situace
získávají každoročně studenti poličského gymnázia
na soustředění v rekreačním zařízení na Mladočově. Letošní »Víkend pro zdraví« byl v pořadí již
devátý. Možnost získání návodu na to jak správně
zvolit činnost pro relaxování využilo druhý zářijový
víkend více jak třicet studentů.
a tím je odsoudí jisté smrti, než by dali svoji kočku
vykastrovat a předešli tak nechtěnému množení koček. Nesedíme však jen doma a nebědujeme, sháníme různé sponzory a dárce, kterým záleží na těchto
opuštěných, ale přesto nádherných tvorech.
Na vlastní náklady navštěvujeme umisťovací
výstavy pro opuštěná a týraná zvířata a snažíme se
pro ně najít nový domov. Naposledy jsme byli v Praze 15. 9. na výstavě „SEN ZVÍŘAT“, kde jsme našli
nový domov a moc hodné lidi pro tři kočičí kluky.
V novinovém článku chybělo množství důležitých informací a to hlavně poděkování.
Velmi děkujeme firmě KSK BONO s. r. o. z České Skalice, která prakticky okamžitě zareagovala na
naši prosbu o pomoc a pomohla. Firma poskytla
takové množství krmiva, které stačilo na několik
měsíců. Díky tomuto daru jsme za ušetřené peníze
mohli pro nejvíce nemocné kočky zajistit očkování,
injekce na posílení imunity, kastrace a další veterinární péči.
Děkujeme i firmě SAMOHÝL, která též poskytla
krmivo pro tyto kočky.
Děkujeme i pražské „První společnosti za práva
koček“ za příspěvek na očkování a kastraci.
Dále chceme poděkovat přímo městské radě
města Poličky za finanční příspěvek.
Poté paní doktorce MUDr. Haně Novotné za
příspěvek na veterinární ošetření.
A v neposlední řadě náš velký dík patří i naší
paní doktorce MVDr. Gabriele Zajícové za její péči,
trpělivost a obrovskou snahu maximálně pomoci
těmto tvorečkům.
Děkujeme všem, kterým není lhostejný osud
těchto zvířat a rozhodli se pomoci. Soucit je na nic,
je potřeba něco dělat, je potřeba pomáhat.
Na závěr chceme poprosit občany města Poličky.
Přistupujte ke svým kočkám zodpovědněji, za své
zvíře máte zodpovědnost a máte zodpovědnost
i za potomky tohoto zvířete. Nechte své kočky
kastrovat a nezbavujte se kočičích mláďat tak, že je
vyhodíte nebo ještě hůř, řekněme až středověkým
způsobem.
Děkujeme.
Pachovská a Funková
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Program pátečního dopoledne obstarali Honza
s Martinem, kteří nám ukázali techniky »stěnolezce«. Sami jsme si mohli vyzkoušet, jak nelehké je se
na lezecké stěně udržet. Poté na nás ve skate areálu
čekali Láďa s Patrikem, aby nás seznámili se základními triky »jízdy na prkně«. I když to vypadalo
jednoduše, jízda na skatu není žádná legrace a kdo
nepadá, »na prkně« se jezdit nenaučí.
Zajímavou besedou otevřela odpoledne Eva Maierová, která pracuje v kontaktním centru sdružení

Podané ruce v Olomouci. Zasvětila nás do práce
streetworkera. Prozradila, co obnáší péče o drogově závislé, jak se jim dá pomoci a jak konkrétně
mohou drogy negativně ovlivnit paměť.
V sobotu jsme se neprobudili ráno, ale až dopoledne během karatistické rozcvičky. Po ní si pro nás
Jarda s Pavlem a Pavlou připravili blok naplněný
ukázkami karate technik a nácvikem sebeobrany.
Do kůže vojevůdců, jejichž úspěch v bitvě závisel
především na přesných informací z bojiště, jsme se
vžili během strategické hry Vrabčák. K vítězství
vedla jen cesta dokonalé spolupráce mezi hlavním
štábem a průzkumníky, kteří však neustále přinášeli rozporuplné zprávy. Spolupráce tedy nebyla
dokonalá. Spolupráce pouze byla. Většina z nás se
tak stala pravými generály až po prohrané bitvě.
Neděle je tradičně den, kdy už nám moc sil
nezbývá. Krom toho, že se celý víkend honíme za
různými míči – hrajeme turnaje ve fotbálku, ragby
nebo vybíjené – toho většinou moc nenaspíme. Víkend pro zdraví je totiž pro studenty báječná příležitost, jak poznat nové lidi a užít si spoustu zábavy.
Proto je škoda chodit spát. A tak nám všem přišel
vhod poslední blok s Martinou, který se věnoval
masážím nohou. Nemuselo se při něm téměř nic
dělat, jen relaxovat. „Miluju masáže. To bylo bájo!
Příště by se mohlo masírovat ještě něco jiného než
nohy, třeba záda,“ dodává Klára.
Další z účastnic Pavla na závěr dodává: „Víkend
na Mladočově baví vždycky. Tentokrát zvlášť, byly
zařazeny nové hry jako Vrabčák a také nové učení
masáží. Tentokrát to vážně stálo za to!“
Jaroslav Najbert

