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Noviny občanů města Poličky a okolí

Technická infrastruktura
• Regenerace panelových sídlišť
V minulém roce proběhla I. etapa regenerace
panelového sídliště M. Bureše, která se týkala
především oprav komunikací, zhotovení nových
kontejnerových stání, nového dětského hřiště za
prodejnou potravin, kompletní výměny obrubníků
mezi chodníky a komunikacemi a 2 nová parkoviště. Na I. etapu získalo město dotaci z rozpočtu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR
ČR) ve výši 2,8 mil. Kč z celkového rozpočtu
4,2 mil. Kč.
V letošním roce navazovala II. etapa, ve které
bylo zahrnuto z části i sídliště Švermova, kde bylo
rozšířeno parkoviště na ulici Luční. Na sídlišti
M. Bureše proběhly opravy chodníků (vydláždění
zámkovou dlažbou), vegetační úpravy a opravy
dětského hřiště u kotelny T.E.S. a za č.p. 807
– 809. Na tuto akci získalo město dotaci z rozpočtu
MMR ČR ve výši 3,5 mil.Kč z celkového rozpočtu
5,3 mil. Kč.
• Městské koupaliště
Na jaře letošního roku proběhla modernizace
areálu poličského koupaliště, která zahrnovala
rekonstrukci dětského brouzdaliště, pořízení
skluzavky, venkovních sprch, nového mobiliáře
a rozšíření hřiště pro plážový volejbal. Na realizaci
projektu získalo město dotaci z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 200 tis. Kč z celkového rozpočtu
cca 1 mil. Kč.
Životní prostředí
• Sběrný dvůr
V současné době probíhá rekonstrukce stávajícího sběrného dvora v ulici Hegerova a realizuje
se výstavba nové haly, zázemí pro obsluhu, zpevněných ploch a nové oplocení. V rámci projektu
budou pořízeny i nové sběrné kontejnery. Celkový
rozpočet této akce je cca 4 mil. Kč, příspěvek města činí 1,22 mil. Kč. Zbylá část projektu je kryta

Milí poličští občané,
srdečně Vám přejeme láskyplné Vánoce prožité v klidu a pohodě a do nového roku 2008
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v soukromém
i profesním životě.
Jaroslav Martinů, starosta
Marie Tomanová, místostarostka
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DOTACE ZÍSKANÉ MĚSTEM V ROCE 2007
V letošním roce uskutečnilo město mnoho
investičních akcí v různých oblastech, na které
se snažilo získat finanční podporu, pokud mu to
umožňovaly podmínky dotačních programů. V následujícím textu uvádíme ty projekty, které byly
dotované z operačních programů EU, z programů
jednotlivých ministerstev a Pardubického kraje
v roce 2007.

. . . . . . . . str. 3

dotacemi z evropského programu Infrastruktura
a rozpočtu Pardubického kraje.
• Péče o zeleň v městské památkové zóně
V rámci tohoto projektu bude v příštím roce
realizováno kácení, výsadba a především ošetření
stromů v Královské aleji, v aleji Na Valech a v ulici
Heydukova. Předpokládaný rozpočet podle projektové dokumentace činí 1,6 mil. Kč, z toho 1,3 mil.
Kč je přislíbená dotace ze Státního fondu životního
prostředí.
• Studie proveditelnosti protipovodňových
opatření
V současné době je dokončena studie proveditelnosti protipovodňových opatření pro povodí
Bílého potoka, která zahrnuje oblast obce Pomezí
a města Poličky. Celková cena dokumentace činila
150 tis. Kč, z toho 120 tis. Kč bylo hrazeno z dotace
Pardubického kraje.
• Projektová dokumentace na akci Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě Polička
V letošním roce se intenzivně pracovalo na
realizaci přípravné projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí na rozsáhlou akci Rozvoj
a rekonstrukce kanalizační sítě. Celkový rozpočet
dokumentace činí 415 tis. Kč, část rozpočtu je
hrazena dotací z Pardubického kraje, kterou město
obdrželo ve výši 250 tis. Kč.
• Intenzifikace ČOV a řízené odstraňování
fosforu
V posledních měsících probíhá intenzifikace
čistírny odpadních vod a bude pořízena nová
technologie k řízenému odstraňování fosforu.
Předpokládaný termín ukončení této akce je polovina roku 2008. Celkové náklady na tento projekt
činí 1,7 mil Kč. Město obdrželo dotaci ve výši
300 tis. Kč z rozpočtu Pardubického kraje a příslib
Ministerstva zemědělství ČR na dotaci ve výši cca
800 tis. Kč.
• Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný
V rámci realizace tohoto projektu, která bude
probíhat v roce 2008, budou oba rybníky odbahněny, opraveny hráze, obnoven břehový porost
a vytvořeny tůně pro obojživelníky. Celkový
rozpočet akce činí 4 mil. Kč, z toho 3,2 mil. Kč
bude dotováno z operačního programu Infrastruktura a 400 tis. Kč ze Státního fondu životního
prostředí.
Školství
• Rekonstrukce Školní jídelny Rumunská
Během této akce, která se uskutečnila v průběhu letošního léta, byla realizována rekonstrukce
varny a gastrotechnologie. Celkový rozpočet činil
3,8 mil. Kč, z toho dotace z rozpočtu Ministerstva
financí ČR byla 3,5 mil. Kč.
• ZŠ Na Lukách
Na části budov bylo provedeno zateplení pláště
a výměna tvorových prvků. Město obdrželo dotace
z rozpočtu Ministerstva financí ČR ve výši 3,5 mil.
Kč, celkové náklady akce činily 4,5 mil. Kč.
• SVČ Mozaika
Středisko volného času Mozaika obdrželo dotaci na celoroční provoz s ekovýchovným zaměřením
střediska Oáza ve výši 30 tis.
(pokr. na str. 2)

UZÁVĚRKA LEDNOVÉ
JITŘENKY
Upozorňujeme přispěvatele, že z technických
důvodů se mimořádně posouvá uzávěrka lednové Jitřenky na 16. prosince. Později bude možno
příspěvky přijímat pouze výjimečně a to po předchozí telefonické konzultaci na tel. 603 526 243.

UPOZORNĚNÍ NA DOPRAVNÍ
ZMĚNY
Od 1. 1. 2008 nabude účinnosti nová Obecně
závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku
za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
vybraných míst a částí měst, o které jste byli informováni v předchozím čísle Jitřenky. Podrobné informace
naleznete na úřední desce a internetových stránkách
města (www.policka.org/detail/clanek_2018.aspx).
-pm-

TERMÍNY ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Usnesením Zastupitelstva města Poličky č. 13 ze
dne 15. 11. 2007 byly schváleny tyto termíny zasedání
zastupitelstva města v roce 2008: 28. 2., 24. 4., 12. 6.,
11. 9., 30. 10., 11. 12. Začátek zasedání: vždy v 16:30 h.
Místo: malý sál Tylova domu, Vrchlického 53, Polička