KLUB ZDRAVÍ VÁS ZVE NA LISTOPADOVÉ SETKÁNÍ
Hlavně klid a nohy v teple. Tato švejkovská
souvisí s nohami v teple. Přijďte si o tom s námi povětička, dnes v moderní verzi známá jako pohoda, vídat dne 19. 11. 2007 (výjimečně je to nikoli druhá
klídek…, se stále více hodí do dnešní uspěchané
středa v měsíci, ale pondělí) od 18,00 hodin do hordoby. Nejen proto, že se naše zeměkoule při svém
ní místnosti v Mozaice (DDM). Řeč bude o tom, že
opisování eliptické dráhy kolem Slunce dostala „Urologické problémy mají nejen ženy…“ a ty tečky
do části své dráhy, kdy se pomyslná zemská osa
mají naznačit, že je může mít, ač nechce, úplně
naklonila jako motocyklista v prudké zatáčce (ne
kdokoli bez ohledu na věk či pohlaví. Chceme vám
sice působením odstředivých sil) a naše severní
nabídnout nejen pohled to tajů fungování lidského
polokoule se tím dostala do úhlu pro dopadající
těla, ale i rady a možnosti, které jsou pro prevenci
sluneční paprsky příliš ostrého a nám nastává doba
a ochranu zdraví v této oblasti důležité. Součástí
chladných dní a nepříjemných plískanic přecháze- těchto rad je i ukázka vhodného jídelníčku.
jících ve vyšších polohách ve sněžení. Také doba
Možná jste to právě vy, kdo se nacházíte ve
ve smyslu společensko-politických vztahů nám klid
zlomovém bodě svého života a změna životního
nepřináší, o ten naopak musíme usilovat ze všech
stylu by vám moc pomohla. Potom je toto pozvání
sil a na všech úrovních. Ne vždy se nám to daří, ne
určeno právě vám. Vstup je volný a členství v klubu
vždy to záleží jen na nás samotných (a již Kniha
je nezávazné. Chcete-li se o Klubech zdraví v ČR
knih také radí, že pokud to záleží na nás, pak
dozvědět více, navštivte www.klubyzdravi.cz.
máme mít pokoj se všemi). Ale vždycky se projeNež se opět setkáme osobně, přeji vám všem do
vuje zpětná vazba jako důsledek přímého působení
této náročné doby, abyste našli správnou motivaci
na naše psychické, fyzické a jiné rozpoložení a tato
pro svá rozhodnutí, a aby se vás přitom zmocnil
reakce vytváří podmínky buď pro uchování zdraví, klid a vše převyšující pokoj…
nebo pro vznik nemoci.
Téma přednášky, na kterou vás chci pozvat, je
Vaše Hanka Ščigelová,
s touhou po klidu zdánlivě nesouvisející, ale určitě
Klub zdraví Polička

SOU A SOŠ POLIČKA
Gastro Junior-Nowaco Cup 2008, tak zní celý název soutěžního klání, jež uspořádala Východočeská
pobočka AKC ČR, Asociace číšníků ČR a Hotelová
škola Bohemia, Chrudim pod záštitou Krajského
úřadu Pardubického kraje odboru školství, mládeže
a tělovýchovy. Výše uvedené organizace umožnily
vybraným žákům a studentům gastronomických
škol ověření praktických dovedností, které byly
profesionálně hodnoceny odbornou porotou ve

Vladimír Černý při plnění soutěžního úkolu

dnech 20. a 21. září 2007 v Pardubicích. Vyslaní jedinci plnili úkoly vyplývající ze zastoupených oborů
kuchař, číšník, cukrář. Žáci SOU a SOŠ Polička se
zhostili svých úkolů na jedničku a dosáhli zasloužené mety - zlatého pásma, což jim vyneslo nejen
postup do brněnského finálového kola, ale i řadu
zajímavých pracovních nabídek. Našimi vítěznými
zástupci byli žáci 3. ročníků Vladimír Černý, Jiřina
Čechová a Zdeňka Kočí. Všichni zmiňovaní děkují
svým trenérům p. Šmerdové, p. Šmerdovi, p. Dittrichové a p. Lněničkové za věnovaný čas, odbornou
přípravu i cenné rady.
Významné pocty se dostalo našim žákům oboru
číšník, kteří budou 28. 10. 2007 zajišťovat profesionální obsluhu vládní recepce na Pražském hradě.
Ta se koná u příležitosti oslav výročí vzniku Československa. Jak si vybraní jedinci poradili s touto
„výzvou“, se dozvíte v některém z dalších čísel Jitřenky, v němž budete také informováni o služebním
pobytu v Holandsku, jehož se v září 2007 zúčastnili
studenti a pedagogové SOU a SOŠ Polička.
Rozloučíme se s vámi srdečným pozváním
na Den otevřených dveří, který se uskuteční
15. 11. 2007 v prostorách SOU a SOŠ Polička. Těšíme se na vás.
Mgr. Jitka Boháčová

SOU obchodní a SOŠ SMSD, Polika, s.r.o., nám. B. Martin 95, 572 01 Polika.
tel.: 461 725 935 tel./fax: 461 724 435, e-mail: souobch@comacomp.cz,
www.souobchpolicka.cz



nabízí studium v následujících oborech
obory vzdlávání zakonené výuním listem
3-letá denní forma studia
69-51-H/ 001 Kadeník
obory vzdlávání zakonené maturitní zkouškou
66-43-M/ 001 Knihkupectví
4-letá denní forma studia
66-41-L/ 008
Obchodník
4-letá denní forma studia
69-41-L/ 004
Kosmetika
4-letá denní forma studia
72-41-M/001
Knihovnické a informaní systémy a služby
4-letá denní forma studia
(žákm obor Obchodník a Knihovnické a informaní systémy a služby bude poskytnut
notebook jako uební pomcka, která na konci studia mže pejít do jejich osobního vlastnictví)
nástavbové obory vzdlávání zakonené maturitní zkouškou
64-41-L/ 524
Podnikání
3-letá dálková forma studia
64-41-L/ 524
Podnikání
2-letá denní forma studia
69-41-L/ 502
Vlasová kosmetika
2-letá denní forma studia
Další vzdlávání dosplých s možností získání nebo prohloubení odborných vdomostí a dovedností.

Jiné služby:
Ubytování - individuální a kolektivní rekreace, sportovní soustední
Stravování - i pro veejnost
Pronájem - tlocviny, spoleenských místností pro poádání svatebních hostin, veírk
a kulturních akcí
Kadenické a kosmetické služby pro veejnost (vetn pedikúry)

DNY OTEVENÝCH DVEÍ
pondlí 26.11. 2007 od 8:00 do 15:30 hodin, pondlí 4.2. 2008 od 13:00 do 16:30 hodin

DiC POLIČKA INFORMUJE
Úterý
16 -17 hod aerobic pro maminky
(hlídání dětí zajištěno)
18:30 - 19:30 kalanetika
Čtvrtek
15 - 16 hod klub maminek
18:30 - 19:30 kalanetika
Pátek
15:00 - 18:00 klub seniorů
- každý třetí pátek v měsíci
Asistence pro děti, poradenství, pomoc rodinám: pondělí 13:00 - 15:00 (nebo dle telefonické
domluvy)
Burza dětského oblečení a potřeb: příjem věcí
ve čtvrtek 15. 11., prodej v pátek 16. 11., výdej
v pondělí 19. 11.
Mikulášská besídka: 3. 12. od 14 do 18 hod.,
s programem a tancem pro děti
Hledáme mladé tanečnice a tanečníky, kteří
by měli zájem pomoci nám s vedením diskoték
pro děti.
Bližší informace vám poskytnou asistentky v Domečku.
Domeček - denní centrum pro maminky s dětmi na mateřské dovolené, pro děti i dospělé se těší
na vaši návštěvu. Najdete nás v Základní škole Na
Lukách, Švermova 401, Polička, tel.: 605 177 027,
www.dicpolicka.com, e-mail: dicdomecek@centrum.cz, dicpolicka@centrum.cz, Provoz denně od
8:00 do 16:30 hod.
Domeček provozuje Dětské informační centrum
o.s., Polička vchod od dopravního hřiště.

POZVÁNKA DPS PENZION
6. 11. Šikovné ručičky ve 13. 30 hod. ve společenské místnosti Penzionu. Budeme vytvářet společnou koláž z výletů, které jsme tento rok v DPS
Penzion pořádali.
7. 11. Přednáška na téma –Samota, přednáší
pan Aleš Kocián. Začátek ve 14. 00 hod. ve společenské místnosti Penzionu.
14. 11. Hrátky s pamětí – 14. 00 hod. ve společenské místnosti Penzionu.
20. 11. Bramboráková kavárnička – 14. 00 hod.
v jídelně Penzionu. .
27. 11. Šikovné ručičky ve 13. 30 hod. ve společenské místnosti. Výroba zvonečků.
29. 11. Narozeninové zpívání – 14. 00 hod. v jídelně Penzionu.
Od 12. 11. do 29. 11. proběhne ve vestibulu
DPS Penzion výstava - Podzim s patchworkem.
Vystavena budou díla autorek z Dámského klubu
v Poličce.

AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
4. 10. Česká soda - ASPV 1:1, Česká soda
- Uzený sardinky 0:2 ASPV - Uzený sardinky 1:1;
11. 10. A Bukvičky - THT 0:2, A Bukvičky - Bystré
0:2, THT - Bystré 2:0; 18. 10. Bystré - Pajdáci 2:0,
Bystré - K6 0:2, Pajdáci - K6 0:2
Rozpis zápasů na tento měsíc:
1. 11. A Bukvičky - Pajdáci, THT - Pajdáci, THT K6; 8. 11. Česká soda - A Bukvičky, Česká soda - THT,
ASPV - THT; 15. 11. Uzený sardinky - Pajdáci, Uzený
sardinky - K6, A Bukvičky - K6; 22. 11. Česká soda
- Bystré, ASPV - Bystré, ASPV - Pajdáci; 29. 11. Česká
soda - Pajdáci, Česká soda - K6, ASPV - K6
Kompletní rozpis a výsledky odehraných zápasů
naleznete na www.policka.cz/avl
Jaroslav K. Dvořák
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Z ČINNOSTI DPS PENZION
V září senioři vyráběli vonné směsi z usušených
květů růží, které rostou v atriu Penzionu. Stoly ve
společenské místnosti byly plné květů a senioři je
promíchávali s kořením. Ruce ponořené v květech,
místnost plná vůně, to vše bylo základem pro dobrou
náladu, která všem vydržela i do dalších dnů. Dodělávala se keramická sluníčka a pracovalo se také
s překližkou. Pan Ing. Vltavský připravil polotovary
a senioři smirkovým papírem výrobky dokončovali.
Při práci si povídali různé historky ze života. Některé
příběhy rozesmály, jiné vedly k zamyšlení. Došlo i na
plány, co a jak se bude dělat příště.
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Hrátky s pamětí jsou oblíbenou činností obyvatel
Penzionu. Tentokrát skládali slova ze svých jmen,
vzpomínali na různá přísloví a názvy písní.
Senioři se zúčastnili celodenního výletu. Navštívili kapli sv. Barbory a větrný mlýn v obci Rudice.
Moderní kostel v Senetářově a nejstarší poutní místo
- kostel ve Křtinách a kostnici Na závěr výletu se prošli
v Arboretu ve Křtinách. Výlet byl poutavou procházkou, při které všichni načerpali sílu před nastávající
zimou.
V Domě s pečovatelskou službou se také slavilo.
Pěvecký soubor Poupata slavil páté výročí svého založení. Poupata měla připravený program plný písniček,
doprovázený slovem. Nesmíme zapomenout na pana
Hladíka, který zpěvačky celé odpoledne doprovázel.
Pár písniček zpívala Poupata i s kytarou, na kterou
hrála Katka Bártová. Gratulantů přišlo hodně. Jako
poděkování za příjemně strávené společné chvíle
Poupata obdržela dva narozeninové dorty. Ještě jednou děkujeme souboru za jejich kulturní vystoupení,
která pro nás už pět let připravují a přejeme mnoho
sil a tvůrčích nápadů do dalších let.
Ještě než nastal astronomický podzim, navštívili
senioři zahradní galerii Na pomezí, kde si prohlédli
sluneční hodiny, zahradní plastiky a obrazy. Sluníčko
svítilo a tak mohli být návštěvníci seznámeni s tím,
jak hodiny fungují, a někteří i navštívili prostory, kde
všechna tato díla vznikají.
Na zamykání atria se každý těšil, ale počasí nám
nepřálo. Od rána pršelo a bylo zima. A tak se senioři
sešli v náhradních prostorách Penzionu a velmi si tuto
změnu pochvalovali. Tentokrát se podávaly dva chody. Jako předkrm byly bramboráčky, které připravily
paní Hegrová, Peterková a paní Bartošová. Potom následovala grilovaná uzenina. Na závěr se senioři sešli
venku v atriu a společně jej zamknuli na čtyři západy.
Bylo to poslední letošní grilování. Spadne listí, napadne sníh a atrium bude spát zimním spánkem.
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UNIQA pojišovna a.s.