ROZHOVOR S JAKUBEM SKALNÍKEM
Bývalého poličského starostu jsme potkali v holandském Dwingeloo, o jehož návštěvě jsme psali
v listopadové Jitřence.
Mohl byste nám popsat, co je náplní vaší práce?
Já zastávám na velvyslanectví post zástupce
velvyslance, takže kromě toho, že jej zastupuji
v době jeho nepřítomnosti a řídím úřad, když je
velvyslanec mimo Nizozemsko, sestává moje agenda z nizozemské domácí politiky, v jejím sledování
a v analyzování jejího vývoje a nejdůležitějších
témat, která hýbou domácí holandskou politikou,
dále je to školská a kulturní spolupráce, bilaterální
spolupráce českých a nizozemských měst a vnitřní
chod zastupitelského úřadu.
A jak jste se k této práci dostal?
Dostal jsem se k ní relativně jednoduchým procesem. V Poličce na radnici jsem byl celkem 8 let
a přemýšlel jsem, co bych dělal dál, protože jsem
věděl, že bych chtěl zkusit něco jiného. Diplomacie
nebo resp. zahraniční politika mě vždycky zajímala.
Tak jsem se informoval, jakým způsobem se člověk
může diplomatem stát, obrátil jsem se na ministerstvo zahraničí, byl jsem pozván do konkurzu, v konkurzu jsem uspěl a pak už to šlo všechno samo.
Které země jste pracovně navštívil a kde se vám
líbilo nejvíc?
Tak dlouhodobě pracovně vedle Nizozemska,
kde jsme zatím 2 měsíce, Spojené státy, kde jsme
žili 5 let ve Washingtonu. Jinak pracovně jsem navštívil celou řadu zemí, hlavně v Americe, kromě
Spojených států také Kanadu, 9 zemí Latinské Ameriky včetně Brazílie, Argentiny, Mexika a celou řadu
zemí v Evropě. Líbilo se mi všude, i když je obtížné
srovnávat zemi, kde žijete dlouhodobě s tou, kterou
navštívíte na dva dny.
Jaké to je žít každé čtyři roky někde jinde?
Každopádně je to zajímavé a pestré. Když už
si člověk jednou tuhle práci vybere, tak se na to
i určitým způsobem duševně připraví. Nejvíc nám
na tom všem vadí stěhování. Balit jednou za čas,
všechno to potom zase rozbalit, najít to, dát to na
správné místo a člověk už v okamžiku, když vybaluje, přemýšlí o tom, že zase jednou bude muset tohle všechno sbalit. Jinak nemám problém adaptovat
se na jiné místo působení, na nové kolegy, na nové
bydliště. Ale je to každopádně jiný život, než bydlet
trvale na jednom místě.
Můžete srovnat život v Nizozemsku a Česku po
dvou měsících pobytu?
Srovnání je nejednoduché, protože Nizozemsko ještě úplně neznám natolik, abych mohl dělat
nějaké generální soudy, i když v minulosti jsem tu
mnohokrát byl. Země jsou jiné, lidé jsou odlišní. Co
máme společného, je, že jsme obě země relativně
malé a to jak velikostí, tak i počtem obyvatelstva,
což znamená, že v Evropské unii nehrajeme první
housle. Nicméně snažíme se být aktivní jak ve vnitřních unijních politikách, tak ve formování společné
evropské zahraniční politiky. Společné máme třeba
to, že v zahraniční politice klademe velký důraz na
lidská prává. Co se týče Čechů a Holanďanů, řekl
bych, že jsou si navzájem sympatičtí. Jsou si vědomi
toho, že malé národy musí držet pospolu.
Jak říkám, srovnání je obtížné. Nizozemsko je
prostě dlouhodobá zavedená demokracie, bohatá,
prosperující, tolerantní a otevřená společnost. Jedinečná je jazyková vybavenost Holanďanů. Česká
republika se pomalu do této kategorie zemí dostává také, ale ty rozdíly samozřejmě ještě nějaký čas
přetrvávat budou.
Co obecně znamená partnerství dvou měst,
mohl byste uvést na příkladu Dwingeloo – Polička?
Jsem přesvědčen, že zejména ze začátku to
Poličce hodně pomohlo. Určitě nám na radnici

a v městskému zastupitelstvu spolupráce s Dwingeloo pomohla k tomu, abychom si udělali představu,
co vlastně řízení obce ve smyslu demokratické
společnosti všechno reprezentuje. A ledasčemu
jsme se zde naučili. Poznali jsme také, že všude jsou
lidé z masa a kostí, získali jsme sebevědomí, byla
navázána celá řada i osobních vztahů. Výsledkem
je, že dodnes se lidé z Dwingeloo a z Poličky navzájem navštěvují. A to je na tom to nejpodstatnější.
Vytvořit určitý základ pro, řekněme, občanskou
spolupráci, která běží nezávisle na tom, kdo je
zrovna na radnici.
Vidíte pozitivní pokračování tohoto partnerství?
Myslím, že je zapotřebí zamyslet se, co by mělo
být takovou novou náplní, protože ta počáteční
léta, kdy se u nás začala budovat demokracie a tržní hospodářství, jsou už dávno za námi. Česko už
je svým způsobem standardní demokracií, s prosperující ekonomikou. To nadšení první poloviny
90. let je pryč. Takže je zapotřebí přemýšlet, co
s tím dál, a určitou oblastí spolupráce by mohla
být Evropská unie a možnost společného využití
fondů nebo resp. předkládání společných projektů,
využití finančních prostředků z celé řady unijních
fondů, ale to závisí zejména na politickém vedení jednotlivých měst. A je zapotřebí samozřejmě
udržet kontinuitu vztahů, vždycky mít zásobu lidí,
kteří budou ochotni spolupracovat.
A jak jste spokojen s letošní návštěvou Poličky ve
Dwingeloo?
Spokojen jsem velmi. Hrozně jsem se na to těšil.
Říkal jsem si s určitou nadsázkou od okamžiku,
kdy bylo rozhodnuto, že pojedu do Haagu, že to
bude jeden z vrcholů mého čtyřletého působení
tady, a přišlo to už po 2 měsících.
Předposlední otázka: jak vidíte své působení do
budoucna ?
Jsem tu 2 měsíce a čekají mě ještě necelé 4 roky,
poté nejméně 2 roky v Praze. Ačkoli jsem člověk,
který má rád o věcech jasno dopředu, přece jen, jak
to bude v roce 2013, si zatím netroufám říci.
A o co se budete konkrétně tady v Nizozemsku
snažit?
Budu se snažit o další kultivaci česko-nizozemských vztahů, které už teď jsou výborné a bezproblémové. Nemám nějaký bezprostřední konkrétní
cíl, ale jde spíše o každodenní i dlouhodobé udržování dobrých vztahů.
Děkujeme za rozhovor.
Lenka Stříteská, Kateřina Tomanová

DOTACE ZÍSKANÉ MĚSTEM
V ROCE 2007
(pokr. ze str. 1)
Kč a na příležitostné, rukodělné, pohybové a logické aktivity ve výši 10 tis. Kč.
Kultura a památky
• Hradební opevnění
Nyní probíhá rekonstrukce úseku č. 22 a úseku
č. 18, který byl v havarijním stavu. Na realizaci získalo město dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury
ČR ve výši 928 tis. Kč z celkového rozpočtu 1,85
mil. Kč.
• Hrad Svojanov
V letošním roce byl opraven střešní plášť na
Domu zbrojnošů v areálu hradu. Rozpočet akce je
756 tis. Kč z toho dotace z rozpočtu Pardubického
kraje činila 200 tis. Kč a Ministerstva kultury ČR
200 tis. Kč.
• Městské festivaly
Martinů fest – dotace 50 tis. Kč z rozpočtu
Pardubického kraje, 80 tis. Kč z Nadace Bohuslava
Martinů, celkové náklady činily 417 tis. kč
Polička Jazz – dotace 50 tis. Kč z rozpočtu Pardubického kraje, celkové náklady činily 328 tis. Kč
Polička 555 – dotace 100 tis. Kčz rozpočtu Pardubického kraje, celkové náklady 409 tis. Kč
• Městská knihovna
Získala dotaci ve výši 6 tis. Kč z Ministerstva
kultury ČR na projekt Knihovna 21. století. Celkové náklady byly cca 40 tis. Kč.
-pm-

OPRAVY ZŠ NA LUKÁCH
Počátkem srpna 2007 nastoupili pracovníci
firmy MiP k provedení výměny oken a zateplení
západních stran obou školních budov.
Do konce srpna se firmě podařilo vyměnit
všechna okna, bylo provedeno začištění špalet
včetně nátěrů a výměny parapetů. Práce byla
provedena v dobré kvalitě. Škola tak mohla zahájit
v září školní rok. Kompletní výměny oken včetně
zateplení obvodových zdi a fasády byly dokončeny
ve stanoveném termínu.
Každoroční obavy, že do tříd proniknou přes
poškozené okenní výplně pravidelné letní přívalové deště a v zimě budou muset žáci sedět v bundách, jsou alespoň z části minulostí. Doufáme, že
se v dalším roce podaří sehnat finanční prostředky
na dokončení.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat pracovníkům firmy MiP za dobře odvedenou práci.
Eduard Střílek
ředitel školy

PŘICHÁZEJÍ VÁNOCE - KAPSÁŘSKÉ ŽNĚ
Blížící se vánoční svátky a s nimi spojené obchody plné zákazníků využívají ve zvýšené míře kapsáři
a jiní pobertové. Mohou na vás zaútočit hlavně tam,
kde je hodně lidí. Často pracují ve skupinách. Buďte
obezřetní na svoje věci a nebuďte sponzory kapsářské vánoční nadílky.
- Nenechávejte peněženku navrchu kabelky nebo
nákupní tašky, nenoste ji v průhledných taškách
nebo síťovkách.
- Tašky s penězi nenoste na zádech, kam nevidíte. Věnujte pozornost i kabelkám přehozeným přes
rameno.
- Noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání.
Méně tím zloděje vyzýváte a ztěžujete mu provedení
krádeže.
- Kontrolujte uzavření svých zavazadel. Nejvhodnější z hlediska bezpečnosti jsou zavazadla se složitějším způsobem uzavírání.