Sazby povinného ruení platné od 1. 10. 2007
Limit krytí 18 mil. na majetek a 35 mil. na zdraví
Pro obany malých mst, vk 29-54 let
bez

Obsah cm3 bonusu
0-1000
3
1001-1350
3
1351-1400
4
1401-1850
5
1851-2500
7
2501-neom 11

bonus
10%

bonus
20%

bonus
30%

bonus
40%

bonus
50%

149

2 834

2 519

2 204

1 889

1 575

706

3 335

2 965

2 594

2 223

1 853

573

4 115

3 658

3 201

2 744

2 286

347

4 812

4 277

3 743

3 208

2 674

956

7 133

6 341

5 548

4 756

3 963

315 10 183

9 052

7 921

6 789

5 657

Vk 55 a výš

0-1000
1001-1350
1351-1400
1401-1850
1851-2500
2501-neom

2 952

2 656

2 362

2 066

1 771

1 476

3 474

3 127

2 779

2 432

2 084

1 737

4 287

3 858

3 429

3 000

2 572

2 144

5 013
7 431
10 608

4 511
6 688
9 547

4 010
5 945
8 486

3 509
5 201
7 426

3 008
4 458
6 365

2 507
3 716
5 304

Od 1. íjna 2007 je akce pro nové klienty.
Zajete si pro dvojnásobnou slevu na povinné ruení a havarijní
pojištní! Za jízdu bez nehod za poslední 3 roky!
Další výhody pojištní vozidel UNIQA:
- slevy pro vozy mimo velká msta
- slevy pro idie nad 55 let
- slevy pro lékae
- slevy pro držitele prkazu ZTP nebo ZTP/P
- bezplatná asistenní služba
- bezplatná asistenní služba pi havárii
-speciální produkt pro vozidla starší 9 let, v povinném ruení pojištno
i odcizení a požár
- a navíc: krom tchto akních výhod ješt mžete vyhrát navigaci
do auta PIONEER AVIC-S2
Podrobnjší informace vám poskytne Ing. Oldich Mach,
tel. 724 205 302 e-mail: mach.oldrich@wordlonline.cz a v kancelái na
adrese Husova 74, 572 01 Polika, úední den každý pátek od 8-12 a
13-17 hod.
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ÚSPĚCHY POLIČSKÉ ATLETIKY
Nejprve se vraťme k MR dorostu, juniorů a juniorek 23. – 24. června 2007 na stadionu A.C. TEPO Kladno, kde 3 dny po úspěchu Romana Šebrleho v mezinárodním desetiboji vybojoval Tomáš Večeře svůj
již druhý titul mistra republiky tentokrát na 2 000 m
překážek s náskokem více než 40 m před ostatními
soupeři v čase 6:22,58. Výborného umístění dosáhli
i další zástupci poličské atletiky: Lenka Schauerová
4. místo na 3 000 m překážek 12:05,86 (4 s od bronzu),
Zuzka Vlčková po pádu na poslední překážce 5. místo na 1 500 m překážek 5:38,87, Karel Sejkova 9. místo
na 3 000 m překážek 10:45,37, Martin Koutný 9. místo
na 800 m 2:00,73 a David Beneš 7. místo skok daleký
6,46 m a 7. místo trojskok 13,19 m.
V září byly ukončeny krajské přebory v soutěžích
družstev s následujícím umístěním našich družstev:
23. 9. krajské finále nejmladší žákyně 5. místo;
nejmladší žáci 3. místo a Milan Le Viet byl druhým
nejlepším závodníkem tohoto finále; 16.9. krajské

finále mladší žákyně 4. místo, ale kdyby Klárka
Eltschnerová nebyla ve Vídni, tak skončila děvčata
na stříbrné příčce; mladší žáci 5. místo; starší žákyně
8. místo po tragickém vystoupení; starší žáci 7. místo,
junioři 1. místo ve společných přeborech Pardubického a Královéhradeckého kraje a postup do semifinále
MR juniorů; muži 1. místo opět ve společných přeborech a postup do kvalifikace o II. ligu.
Skvělé vystoupení juniorů si zaslouží mimořádného ocenění vzhledem k podmínkám pro atletiku
v Poličce, neboť na rozdíl od žákovských kategorií,
zde neobstojí pouhý talent, ale je třeba tvrdé a pravidelné přípravy. 28. září v Hradci Králové bojovali
v semifinále dokonce o postup do finále MR družstev
juniorů, ale skončili v konkurenci 9 týmů na 4. nepostupovém místě pouhých 11 bodů od postupu, přitom
stačilo, aby jeli Lukáš Tomášek a Milan Češka.
Celkový bodový stav: 1. Sokol Kolín 221,5 b,
2. Hvězda Pardubice 201, 3. A.C. TEPO Kladno 139,

4. Atletika Polička 128, 5. TJ Spartak Třebíč 74, 6. LIAZ
Jablonec 61, 7. AC Slovan Liberec 42, 8. AC Ml. Boleslav
37, 9. Atletika Jihlava 31, 10 Sokol Hradec Králové 31.