- Nenechávejte peněženku, nebo kabelku bez
dozoru v nákupním vozíku.
- Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních
kapes oblečení, nikoliv do zadních kapes u kalhot.
- Pokud se dostanete do tlačenice na ulici, v obchodě nebo dopravním prostředku, věnujte pozornost bezprostřednímu okolí a přesvědčte se, že své
věci máte stále v kapse.
- Identifikační číslo (PIN) své kreditní karty si dobře zapamatujte, nebo jej noste odděleně. V případě
jejího odcizení ihned kontaktujte příslušný bankovní
nebo peněžní ústav, který kartu zablokuje.
- Nenechávejte v autě peněženku, kabelku, spotřební elektroniku, nebo jiné cennosti. Auto není
trezor.
- V případě okradení, byť i ve fázi pokusu,
oznamte ihned Policii České republiky, nebo městské policii.
Pavel Lahodný, velitel městské policie
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
I zaměstnanci Českých drah musí občas všelijakým lidským náturám a vrtochům čeliti. 23. 10. po
poledni, zjev podivný z města proslulého svým
zařízením psychiatrickým, jadrnými nadávkami pokladní, jež jízdenky vydává, počastoval a nástupiště
slinou svou nehezkou zaneřádil. Až přivolaná hlídka strážníků zamezit dalším projevům vytříbených
mravů šestačtyřicetiletého „hulvouše“musela…
Okno domu na rohu ulice Husova brutálně napadlo 3. 11. hodinu po půlnoci dvacetiletého mladíka z Poličky a proto, pochopitelně v sebeobraně,
jej mladík, dvěma promilemi alkoholu rozvášněný,
ztrestal zdařilým kopem, čímž výplň jeho rozbil.
Bouři svých vášní chtěl i na strážníky přenést a popasovat se s nimi, jako chlap s chlapy. O tom, že to
nebyl nejchytřejší nápad, mohl zanedlouho přemýšlet v klidu a tichu pardubické záchytky…
Snad zahřát žaludek, či snad krev v žilách
k rychlejšímu kolování přimět chtěl, třiatřicetiletý
muž z Poličky 6. 11. ráno. Před směnou v počasí
chladném, jež soud ke zkrášlení města mu uložil,
mokem větrem ošlehaných vlků mořských se posilnil a k nástupu směny za strážníky pospíchal.
Aroma pralinek rumových kolem se sebe šířil
a s hodnotou 0,75 promile „áčka“ve výkazu práce
záhy se dočkal a domů odebrati se musel. Volný
den a vřelý vztah jeho k výrobkům palírny v Plzni
Božkově nic dobrého nevěstil a v době, kdy slunce
svoji odpolední pouť započalo, po dvou výstupech
nechutných, jež strážníky zaměstnaly, muž na postel záchytky pardubické ulehl…
Zvesela popíjel, ba i přítele pohostil dvaadvacetiletý muž z Lezníka 13. 11. večer v hospůdce
na ulici Vrchlického. Avšak místo placení, s větrem
o závod zasněženou Poličkou prchnul. Běháním
žaludek o příděl krmě se hlásil vehementně a tak
o chvíli později, mladý muž v hospůdce u hradeb
Na Bídě hodoval. Ani zde zašustit bankovkou nehodlal a jen „sekyra zatnutá“ po jeho zmizení na
památku personálu zůstala. Ale to již strážníci do
hry se vložili a milovníka dobrého jídla a moku
k nedobrovolné návštěvě stanice policejní odvezli…
Opiátů se zachtělo šestadvacetiletému vyznavači jehel injekčních a tablet rozličných ze Sebranic
17. 11. nad ránem. Do budovy polikliniky drze se
vloupal, po chodbách bloumal a po dveřích lékárny
mlsně pokukoval. Osudným stalo se mu za kliku
dveří cloumání, jež čidlo dotykové k životu probudilo a alarm uši drásající spustilo. Lapka však neprchl, ale, snad zmožen nočním hýřením v hernách
poličských, na lavičku usedl a na příjezd agentury
bezpečnostní vyčkával. Na závěr stačí jen dodati,
že strážci zákona, na místě činu jej, jak spící batole,
na lavičce našli…
Jaké by bylo Okénko městské policie, kdyby
v něm chyběl řidič, jenž před jízdou, žízeň převelikou mokem pěnivým hasil. 18. 11. necelé tři
hodiny po půlnoci, pětadvacetiletý muž z Poličky,
před zraky strážníků podivný manévr zvolil a z ulice ČS armády, odbočovacím pruhem, který pouze
k výjezdu z centra slouží, na plácek před vjezdem
do parku zajel, vůz hbitě opustil a do zasněženého
parku prchal. V stínu bašty chvíli se ukrýval, pak
v běhu crossovém procvičiti se chtěl, ale závěj
sněhová hluboká nad jeho síly byla a rychle jej vyčerpala. Odpočinku dopřáli mu policisté, v jejichž
rukou, s 1,28 promile alkoholu, skončil…
Městská policie Polička přeje všem občanům
šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti v roce 2008.
Pavel Lahodný, velitel městské policie

Pavel Lahodný se rozhodl nepokračovat
v psaní tohoto velmi oblíbeného sloupku. Za
dlouholetou spolupráci mu jménem svým
i jménem redakční rady děkuji.
Ing. Ivo Janeček
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NOVÝ KASTELÁN NA SVOJANOVĚ
Stal se jím sedmadvacetiletý rodák z Brna Miloš
Dempír. Z šesti adeptů třetího kola výběrového řízení ho vybrali členové komise. V současné době
ještě pracuje na zámku v Mníšku pod Brdy.

Budete na hradě bydlet?
Samozřejmě budu, práce kastelána si vyžaduje,
aby byl člověk většinu času přímo v objektu. Je
spousta věcí, které je třeba řešit i mimo „pracovní
dobu“ a také z hlediska ostrahy objektu je vhodné,
aby v areálu někdo trvale bydlel. Tuto zkušenost
mám i ze všech předchozích pracovišť.

Odkud pocházíte a jakou máte profesní zkušenost
Pocházím z Brna. Vždy bylo mým snem pracovat na památkovém objektu. Proto jsem již během
studií pracoval formou brigád na různých hradech
a zámcích. Také jsem byl členem sdružení Castellum, které se věnovalo ohroženým a nevyužitým
památkám. Od roku 2001 jsem pracoval jako
správce zámku v Branné na Šumpersku, poté na
pozici řízení provozu zámecké expozice v Častolovicích a od roku 2006 jako vedoucí návštěvnického
provozu a zástupce kastelánky na zámku v Mníšku
pod Brdy.

Budete pokračovat v tradici letních víkendových
akcí?
Samozřejmě chci pokračovat v tradici konání
kulturních akcí. Velké a zaběhlé akce bych chtěl
zachovat i nadále a obohatit je o další akce stylově
zapadající do historického prostředí hradu.

Proč chcete dělat kastelána zrovna na Svojanově?
Práce kastelána byla mým životním cílem.
Hrad Svojanov velmi dobře znám, často jsem jej
navštěvoval a zajímal se o jeho problematiku. Kromě toho je pro mě Svojanov velkou výzvou. Je to
hrad, který má obrovský potenciál, z velké části
ještě ne plně využitý, který nabízí do budoucna
velké možnosti. Svojanov je také v mnoha směrech
jedinečný - jako jediný hrad v republice má obnovenou historickou zahradu nebo nabízí přímo ve
vlastním areálu možnost ubytování. A tak bych
mohl pokračovat dále...

Jaké chystáte novinky?
Prvořadým úkolem je především modernizace
kuchyně hradní restaurace, částečná oprava a zútulnění prostor restaurace a ubytovny. V hradním
paláci je třeba vybudovat zcela novou expozici
a chtěl bych, aby více zapadala do stylového prostředí hradních komnat. V neposlední řadě chci
upravit zahradu, která dnes působí trochu zanedbaným dojmem, tak, aby se znovu stala chloubou
hradu. Mým přáním je navrátit na hrad zvířata.
Chtěl bych, aby byl hrad Svojanov dobrou vizitkou města Poličky.