Tomáš s titulem
Za letošní největší úspěch lze považovat vystoupení družstva mužů 13. 10. v kvalifikaci o II. ligu v Praze
na stadionu Olympu Praha ve Stromovce, kde bez některých opor se podařilo na třetí pokus po Nýřanech
a Jablonci nejen postoupit, ale s převahou díky obrovskému úsilí zvítězit. To dokazuje počet osobních
či oddílových rekordů, i zapomenutí na zdravotní
potíže. Skvěle družstvo dopovali i doprovázející
fanoušci a nemalou roli sehrál skvělý řidič autobusu
pan Hermon od fy Zlatovánek, který družstvo pohodově dovezl načas do Prahy i zpět, moc díky.
Celkový bodový stav: 1. Atletika Polička 245,5
bodu, 2. PSK Olymp Praha B 191, 3. AC SYNER Turnov
B 154, 4. TJ Lokomotiva Beroun 139,5, 5. Sokol České
Budějovice 127,5, 6. Athletic Club Ústí n/L. 125,5.
Na tento úspěch družstva mužů skvěle navázala
v neděli 21. října v celostátním finále Běhu mládeže
2007 třetím místem v kategorii mladších žákyň na
1 800 m Terezka Vytlačilová, která o rok mladší než
největší soupeřky při svém premiérovém startu v této
nejkvalitnější běžecké soutěži v konkurenci 47 závodnic si za statečný výkon odnáší bronzovou medaili.
- JarKa -

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím byt v O. V. do 1 400 000 Kč. Prosím nabídněte. Rychlé a seriózní jednání. Tel.: 739 600 111 (Jen
po 14. hod.)
***
Provedu veškeré drobné údržbářské práce v domácnostech. Levně a rychle. Tel.: 732 721 413
Zn. Domácí kutil
***
Prodejna Maso-Uzeniny Novák v Poličce přijme
ŘEZNÍKA. Nástup možný ihned.
***
Zavedená silná banka vypisuje z důvodu rozšíření
produktové nabídky a zkvalitnění péče o klienty
výběrové řízení pro práci finančního poradce.
Využijte možnost seberealizace a rychlého kariérového růstu. Výdělek po zkušební lhůtě bude 20
– 25 000,- Kč. Stručný životopis a kontaktní údaje posílejte do 16. 11. 2007 na r.habrman@tiscali.cz nebo
na adresu Eimova 291, 572 01 Polička. René Habrman
- obchodní ředitel, tel.: 777 103 994
***
ČMSS pořádá výběrové řízení na místo ASISTENTKY (ASISTENTA) PRODEJE. Nástup možný ihned.
Požadujeme zdatnost v práci na počítači, dobré
komunikační schopnosti a ochotu k sebevzdělávání. Nabízíme kvalitní zaškolení, zázemí kanceláře
a zajímavý příjem. Stručný životopis posílejte do
10. 11. 2007 na rene.habrman@cmss-oz.cz nebo do
kanceláře Eimova 291, 572 01 Polička René Habrman
- obchodní ředitel, tel.: 777 103 994
***
Omlouváme se panu Vaňkovi za chybu v textu
inzerátu.
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REKORD
Dne 28. 9. 2007 proběhl v hale ZŠ Na Lukách III. ročník amatérského volejbalového turnaje Poličský out. Turnaje se zúčastnilo celkem
pět družstev. První místo získalo po výborném
výkonu družstvo Bukviček následované týmem
Svitav. Třetí skončilo Bystré, na čtvrtém místě
pak družstvo Lachtanů a na posledním Pajdáci.
Poděkování patří firmám MIRO Borová (generálnímu sponzoru, bez něhož by se turnaj neuskutečnil), Bartosh s.r.o. - reklama, restaurace
Apalucha, Kovoslužba Bulva a Tiskárna Polička
za jejich sponzorský příspěvek. Náš dík mají též
Marika Fialová a Petr Štaud za nezištnou pomoc
s organizací a ředitel ZŠ Na Lukách Eduard Střílek za vstřícnost a ochotu.
Kompletní výsledky naleznete na webové
adrese policskyout.nastrankach.cz.
J. K. Dvořák