Proč myslíte, že vás výběrová komise vybrala?
Domnívám se, že to bylo především díky praxi
z předchozích zaměstnání.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
Tříkrálová
sbírka
vznikla na základě staré
lidové tradice, která má
svůj původ ve středověku,
kdy se ve městech a na
vsích hrály hry o třech
králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi
v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna
oblečené za tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“
a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B
s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco
dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou.
Tato tradice s nástupem socialistického režimu po
r. 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena až po
r. 1989. Česká charita dala tříkrálovému koledovaní
nový rozměr a smysl. Od roku 2001 v naší republice
každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou
oslovuje všechny lidi dobré vůle, zda by přispěli na
pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Do této sbírky se zapojují diecézní, oblastní a farní
charity v celé ČR.
V sobotu 5. ledna 2008 se k této sbírce připojí
i Oblastní charita Polička, která již tradičně organizuje
sbírku v Poličském regionu.
„V minulém roce výnos sbírky v Poličce, Bystrém a čtyřiadvaceti okolních obcích dosáhl výše
344 894,50 korun, tj. o 22 680 Kč více oproti předcházejícímu roku. Část výtěžku byla použita na nákup
osobního automobilu pro zabezpečení terénních prací
Charitní pečovatelské služby,“ řekla zastupující ředitelka Oblastní charity Polička ing. Štěpánka Dvořáková
a zároveň sdělila na jaké účely Oblastní charita Polička plánuje použít výnos Tříkrálové sbírky 2008. Jsou
to následující projekty:
• Vybavení nové terapeutické dílny - charitního
obchodu pro osoby s duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením.
• Nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek
pro středisko domácí péče.

• Přímou pomoc sociálně slabým v místě působnosti Oblastní charity Polička
• Pomoc chudým dětem v Bangladéši.
Prosíme Vás všechny o podporu při Tříkrálové
sbírce 2008. Přijměte u svých domovů tři krále a pomozte těm, kteří to potřebují.
Zároveň se obracíme na ty, kteří by nám chtěli
pomoci s organizováním této největší charitní sbírky
v České republice. Přivítáme každého malého KRÁLE
do skupinek koledníků a přivítáme i každého velkého KRÁLE jako vedoucího těchto skupinek.
Přihlaste se u p. Plecháčka na tel.731 598 816,
nebo 461 725 552.

ZTRACENÁ ULICE
Staré městečko Polička je význačné tím, že se od
svého založení v roce 1265 urbanisticky téměř nezměnilo. To znamená že se zachovaly původní ulice
i základy původních domů i zbytky hradeb. Proto se
městečko stalo památkově chráněným.
Když jsme se s rodinou do Poličky přistěhovali, objevili jsme i nejužší uličku v Poličce, která se
přiléhavě zve „Úzká“. Ulička šikovně spojovala ulice
Kostelní a Šaffovu. Ostatně ulička je stále zakreslena
na mapách.
Jenže od té doby, co se stavěly dva nové domy
na křížení „Masných krámů“ a ulice Kostelní, ulička
přestala pro veřejnost fungovat. Dokonce je umělecky
uzavřená kovanou brankou z ulice Šaffovy a maskovaná drátěným pletivem porostlým psím vínem z ulice
Kostelní. Jako kdyby se za ni Poličané styděli.
Přemýšlím, zda se na její znovuotevření pozapomělo po kolaudaci staveb anebo to tak vyhovuje těm,
co mají domy a parcely v jejím sousedství. A dále,
nikomu z poličských obyvatel tahle ulička neschází?
A vůbec, může se v památkově chráněném městě
ztratit ulička?
V W.

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané
dne 15. října 2007
RM schvaluje dodavatele na akci: „Zhotovení
projektové dokumentace na rekonstrukci hradebního úseku SO 16 – bašta, Na Valech, za č.p. 4, ul.
Masarykova v Poličce“, firmu INRECO, s.r.o., Hradec
Králové, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele akce „Dodávka laserového měřiče rychlosti“ – firmu KonekTel, a.s., Pardubice dle důvodové zprávy.
RM schvaluje kupní smlouvu s firmou KonekTel,
a.s., Pardubice na akci „Dodávka laserového měřiče
rychlosti“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu
k jejímu podpisu.
RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou Sella&Agreta s.r.o., Ústí nad Orlicí na vypracování projektové
dokumentace na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu
k jejímu podpisu.
RM schvaluje v rámci projednání návrhu zadání
Územního plánu Polička uplatnění těchto požadavků:
a) Město Polička požaduje prověřit změnu funkčního využití části plochy vymezené v ÚP SÚ Polička pro sport a rekreaci, která navazuje bezprostředně na lokalitu řadových garáží Na Plivátku,
ve prospěch plochy pro dopravní infrastrukturu
se záměrem výstavby řadových garáží, a to v rozsahu dle grafické přílohy.
b) Město Polička požaduje prověřit vymezení
nové plochy rekreace se záměrem využití pro
zahrádky v lokalitě východně od rozvojových
ploch smíšených výrobních na severním okraji
města (průmyslová zóna) v rozsahu dle grafické
přílohy.
RM schvaluje v rámci projednání návrhu zadání
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, oznámeného v souladu s § 187, odst. 4 zákona č. 183/
2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), a v souladu se záměry a návrhem
zadání nově pořizovaného Územního plánu Polička
uplatnění požadavků k návrhu zadání dle důvodové
zprávy.
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1357/1 o výměře cca 1600 m2 a pozemku p.č.
1349/21 o výměře 361 m2 v k.ú. Borová Obci Borová
za účelem individuální bytové výstavby. Kupní cena
činí Kč 50,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitostí včetně
zajištění geometrického plánu.
RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku
p.č. 1349/8 o výměře 508 m2 v k.ú. Borová.
RM schvaluje uzavření smlouvy č. IP-12-2000970/
VB/01, Eimova, Trnková – Knn o zřízení věcného
břemene mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce, a.s
Děčín 4, jako oprávněným z věcného břemene na
straně druhé dle předloženého návrhu.
RM schvaluje užití městského znaku pro účely
vydání brožury města Polička firmou Helvich – vydavatelství multimédia, Hradec Králové.
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2007.
RM bere na vědomí žádost ředitelky MŠ Čtyřlístek
Polička a souhlasí s tím, že MŠ nebude účtovat Tylovu
domu Polička náklady za pronájem třídy v souvislosti
s výukou cizího jazyka dle důvodové zprávy.
RM pověřuje úsek školství projednat se starosty
obcí a s Dětským domovem spoluúčast při financování poměrné části neinvestičních nákladů za žáky
plnících povinnou školní docházku ve Speciální základní škole Polička s účinností od 1. ledna 2008 dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje propočet neinvestičních nákladů na
žáka a rok ve Speciální základní škole Polička dle
přílohy důvodové zprávy..

- přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané
dne 29. října 2007
RM schvaluje doplnění programu o následující
body:
• dokumentace pro územní řízení – rozšíření průmyslové zóny v Poličce
• projednání žádosti o změnu platového výměru
ředitele příspěvkové organizace Městské muzeum
a galerie Polička
RM jmenuje s účinností od 1. 12. 2007 pana Miloše Dempíra, DiS. ředitelem příspěvkové organizace
Hrad Svojanov.
RM schvaluje od 1. 12. 2007 platový výměr panu
Miloši Dempírovi, DiS., řediteli příspěvkové organizace Hrad Svojanov, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje odměnu pro paní Světlanu Konečnou, ředitelku příspěvkové organizace Hrad Svojanov
ve výši dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2008 dle předloženého
návrhu.
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Intenzifikace ČOV Polička – řízené odstraňování fosforu“
firmu VHOS a.s., Moravská Třebová.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Intenzifikace ČOV Polička – řízené odstraňování fosforu“
firmu VHOS a.s., Moravská Třebové dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo ve věci
technického dozoru akce „Intenzifikace ČOV Polička
– řízené odstraňování fosforu“ s firmou AP INVESTING s.r.o., Brno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje nové znění Organizačního řádu
MěÚ Polička, platného od 1. 11. 2007.
RM bere na vědomí výsledky mimořádné inventarizace majetku příspěvkové organizace Hrad
Svojanov a schvaluje postup vypořádání výsledků
dle důvodové zprávy.
RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění
rozpočtu Města Poličky za 3. čtvrtletí 2007.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IE-12-2000568/VB/03, Polička, Starohradská mezi Městem Polička jako povinným z věcného
břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, jako oprávněným z věcného břemene
na straně druhé dle předloženého návrhu.
RM schvaluje dodavatele na provedení projektové
dokumentace pro územní řízení na akci rozšíření
Průmyslové zóny v Poličce, firmu OPTIMA spol.
s r.o., Vysoké Mýto dle důvodové zprávy.
RM schvaluje změnu platového výměru ředitele
příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie
Polička dle důvodové zprávy.
- z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 11. 2007
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2007.
ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města
Poličky na rok 2008 dle předloženého návrhu.
ZM volí členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky paní Ing. Marii Kučerovou.
ZM bere na vědomí informace týkající se jmenování ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov.
ZM schvaluje příslib poskytnutí investičního
příspěvku v roce 2008 příspěvkové organizaci
Městské muzeum a galerie Polička ve výši cca 900
tis. Kč pro spolufinancování akce „Elektrická zabezpečovací signalizace včetně kamerového systému
a Elektrická požární signalizace v objektech Městského muzea a galerie Polička“ v případě získání
státní dotace.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty města.