ÚSPĚCHY KARATISTŮ
SHOTOKAN CUP, 06. 10. 2007, Rychnov nad
Kněžnou
- Štěpán Příhoda
3. místo KUMITE muži -75kg
- Milan Lorenc
3. místo KUMITE muži -75kg
- Jaroslav Roušar
2. místo KUMITE muži +80kg
- Nikola Tobiášová
1. místo
KUMITE ženy -60kg
- Příhoda, Lorenc, Roušar
3. místo KUMITE team junioři
- mezinárodní turnaj s účastí Slovenska, Chorvatska
a Polska
Podzimní škola, 21. 10. 2007, Šumperk
- Milan Lorenc
1. místo
kategorie boje muži absolutní
- Pavel Marko
1. místo
kategorie boje muži 5-6 kyu
- Šárka Kučerová
1. místo
kategorie boje ženy pod 16 let
- Milan Lorenc
2. místo forma Quinta
- Šárka Kučerová 1. místo forma Secunda
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Ve středu 3. října 2007 se v 6.00 h otevřely „brány“ Nejmladšími účastníky letošního ročníku se stali
plaveckého bazénu v Poličce široké veřejnosti, zástup- „vodníčci“ z kurzu Plavání rodičů s dětmi – Tomášek,
cům mateřských, základních a středních škol, aby se
Nicolas, Martin, Sandra, Martička, Vojtíšek, Erika
zúčastnili již 16. ročníku plavecké štafety 500 x 100
a Eliška spolu se svými rodiči. Naopak nejstaršími
metrů. Tento ročník svými úspěchy překonal všechny
účastníky byly pravidelní plavci – p. Irena Pletichová,
předešlé štafety. S vaší pomocí jsme překonali hned
p. Věra Kroulová a z mužů p. Lubko Koliba. Maximálněkolik rekordů:
ní počet bodů (28) obdrželo 169 plavců. Nejlepší časy
• počet zúčastněných překročil hranici 500 plav- letošní štafety:
ců – přesně 549
1. Václav Werner (1:08 min., ZŠ Na Lukách),
• celkový počet bodů nejlepších 250 plavců
2. Petr Erbes (1:09 min., gymnázium),
– 6274
3. Libuše Stachová (1:13 min., veřejnost), 4. Lukáš
• 1. místo v kategorii do 20.000 obyvatel, při- Kmošek (1:15 min., veřejnost), 5. Štěpán Vlček (1:18
čemž Polička má 10.000 obyvatel, je skvělý
min., gymnázium).
výsledek.
DĚKUJEME:
• široké veřejnosti – 76 osob
Kromě soutěže měst se v tento den uskutečnil
• základním školám a vyučujícím za doprovod
2. ročník TUČŇÁK OPEN – soutěže základních
– ZŠ Masarykova -138 osob, ZŠ Na Lukách – 74
a středních škol. V této soutěži se rozdělovaly kateosob, ZŠ Borová – 29 osob, ZŠ Květná – 15
gorie pouze na I. a II. Nezáleželo na velikosti města,
osob, ZŠ Jimramov – 1 osoba, Speciální škola
ze kterého škola je, ani na počtu žáků školy, posílaly
Polička – 7 osob, Gymnázium – 113 osob, SOUse výsledky pouze 50 nejlepších žáků. Přesto, že se
obchodní a SOŠ SČMSD Polička – 19 osob
soutěže účastnily i sportovní školy z celé republiky,
• mateřským školám – MŠ Luční – 7 osob, MŠ
mají se naše školy čím chlubit:
Palackého – 18 osob, MŠ Sebranice – 12 osob,
V kategorii I. stupně se na skvělém 2. místě v ČR
MŠ Borová – 8 osob, MŠ Pomezí – 16 osob, MŠ
umístila ZŠ Na Lukách s počtem 792 bodů (kromě
Květná – 8 osob, MŠ Sádek – 8 osob
žáků 4. třídy si přišli se svými vyučujícími zaplavat
žáci všech tříd I. stupně), na 5. místě s počtem 534
Poděkování patří i sponzorům, kteří nám darovali
bodů se umístila ZŠ Masarykova.
věcné ceny pro všechny zúčastněné plavce:
V kategorii II. stupně ZŠ a 1. – 4. ročníků víceMěstský úřad Polička, Ravensburger, Heso, Koletých gymnázií se na 4. místě s počtem 767 bodů
operativa a.s., Pekárna Borová, VZP ČR, GE Money
umístila ZŠ Masarykova.
Bank, MIP s.r.o., OPAVIA - p. Bidmonová, p. Harašta,
GRATULUJEME všem zúčastněným plavcům
Autosalon Mach, Knihovna Polička, Coma s.r.o., ČMSS
obou poličských škol.
– p. Švec, Coloren Polička, Prima-Švanda, KO-TOUR,
Po skončení štafety jsme všechny účastnické lístky
THT s.r.o., TETA drogerie, Papírnictví-p. Kořínková,
zaslali pořádající agentuře. Z došlých lístků od všech
Masokombinát Polička, Cyklo-sport-Stratílek, B-Compořádajících bazénů bylo vylosováno 50 výherců, puters, STREFA
kteří získají věcné ceny. Mezi těmito šťastlivci jsou i 3
naši plavci: slečna Barbora Freundová z Poličky – ZŠ
Štafeta je velmi úspěšně za námi, dovolte mi jméNa Lukách, slečna Lucie Novotná z Lubné – gymná- nem kolektivu plavecké školy a plaveckého bazénu
zium, paní Anna Marešová ze Sebranic – veřejnost. poděkovat za účast všem závodníkům a organizátoGRATULUJEME
rům, ředitelům a učitelům škol. Pevně věřím, že se
nám podaří I. místo obhájit i potřetí v 17. ročníku
FAKTA NAKONEC:
štafety. Těšíme se na Vás ve středu 1. října 2008.
V devět hodin přišli již tradičně naše plavce podDěkuji
pořit zástupci města (starosta- p. Martinů, místostaKmošková Jitka,
rosta – JUDr. Tomanová, tisková mluvčí – p. Martinů).
vedoucí plaveckého bazénu

POLIČŠTÍ DOROSTENCI ZVÍTĚZILI V PODZIMNÍ
HASIČSKÉ SOUTĚŽI
Závod požárnické všestrannosti, který otevírá
hasičský soutěžní rok, se konal v sobotu 20. října
na Baldě. Poličští hasiči postavili na start pouze dvě
hlídky – mladší žáky a dorostence. Dorostencům se
podařilo poprvé zvítězit a žáci skončili desátí.
Závod prověřuje nejrůznější hasičské znalosti
a dovednosti na několika stanovištích. Žáci absolvují na dvoukilometrové trati střelbu, lezení po laně,
základy topografie, zdravovědy, požární ochrany
a uzlování.
K základnímu běžeckému času se připočítávají
trestné minuty za chybu kohokoliv z hlídky. Např.
za jeden nesestřelený špalíček je hlídka zatížena
jednou trestnou minutou, pokud by se při střelbě
nedařilo nikomu, připsalo by se závodníkům celkem
15 minut. A to už je dost znát vzhledem k tomu, že
běžecký čas se pohybuje kolem dvaceti minut.
Mladší žáky reprezentovali Peťa Dvořák, Jirka
Hanyk, Martin Plachý, Terča Srnská a Peťa Zahradník. Darča Stýblová běžela v hlídce s Lubnou
a Peťa Slezák pomohl hasičům z Janova u Litomyšle.
Celkem v kategorii mladších startovalo 22 hlídek,
Poličáci vybojovali 10. místo. Chybovali ve střelbě,
uzlování a lezení po laně.
Kategorii dorostu na přibližně čtyřkilometrové
trati čeká střelba, šplh na laně, přeskok vodního příkopu, určování věcných prostředků požární ochrany
a vhodných hasicích přístrojů, optická signalizace,
základy první pomoci a přesun podle azimutu.