ŠUMNÁ POLIČKA
První listopadovou sobotu se konala nekomerční předpremiéra dokumentu Šumná města
– Polička a Svitavy z cyklu pořadů o architektuře
českých měst. Předpremiéry se zúčastnili sami tvůrci dokumentu arch. David Vávra a režisér Radovan
Lipus. Po zhlédnutí filmu se mohli diváci zúčastnit
debaty s oběma autory, která byla moderována radním Pardubického kraje zodpovědným za kulturu
a péči o památky Ing. Miroslavem Brýdlem. O celý
program byl velký zájem, předpremiéru navštívilo
kolem 480 diváků.
-pm-

NOVINKY INFORMAČNÍHO
CENTRA
Informační centrum se podílí na přípravě nových
propagačních materiálů pro oblast Českomoravského
pomezí. Materiály budou k dispozici v lednu, poprvé
na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno. Bude
se jednat o zimní mapu, tipy na pěší výlety, tipy na
výlety na kole, image brožuru, orientační mapku
a přehled turistických atraktivit Českomoravského
pomezí.
Zajímavým vánočním dárkem z IC pro ty, kteří
rádi cestují po České republice, může být Cestovní
kniha se 150 (+1) výlety bohatě doplněnými barevnými fotografiemi na 320 stranách a poukazy v hodnotě
přes 10.000,- Kč na vstupy zdarma do památkových
objektů a turistických atraktivit. Od svého vydání
v listopadu loňského roku trhá rekordy v prodejnosti.
V této knize je mj. také kupón na bezplatný vstup na
hradební ochoz v Poličce. Knihu s kupóny platnými
až do 31.12. 2009 vydalo nakladatelství Soukup
a David v nákladu 10.000 ks, její cena je 499,- Kč. Tato
kniha je těsně před rozebráním.
V prodeji je nástěnný kalendář Vysočina 2008
s fotografiemi Jaroslava Horáka (Pasecká skála, Telecí
a Lucký vrch, Pavlův kopec u Jimramova, Svojanov,
kopce Žďárských vrchů apod.). Cena kalendáře je
145,- Kč.
Přejeme vám klidné a šťastné prožití vánočních
svátků a do nového roku hodně zdraví, porozumění
a spokojenosti.
Mgr. Eva Neudertová, Mgr. Jan Matouš
Informační centrum

VÝPISY Z REJSTŘÍKŮ
Od 5. listopadu rozšiřuje Jihočeská hospodářská
komora (JHK) služby své kanceláře CzechPoint, které
se nově zaměřují i na vydávání ověřených výpisů
z Katastru nemovitostí a Živnostenského rejstříku.
Službu CzechPoint komora poskytuje od letošního
února. Doposud bylo díky ní možné v Českých
Budějovicích – v prostorách Jihočeské hospodářské
komory v Husově ulici – získat výpis z Obchodního
rejstříku. Nyní se kanceláře CzechPoint rozšířily také
do oblastních kanceláří komory v Českém Krumlově,
Jindřichově Hradci, Milevsku, Písku, Prachaticích,
Strakonicích, Táboře a Třeboni.
Od měsíce října rozšířila KHK Pk, Oblastní
kancelář Svitavy služby své kanceláře o výpisy ISVS,
konkrétně se jedná o vydávání ověřených výpisů
z Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí a Živnostenského rejstříku. V příštím roce by mělo být
součástí služeb CzechPoint také zajišťování výpisů
z Rejstříku trestů. Cílem projektu CzechPoint (Český
Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je
zjednodušit občanům přístup ke státním službám
a umožnit jim jednoduchou a efektivní komunikaci
s úřady. Bližší informace lze získat na adrese Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy, tel.: 461 568 238, e-mail:
Svitavy@khkpce.cz, RMSvitavy@inmp.cz, www.khkpce.cz.
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ZA ZDEŇKEM VOJTKEM
Když jsem se dozvěděl, že mne čeká čestná povinnost rozloučit se s tak výraznou osobností, začal
jsem si lámat hlavu, jaká slova zvolit, abych neměl
pocit, že by se mi za ně Zdeněk vysmál. A vida,
první věta, a hned chyba: Zdeněk se přece nikdy
nevysmíval; když na to přišlo, uměl dát najevo nesouhlas, ale nepotřeboval si dodávat sebevědomí
tím, že by někoho ponížil. To spíš my ostatní jsme
se mu někdy tajně smáli - pro tu jeho puntičkářskou důkladnost. Jenže to zase není pravda, ona to
vlastně byla závist; záviděli jsme mu respekt a odpovědnost, s nimiž přistupoval ke všemu, do čeho
se pustil. Respekt totiž souvisí s pokorou, a úcta ke
všemu lidskému je pilířem morálky.
Zdeněk se narodil v Poličce v rodině správce
hospodářského družstva. V Poličce vyrostl, vystudoval tu gymnázium, tady byl jeho domov i později,
když studoval na pražské filozofické fakultě, i pak,
když se na umístěnku stal venkovským učitelem.
Zůstal ve styku s kolegy i učiteli ze studií, a díky
tomu časem získal zaměstnání ve Státní knihovně.
To byla práce pro něj jako stvořená, tady uplatnil
svou důkladnost a podílel se na tvorbě metodických
postupů, které se v jeho oboru užívají dodnes. Založil odborný časopis, který se stal jedním z mála
zdrojů nezbytných informací pro bibliografy odtržené od světa železnou oponou. Nepotřeboval berličky politické podpory, jenom díky svým schopnostem byl pověřen řízením Státní vědecké knihovny
v Ústí nad Labem.
V polovině osmdesátých let Zdeněk odešel do
důchodu a znovu se usadil v rodném městě. Aby se
nenudil, vzal na sebe odvážný úkol vzkřísit Jitřenku,
poličský časopis se stoletou tradicí, kam svého času
přispívali Karel Václav Rais nebo Tereza Nováková.
Ve více než skromných podmínkách přivedl Jitřenku na takovou úroveň, že nad ní žasli lidé jako
František Nepil nebo Jiří Žáček, a jakési pracoviště
ministerstva kultury, které se snaží zdůvodnit svou
existenci vydáváním revue o místní kultuře, věnovalo celé jedno číslo svého periodika výběru článků
z Jitřenky.
Počátkem devadesátých let vládla v Poličce jiná
atmosféra než dnes, všichni se svorně a s nadšením
účastnili toho, čemu Zdeněk říkal budování reálného kapitalismu. On sám se podílel na zakládání
tradice hudebního festivalu Polička 555 a zapojil se
i do pořádání výstav a programů na hradě Svojanově.