Za Poličáky nastoupili Honza Břeň, Míra Cupal,
Vojta Mareš, Kuba Pavliš a Honza Staněk. Už při
střelbě bylo vidět, že patří mezi favority, protože z patnácti špalíku se jim nepodařilo sestřelit
pouze jediný. V celkovém součtu časů za sebou
nechali osm družstev a poprvé zvítězili. Aby ne,
vždyť soutěží již od kategorie mladších žáků,
takže nejsou žádnými začátečníky. Šestý poličský
dorostenec Lukáš Pospíšil vypomohl závodníkům
z Kamence.
Původně se měly soutěže zúčastnit i poličské
dorostenky, ale kvůli nemoci většiny z nich se jejich
první start posouvá až na jaro.
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ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST LISTOPAD 2007

SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA SE SPORTOVNÍMI REPREZENTANTY
(pokr. ze str. 1)
v Karlových Varech. Pokud získá
nominaci na účast na světovém šampionátu, čeká ho
cesta do Madridu.
Jaroslav Petr se umístil na 1. místě na mistrovství
republiky a na 2. místě mistrovství Evropy v naturální
kulturistice. Jakub Gutveis reprezentoval Poličku v silové soutěži benchpress a stal se mistrem republiky
a mistrem Evropy v kategorii juniorů.
Polička je nejúspěšnějším městem v ČR v naturální kulturistice. Poslední 2 sezóny jsou nejlepšími za
posledních 30 let.
Dalšími velice úspěšnými sportovními reprezentanty města Poličky jsou členové Oddílu moderního
sportovního karate, kteří se zúčastnili 5. světového
šampionátu karate pro kluby, ten se konal v květnu

v italském městečku Caorle. Na této soutěži bylo
přítomno celkem 35 zemí světa. Česká republika
byla reprezentována 12 účastníky a získala celkové
1. místo za nejvyšší počet získaných medailí. Z 12 českých sportovců 11 obsadilo 1. až 3. místo, Polička se
umístila na 5 pozicích. Štěpán Příhoda získal 3. místo
v kategorii seniorů do 75 kg podle pravidel WUKO
a 2. místo podle pravidel WKF, Nikola Tobiášová
3. místo v kategorii seniorů do 60 kg podle pravidel
WUKO a Milan Lorenc 2. místo v kategorii junioři do
80 kg podle pravidel WKF a 3. místo v kategorii senioři do 75 kg dle pravidel WKF. Tento šampionát byl
výrazným úspěchem města Poličky a potažmo celé
ČR. Starosta i místostarostka pogratulovali sportovcům k jejich výkonům a popřáli jim mnoho dalších
úspěchů.

ÚSPĚŠNÁ TEČKA ZA PRVNÍ SEZÓNOU MINITENISTŮ
V minulých číslech Jitřenky jste se mohli dočíst,
jak naši nejmenší hráči úspěšně kráčejí soutěží
družstev. Připomeňme si, že tato soutěž startovala
v květnu a celkem se do ní přihlásilo z Pardubického a Královehradeckého kraje, tedy z Východních
Čech celkem 17 družstev, která byla rozdělena do
skupin po čtyřech, a v jedné skupině bylo družstev
pět.
V naší skupině byla družstva Chocně, Vysokého
Mýta a Hradce Králové. Poličské družstvo obsadilo
1. místo a vybojovalo postup do semifinálové skupiny spolu s družstvy Chocně, Pardubic a Žamberka. V tomto semifinále byli naší borci opět nejlepší
a postup do finále východních Čech jim byl za to
odměnou.
Toto finále se uskutečnilo 23. 9. ve Dvoře Králové. Původně měli v tomto finále hrát pouze vítězové
semifinálových skupin, tedy Polička a domácí Dvůr
Králové a rozdat si to o jedno postupové místo na
mistrovství republiky do Prahy, ale aby si děti více
zahrály, tak byla pozvána ještě družstva z druhých
míst, tedy Choceň a Trutnov. Titul přeborníka kraje
získalo družstvo Dvora Králové. Družstvo Poličky
skončilo celkově v soutěži na krásném 2. místě.
Odměnou našim nadějím za celou sezónu byla
návštěva zoologické zahrady a poháry a medaile
na památku. Připomeňme si na závěr jména našich
úspěšných reprezentantů: Zdenda Jílek, Adam Jelínek, Bára Quittová, Radim Hnát a Natálka Jílková.
Gratulujeme.
V sobotu 23. 9. se v Poličce uskutečnil poslední
turnaj letní sezony 2007. Tímto turnajem byly smíšené čtyřhry. Za krásného počasí se sešlo 13 párů,
z toho celých šest párů bylo v Poličce na mixech
poprvé. Doufáme, že se jim u nás líbilo a že se opět
na dalších turnajích objeví. Protože to byl turnaj
poslední, rozhodli jsme se, že si opravdu pořádně
zahrajeme a unavíme se. Dvojice se nalosovaly do
dvou skupin, ze kterých postupovaly první čtyři do
finálového pavouka. Zbylých pět dvojic utvořilo
skupinu, kde bojovaly na dva vítězné tiebreaky
o cenu útěchy. Tuto cenu získal pár Boženka Stropková a Zdeněk Pavlík. Do finále se probojovala domácí dvojice, která spolu hrála poprvé Jílek Zdeněk,
Pazlarová Alena st., a zkušená a mnoha turnaji prověřená dvojice Motl Alois, Prokopcová Jarka. Tato
dvojice si v turnaji počínala mazácky a ani jednou
neprohrála a po finálovém boji 6 : 4 se radovala
z celkového vítězství. Gratulujeme.
Konečné pořadí turnaje.
Motl Alois – Prokopcová Jarka
Jílek Zdeněk – Pazlarová Alena st. 6 : 4

Rybišar Mirek – Broďáková Broňa
Teplí Ivo a Lída 7 : 6
Čermák Franta – Křížová Alice
Uttendorfský Karel – Střílková Jana 6 : 3
Blažkovi Pavel a Alena
Bendl Jan – Pilařová Martina 6 : 3
Pavlík Zdeněk – Stropková Boženka
Holubec Jan – Hantschová Ivana
Bulva Leoš – Uttendorfská Klára
Hegrovi Petr a Jana
Rubek Miroslav – Konečná Marcela
Všem ještě jednou díky za účast a zase ahoj při
dalším turnaji.
V sobotu 20. 10. se v Poličce uskutečnil první
halový turnaj nové zimní sezony 2007 / 2008. Tento turnaj se těšil velkému zájmu hráčů. Přihlášeno
bylo celkem 19 dvojic, ale nakonec se sešlo dvojic
16. Což je větší počet než u turnajů pořádaných
v letním období. Další milé překvapení je, že do
Poličky přijelo dvanáct nových tváří.
Dvojice se rozlosovaly do tří velice vyrovnaných
skupin, ve kterých se bojovalo ve vyrovnaných
a hezkých zápasech o postup mezi osmičku do
hlavního pavouka. Celý turnaj se hrál na jeden set
a pro urychlení vyrovnaných zápasů se hrál teibreak už za stavu 5 : 5. V prvním semifinále se utkala
domácí dvojice Jílek - Pazlarová proti dvojici Stříteský - Klemšová. Stejně jako v zápase ve skupině
se z vítězství a postupu do finále radovali domácí
v poměru 6 : 3. Druhé semifinále mezi dvojicemi
Motl - Prokopcová a Gajdoš - Hendrychová naskytlo pravé tenisové drama, které musel rozhodnout
až teibreak, přestože Gajdošovi v průběhu zápasu
vedli už 5 : 0, ale k vítězství jim to nakonec nestačilo. Finále bylo nečekaně snadnou záležitostí domácí dvojice, která vyhrála v poměru 6 : 2.
Výsledky turnaje:
1. Jílek Zdeněk – Pazlarová Alena ml.
2. Motl Alois – Prokopcová Jarka
3. Stříteský Pavel – Klemšová Šárka
4. Gajdoš Vladislav – Hendrychová Edita
5-8. Mužík Marek – Císařová Hanka, Kadlec
Vlastimil – Flašarová Katarína, Kadidlo Lukáš
– Uttendorfská Klára, Pavlík Zdeněk – Stropková
Boženka
9. Čermák Franta – Křížová Alice
10. Teplí Ivo a Lída
11 – 12. Protivní Pavel a Alice, Kádě Ladislav
– Hloušková Olga
13 – 16. Malíř Josef – Konečná Marcela,
Hantschovi Aleš a Ivana, Blažkovi Pavel a Alena,
Jelínek Petr – Střílková Jana.
Jílek Zdeněk

1.
2.
3.
4.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle

6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno

5. pondělí 6.00-7.30 h.
12.30-13.30 h.
17.30-18.30 h. aquaerobic
18.30-20.00 h.
6. úterý
6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
7. středa
6.00-7.30 h.
18.00-19.00 h. aqua.
19.00-20.00 h. kond. plavání
8. čtvrtek 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
9. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
10. sobota 14.00-20.00 h.
11. neděle zavřeno
12. pondělí 6.00-7.30 h.
12.30-13.30h
17.30-18.30 h. aquaerobic
18.30-20.00 h.
13. úterý
6.00-7.30 h.
13.30-14.30 h.
15.30-20.00 h.
14. středa
6.00-7.30 h.
18.00-19.00 h. aqua.
19.00-20.00 h. kond. plavání
15. čtvrtek 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
16. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
17. sobota 14.00-20.00 h.
18. neděle zavřeno
19. pondělí 6.00-7.30 h.
12.30-13.30 h.,
17.30-18.30 h. aquaerobic
18.30-20.00 h.
20. úterý
6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
21. středa
6.00-7.30 h.
10.00-11.30h
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
22. čtvrtek 6.00-7.30 h.
13.00-20.00 h.
23. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
24. sobota 14.00-20.00 h.
25. neděle zavřeno
26. pondělí 6.00-7.30 h.
10.00-11.30 h.
17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
27. úterý
6.00-7.30 h.
12.00-14.30 h.
15.30-20.00h
28. středa
6.00-7.30 h.
10.00-11.00h
18.00-19.00 h. aquaerobic
19.00-20.00 h. kond. plavání
29. čtvrtek 6.00-7.30 h.
13.00-20.00 h.
30. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.
!!! Změna !!!
Od listopadu každou středu 18.00 h. – 19.00
h. - aquaerobic, 19.00 h. – 20.00 h. – Kondiční
plavání
LISTOPAD
PROVOZ SAUNY:
středa a pátek: muži
čtvrtek: ženy
sobota: ženy
společná

16.30-19.30 h.,
16.30-19.30 h.
15.00-17.00 h. ,
17.30-20.00 h.

PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU:
otevřeno – PO - PÁ:
14.00-20.00 h.
ÚT, ČT, SO:
10.00-12.00 h.

Jitka Kmošková
vedoucí plaveckého bazénu Polička
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