V novém tisíciletí Zdeněk postupně ztrácel
chuť vyrovnávat se s rostoucím životním tempem,
které nepřálo zamyšlení nad jeho oblíbenými
náměty z regionální kultury. S věkem mu ubývalo
sil a každé číslo Jitřenky ho stálo víc a víc námahy. Ve chvíli, kdy se jejího redigování vzdal, však
došlo k zajímavému zvratu. Jeden z jeho bývalých
žáků mu věnoval odložený počítač a Zdeněk měl
najednou dost volného času, aby se s tím zázrakem
naučil zacházet (s účinnou pomocí své paní, která
vystihla příležitost znovu mu naplnit život). Celá
léta spisoval Jitřenku od prvního do posledního
písmene na starém mechanickém psacím stroji,
a teď měl najednou k dispozici všechna editorská
kouzla. Bylo tak lákavé je využít, ale nechtěl mít nic
společného s povrchní současností. Obrátil se tedy
do minulosti a se svou typickou důkladností začal
pořádat materiály, které mu po léta bylo líto vyhodit. Ve čtyřech svazcích přehledně zdokumentoval
osobnosti i události, které mu zkřížily cestu životem
od narození až do té dlouho očekávané chvíle, kdy
se nám vrátila svoboda. Načal i pátý svazek, věnovaný devadesátým letům v Poličce, ale to už ho
zdraví definitivně zradilo.
Když se loučíme s člověkem, který nás ovlivnil
tak výrazně, jako to udělal Zdeněk Vojtek, bezděčně pátráme v jeho životě, čím nás tak zaujal.
A když se z té bilance vyloupne ucelený, logický
tvar, svědčící o naplněném poslání, přes všechnu
bolest se cítíme povzbuzeni a znovu najdeme odvahu potýkat se s nesnázemi, protože vidíme, že to
stojí za to. Čím že tedy na nás Zdeněk Vojtek tolik
zapůsobil? Na začátku jsem tu napsal, že jeho otec
byl správcem hospodářského družstva. Zdeněk
vyrůstal v prostředí, kde s naprostou samozřejmostí

ZEMŘEL OBNOVITEL JITŘENKY

Ve čtvrtek 1. listopadu 2007, v předvečer svátku Dušiček, nás opustil nenápadný a přitom vždy
mimořádně aktivní a iniciativní zdejší kulturní
pracovník Zdeněk VOJTEK. Útěchou pro jeho nejbližší snad může být jen to, že mu bylo dopřáno
zesnout na zástavu srdce ve spánku - a možná se
ani nedovědět, že odchází…
Bylo toho hodně, co učinil pro Políčku, zejména po roce 1989 a v létech následujících. Vždyť to
byl on, kdo měl rozhodující podíl na myšlence
a organizaci pravidelných letních akcí Polička
555, kdo shromažďoval bohatou dokumentací
o kulturním životě města, kdo hýřil bystrými
nápady, přinášel je do kulturní komise a mnohé
V Síni řemesel probíhá vánoční výstava, na
z nich se realizovaly - a konečně kdo také vtiskl
které můžete vidět i betlémy vystřihované, palič- tvar a duši obnovené JITŘENCE jako její první pokované, vyřezávané, keramické i z perníku. Dále
listopadový redaktor. Na její koncepcí a konečné
můžete získat inspiraci pro výrobu vánočních
podobě jsme v mnohém vzájemně spolupracovali
ozdob z různých materiálů a různými výtvarnými
téměř od počátku. Přemítali jsme o možnostech
technikami – paličkované (k mání i podvinky), ze
navázání na její nikoli nevýznamnou tradici
slámy, háčkované, vyšívané, ze dřeva aj.
z minulosti a přímo programově jsme se všichni
Můžete si namalovat hrneček pro radost sobě
shodli v návratu k někdejšímu Heimovu záhlaví,
nebo dárkový, pokusit se o výrobu voskových zvo- výtvarně nepochybně nejlepšímu za celou dobu
nečků a můžete přinést zbytky svíček a jakýchkoliv
její existence. Všichni, kdo jsme do ní přispívali,
voskových úlomků.
jsme si přáli, aby také nová Jitřenka přesahovala
V adventní neděli 16. 12 zveme všechny naše
úroveň běžných místních informačních bulletinů
příznivce od rána na „řemeslnické tržiště“ na téma - vždyť v minulosti do ní psali autoři jako Tereza
Vánoce.
Nováková, Alois Jirásek a jiní, nověji Březovský,
V 15:30 hod. začne krátký kulturní program
Martinů, Bureš, přinášela zasvěcené referáty
– zazpívají děti z MŠ Luční, pěvecký soubor Poupata
o významných kulturních událostech atd. Vojtek
a na závěr sólo trumpety. Každý si přineste malou
učinil první kroky, na něž pokračovatelé směli
svíčku, kterou po setmění společně rozsvítíme
slibně navázat. Dokladem je i pochvalné hodk betlému. Jako vstupné vlastnoručně zhotovenou
nocení dr. Pakosty v tehdejším sborníku Pomezí
ozdobu, kterou zavěsíte na stromeček venku při
Čech a Moravy.
příchodu.
Ale o tomhle všem podají podrobnou zprávu
Tel.: 461722084, 732432708
Vojtkovy (bohužel nedokončené) paměti, na
nichž intenzívně pracoval v posledních letech
Těšíme se na krásnou atmosféru, kterou pomů- života a dokládal je příslušnou fotodokumentací.
žete také vytvořit vy!
S manželkou jsme jej navštívili letos v Léčebně

VÁNOCE V SÍNI ŘEMESEL

5

byla na prvním místě služba všeobecnému užitku,
úcta k práci, veřejný zájem. To si odnesl do života
a těmto hodnotám sloužil dál, neokázale, přirozeně. Nepotřeboval si dodávat důležitost prestižními
funkcemi ani majetkem. Svoji sebeúctu čerpal právě
z těch zděděných zásad. Na otázku, čím nás Zdeněk
zaujal, si musí odpovědět každý sám, ale troufám si
jedno slovo navrhnout: lidská opravdovost.
Jiří Čtrnáct

dlouhodobě nemocných. Ležel, fyzicky se zdál
být vyčerpán, ale oči měl plné života a myšlení
překypující optimismem. I do léčebny si vzal s sebou rozpracované dílo a pokračoval v něm. Když
vyprávěl o svých plánech, zdálo se, že jej opouští
všechna únava. Vzpomínal na přípravu hudebních
festivalů i na zasvěcené referáty o hudbě z per
dr. Iši Popelky a ing. Adolfa Kleina, mne pak
povzbuzoval k dalším příspěvkům do časopisů
i publikací a těšil se na ně.
Byl mi skvělým spolupracovníkem a přítelem.
Na rozloučenou mne dlouze objal. Určitě by nyní
bylo zbytečné, kdybych chtěl opakovat, co vykonal a co zaznamenal do svých pamětí. I když je
nedokončil, zůstane v nich zachováno mnoho
cenného o něm i o naší době. Přimlouvám se,
aby zatím alespoň Jitřenka - pokud jeho rodina
bude souhlasit - přinesla z nich v nejbližší budoucnosti několik pozoruhodných úryvků. Sám
kladu k jeho rakvi pomyslnou kytičku a posílám
mu pozdrav plný zármutku tam do říše Nebytí,
kam jej dříve či později budeme beztak všichni
následovat. Jakkoli to zdánlivě zní bezútěšně, řekl
jsem s plnou zodpovědností: ano, do říše Nebytí.
Fyzicky už není přítomen, odešel do prázdna.
Z naší paměti a z novodobé historie města však
neodejde. Jsme vděčni, že jsme tu takového člověka měli. Napadají mi přitom dávné verše ruského
básníka z přelomu 18. a 19. století Vasilije Andrejeviče Žukovského:
„O našich milých přátelích,
po boku jichž jsme blaze žili,
neříkej smutně:
Není jich!
S vděčností řekni:
Oni BYLI!“
PHDr. O.A. Kukla

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Prosinec 2007
TYLŮV DŮM POLIČKA
neděle

prostory Tylova domu
od 13.00 do 18.00 hodin
2. prosince VÁNOČNÍ INSPIRACE
V 1. adventní neděli proběhne v Tylově
domě již 9. ročník vánoční prodejní výstavy.
Můžete zde načerpat nápady na výrobu
svícnů, adventních věnců, ozdob na
stromeček či okno. Případně zakoupit
mnoho dalších výrobků, které dokreslí
jedinečnou atmosféru Vašich letošních
Vánoc.
pátek

velký sál Tylova domu
v 10.00 a 12.00 hodin
7. prosince ČERTI NA KARŠTEJNĚ
Pořádá a účinkuje Divadelní spolek Tyl
ve spolupráci s Tylovým domem.
Hra je sepsána na náměty více či méně
známých pověstí ze Svratecka, Křižánecka a Březinska.
Vstupné: 15,- Kč

POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ
KONCERT TYLOVA DOMU
S blížícím se novým rokem si Vás Tylův dům
dovolujeme pozvat na tradiční NOVOROČNÍ KONCERT. V neděli 6. ledna 2008 vystoupí v kostele
sv. Jakuba v Poličce chlapecký sbor Bonifantes
a soubor Barocco sempre giovane se sólisty japonskou sopranistkou Michiyo Keiko a varhaníkem Václavem Uhlířem.
Pardubický chlapecký sbor BONIFANTES byl
založen v roce 1999 a během krátké doby se
zařadil mezi špičková sborová tělesa v České republice. Sbor tvoří 7 oddělení, ve kterých pracuje
200 chlapců a mužů ve věku od 4 do 25 let. Pravidelně koncertuje doma, v Evropě i v USA a natáčí několik CD ročně. Účinkuje také v operních
představeních. Pod vedením Jana Míška získal již
řadu titulů laureáta a zlatých medailí.
BAROCCO SEMPRE GIOVANE je komorní
soubor složený ze špičkových mladých hudebníků-absolventů a posluchačů konzervatoří. Byl
založen v roce 2004 v Pardubicích violoncellistou
Josefem Krečmerem. Komorní soubor má za sebou celou řadu významných koncertů, nahrává
na CD, vystupuje v televizi, v rádiu.
MICHIYO KEIKO je odchovankyní Chugoku
junior College a Hudební fakulty AMU v Praze.
Již během studia spolupracovala s libereckým Divadlem F. X. Šaldy, od roku 1996 působí v opeře
Mozart a 6 sezón hostovala v opeře Národního
divadla v Praze.
VÁCLAV UHLÍŘ studoval varhanní hru
na pražské AMU u prof. dr. J. Reinbergera
a prof. M. Šlechty. Během studia se úspěšně zúčastnil několika mezinárodních soutěží a od roku
1982 se soustavně věnuje koncertní činnosti u nás
i v zahraničí.

pátek
velký sál Tylova domu od 19.00 hodin
7. prosince KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola Ellis Svitavy
Nepřístupno veřejnosti
středa
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
12. prosince KOSA
Jednoho vánočního večera překvapí
starého mládence v jeho skromném bytě
nečekaná návštěva, muž v masce, který
se vydává za abstraktní postavu. Při
jejich setkání dojde ke vzájemné konfrontaci, z níž vyústí mnoho humorných
situací. Celému představení korunuje
skvělým hereckým výkonem Božidara
Turzonovová. Novinkou projektu je živá
jazzová skupina Frída Bendi, která provází celé představení.
Divadelní spolek FRÍDA Brno.
Uvedeno v divadelním předplatném
PODZIM 2007
Zbylé vstupenky v ceně: 190,- Kč, 170,Kč, 150,- Kč
čtvrtek
malý sál Tylova domu v 17.00 hodin
13. prosince ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
pátek
velký sál Tylova domu od 19.00 hodin
14. prosince DOKONČENÁ KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Závěrečný večer s romantickým názvem
Věneček není žádnou maturitou z tance,
ale krásným poděkováním těm, kteří
absolvování společenského vzdělání
umožnili - vašim blízkým. Je nejen setkáním, ale i rozloučením s jednou životní
etapou, s kamarády a přáteli.
K tanci zahraje malý taneční orchestr
LUCKY BAND.
Přístupno veřejnosti
Vstupné: 80,- Kč
úterý
kostel sv. Jakuba v Poličce v 18.00 hodin
18. prosince VÁNOCE SE SOUBOREM MUSICA
BOHEMICA
Vánoční koncert se souborem Musica
Bohemica můžete prožít v krásném prostředí poličského kostela sv. Jakuba. Pod
vedením Jaroslava Krčka nabídne Musica
Bohemica výběr z Vánoční mše (J. Krček), koledy staré Evropy, lidové zpěvy
vánoční z Čech, Moravy a Slovenska.
Koncert Kruhu přátel hudby
Vstupné: v předprodeji 160,- Kč (pro
studenty a seniory 120,- Kč) v den koncertu 200,- Kč (pro studenty a seniory
160,- Kč)
čtvrtek
velký sál Tylova domu v 17.00 hodin
20. prosince VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ BOHUSLAVA
MARTINŮ POLIČKA
Pronájem Základní umělecké školy
B. Martinů Polička

KINO POLIČKA
pondělí
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
10. prosince SAW 4
Série hororových filmů SAW se stala
kultovní už po druhém pokračování.
S přibývajícími čísly přitahuje do kin víc
a víc diváků, kteří jsou lační zjistit, jak
hra pokračuje...
Thriller, Horor, USA, 2007, 108 minut,
titulky, mládeži do 15 let nepřístupný
Vstupné: 65,- Kč
neděle
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
16. prosince SNĚHOVÝ DORT
Film je příběhem o lásce, přátelství a neortodoxním vztahu muže unikajícím své
minulosti, autistické matky, která se musí
vyrovnat se ztrátou své dcery, a vášnivé
ženy držící si lásku dostatečně od těla.
Když Alex zastaví mladé stopařce Vivienne, nemá ani tušení, že jeho život se
v mžiku otočí vzhůru nohama. Havarují
a Vivienne na místě zemře...
Drama, VB, Kanada, 2006, 112 minut,
titulky, přístupný od 12 let
Vstupné: 65,- Kč
pondělí
velký sál Tylova domu v 18.00 hodin
17. prosince PROBUZENÍ TMY
Will je třináctiletý kluk, který prožívá
úplně normální trable s děvčaty ve škole,
s početnou skupinou bratrů a sester a se
svým dospíváním. Jednoho dne ovšem
zjistí, že začíná nabývat nadpřirozené
schopnosti a že se s ním děje něco podivného. To už ovšem dostává pozvánku
na tajemné setkání, které natrvalo změní
jeho život. Je to totiž on, kdo je nejmladším rytířem světla, který se musí postavit
tmě v odvěkém souboji dobra a zla.
Probuzení tmy je filmem určeným jak
pro děti, tak pro dospělé. Je to poctivý
film o obyčejných věcech, které nás prostě někdy mohou přesáhnout a nutit nás
k zásadním rozhodnutím
Fantasy, 2007, 99 minut, titulky, mládeži
přístupný
Vstupné: 60,- Kč

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

1. - 2. 12.

MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157
8. - 9. 12. MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše, 404, 461 612 733
15. - 16. 12. MUDr. Hebltová Vladimíra,
Sloupnice188, 465 549 236
22. - 23. 12. MUDr. Joukl Jan Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 615 402
24. 12.
MUDr. Kašparová Leona Polička,
Janáčkova 523, 775 724 524
25. 12.
MUDr. Kočí Jiřina,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
26. 12.
MUDr. Kopecká Eva Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
29. - 30. 12. MUDr. Kössler Pavel Polička,
Haškova 445, 461 724 369
31. 12.
MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
1. 1. 2008 MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 614 727
5.-6. 1.
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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PROGRAM KNIHOVNY NA PROSINEC

PF 2008
Vánoce jsou čas, kdy k sobě mají lidé blíž. Jsou na
sebe milí a ohleduplní, plní porozumění a ochoty,
laskaví a vstřícní.
Přejeme Vám klidné, ničím nerušené prožití vánočních svátků, pevné zdraví, mnoho štěstí a spoustu
elánu do příštího roku.
Tímto bychom rádi poděkovali všem poličským
i mimopoličským návštěvníkům, kteří navštívili
letošní kulturní akce v Tylově domě. Potěší nás,
zachováte-li nám pro nadcházejí rok svoji přízeň
a budete i nadále našimi milými návštěvníky akcí,
které připravujeme pro rok 2008.

Váš Tylův dům

ČESKO – SLOVENSKÉ TURNÉ
PAULA CASEYHO
15. 12. 2007 Divadelní klub Polička
Ze spojení irské muzikálnosti a blues čerpalo
a čerpá spousta známých a vynikajících muzikantů,
namátkou jmenujme aspoň Van Morissona nebo Roryho Gallagera. Do této společnosti zapadá i Paul Casey,
rodák ze severoirského Derry, který je dnes považován za jednu z největších nadějí irské hudební scény.
Předchází jej pověst výjimečného slide kytaristy, zpěváka a skladatele okouzlujících písní. V tomto směru
bývá často srovnáván s Davidem Grayem, J. J. Calem
nebo Damienem Ricem, ale popravdě řečeno, Paul
Casey je osobnost, která si určuje svá vlastní pravidla
a svými koncerty a nahrávkami si buduje své vlastní
místo na současné hudební scéně. Paul Casey přichází s nekonvenčním spojením moderních kytarových
stylů, odlehčených grooves a samplů, aniž by jeho
hudba v rytmech a zvuku ztratila cokoli z tradiční
bluesové zemitosti. Nezáleží na tom, jestli kříží
nakažlivé bluesové riffy s komplikovanými irskými
rytmy nebo improvizuje na motivy legendárních
kytaristů, výsledkem je vždy jeho jedinečný a typický
zvuk. Paul již absolvoval úspěšná vystoupení nejen na
britských ostrovech ale i v USA - v New Yorku jej nazývají „the new cool“ a série jeho kritikou velebených
koncertů (především The Living Room v New Yorku
nebo prestižní Starr Hill Music Hall v Charlottesville
ve Virginii) mu vynesla nadšené a oddané fanoušky
po celých USA. Chris Rea o něm prohlásil, že „takový
talent se objeví opravdu jen zřídka“ a v roce 2006 jej
pozval jako hosta na celé své britské turné.
Paul Casey vystoupil v ČR poprvé vloni na
festivalu Blues Alive v Šumperku (i s doprovodnou
kapelou). Tentokrát přijíždí ale sám, jen s kytarou
a vedle několika českých klubů zavítá i na Slovensko.
www.myspace.com/paulcasey

Zveme vás na výstavu
J. Záruba, Z. Kašparová - Poetický kalendář
Není v Poličce podivuhodnější
místo, než je park u Synského rybníka.
V prostoru mezi středověkou hradební
zdí a moderní dopravní křižovatkou se
od nepaměti odehrávají příběhy …
čtvrtek 6. 12. od 19:00
v hudebním salónku muzea
Filozofický klub – Friedrich Nietzsche – filozof a básník
„Pravda je hnusná. Máme umění, abychom
na pravdu nezašli.“ Jednu z nejpodivuhodnějších
postav světové filozofie i literatury vám představí
ThDr. Martin Chadima Th. z Univerzity Hradec
Králové.
sobota 8. 12. od 14:00
v čítárně knihovny
Vánoční turnaj v Osadnících z Katanu
Změřte své síly s ostatními borci v jedné
z nejpopulárnějších her současnosti v již druhém
vánočním klání. Pro vítěze jsou připraveny skvostné ceny.

Hostem adventního historického
klubu bude Prof. PhDr. Jan Royt, ředitel
ústavu pro dějiny umění FF UK.
pátek 14. 12. od 20:00
v Divadelním klubu
Divadelní pátek - Theatro Pantomissimo – On the dark road + koncert
skupiny Mocca Malacco
Představení na hranici fyzického
divadla a moderní pantomimy je velice neobvyklým
spojením černé grotesknosti, syrové tělesnosti a poetické křehkosti. Vydejte se s Miřenkou Čechovou
a Radimem Vizvárym za tajemstvím temné cesty…
Vstupné 80Kč/50Kč
neděle 16. 12. od 15:00
v Divadelním klubu
Divadlo pro děti – Buchty a loutky – Andělíček Toníček
Vánoční divadelní představení nejen pro děti
v podání věhlasných Buchet a loutek. Co všechno
se může stát malému andělíčkovi Toníčkovi, když ho
svatý Petr pošle zvěstovat narození Ježíška? Vstupné
50,- Kč
Každou středu od 16:00 – Klub deskových her

pátek 14. 12. od 18:00
v hudebním salónku muzea
Historický klub – Narození a dětství Kristovo
ve výtvarném umění

Čtenářům a příznivcům knihovny přejeme krásné
Vánoce a v roce 2008 mnoho výtečných – nejen literárních – zážitků.

POZVÁNKY NA VÝSTAVY VÁNOČNÍCH TRADIC A BETLÉMŮ
Betlémáři Poličska srdečně zvou milovníky betlémů a vánočních tradic na níže uvedené výstavy, na
kterých se aktivně podílí:
V Městském muzeu a galerii Svitavách bude
v neděli 2. prosince 2007 v 15 hodin slavnostně otevřena III. regionální výstava betlémů Nad betlémem
vyšla hvězda. Současně bude také zahájena výstava
Vánoční pohlazení po duši - dřevořezby Jana, Jany,
Lady a Květy Rejmanových a Bartoloměje Štěrby
z Vysokého Mýta. Obě výstavy potrvají do 20. ledna
2008 a budou přístupny: út - pá 9 - 17, so 9 - 13, ne
13 - 17 hodin, 24. 12. 2007 - 1. 1. 2008 denně 13 - 17
hodin. Na Štědrý den bude muzeum otevřeno též od
22 do 24 hodin.
V budově Obecního úřadu v Kamenci u Poličky
se uskuteční již IV. Vánoční výstava, která bude pří-
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stupná ve dnech 1. a 2. prosince 2007 vždy od 13.30
do 18.00 hodin. Dále bude výstava přístupná po celý
týden až do neděle 9. prosince 2007.
Vánoční výstava betlémů se uskuteční v Kulturním domě v Baníně od 17. do 30. prosince 2007, kterou je možno zhlédnout o víkendech a svátcích, jinak
na požádání u pořadatelů v obci.

POZOR!!!
Změna emailové adresy Jitřenky.
Nová adresa je:
jitrenkapolicka@seznam.cz

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
TÉMATICKÁ VÝSTAVA
HOROLEZECKÝCH FOTOGRAFÍÍ
SOBOTA 1. 12. – od 13.00 DĚTSKÁ PORTA
Oblastní kolo Dětské Porty pro Pardubický kraj
2007/2008
SOBOTA 1. 12. – od 19.00 BIRTHDAY PARTY
DEAF 99, BARRICADE, ŠROUBY, CHÁTRA 76,
SNĚŽNÁ SLEPOTA, PERSONAL SIGNET Vstupné:
60,- Kč
PÁTEK 7. 12. - 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
JIŘÍ SCHELINGER revival band, WALDA GANG,
MOTOREST BAND Vstupné: 100,-/80,- KčS
SOBOTA 8. 12. – 20.00 ? DERNIÉRA !
POPRASKD – JAK ZABÍT ČERTA
Možná již poslední představení divadelní hry
p. Aplima o tom jak čerti řádili na Karlštejně,
Křižánkách a Milovech. Vstupné:50,-Kč
PÁTEK 14.12. - od 20.00
DIVADELNÍ VEČER s hudbou
Theatro Pantomissimo – ON THE DARK ROAD
Představení na hranici fyzického divadla a moderní pantomimy je velice neobvyklým spojením
černé grotesknosti, syrové tělesnosti a poetické
křehkosti.
Představení On the Dark Road je vystavěno ze snů
a z imaginací, jež byly rozpracovávány ve volných
improvizacích. Divák je uveden do jakési fiktivní
obrazárny, v níž se objevují a zase ztrácejí jednotlivé obrazy smrti. Imaginace ukončuje a rozvíjí
další imaginaci a příběh existuje pouze v samotném procesu rozvíjení. Jedním z nejdůležitějších
divadelních prostředků je nabízená nedořečenost,
která si vyžaduje divákovu individuální představivost a zkušenost.
Délka: 55 minut, Režijní spolupráce: Petr Boháč,
Hrají: Miřenka Čechová a Radim Vizváry, Hudba:
Matouš Mef Hekela, Světla: Martin Špetlík, Kostýmy: Monika Roženková
Mocca Malacco Michal Wróblewski – altsax, Štěpán Janoušek – pozoun, Vašek Haláček - kytara,
Dan Panchártek – baskytara, Petr Mikeš - bicí.
Mocca Malacco je kvintet hrající moderní jazz.
Celkový zvuk kapely je ovlivněn kvintetem kontrabasisty Davea Hollanda, jehož skladby tvoří
vedle vlastních kompozic základ repertoáru. Skupina má zázemí na Konzervatoři Jaroslava Ježka
v Praze (www.kjj.cz), kde většina členů studuje.
Od svého vzniku na podzim roku 2005 vystoupila
na četných koncertech a výsledkem činnosti jsou
i 2 studiové nahrávky. www.moccamalacco.wz.cz
Vstupné:80,-/ 50,- KčS
SOBOTA 15.12. - od 20.00 VÍC NEŽ KOLEDY IV
PROMILE - pardubická kapela hrající punk rock.
http://promile.wz.cz
PAUL CASEY - rodák ze severoirského Derry,
který je dnes považován za jednu z největších
nadějí irské hudební scény. Předchází jej pověst
výjimečného slide kytaristy, zpěváka a skladatele
okouzlujících písní.
SCHODIŠTĚ - (drive Nahoru po schodišti dolů
band) je první českou skupinou, která hrála
(a dodnes hraje) ska. www.noise.cz/schodiste
PRVNÍ POMOC - lubenská smečka po delší odmlce opět v klubu www.prvnipomoc.net
SEPUTLURA revival – legendární hoši z pralesa ve
věrné kopii
Vstupné:120,-/80,- KčS
NEDĚLE 16.12. - od 15.00 DĚTSKÉ DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
Buchty loutky – Andělíček Toníček

Co všechno se může stát malému andělíčkovi
Toníčkovi, když ho svatý Petr pošle zvěstovat
narození Ježíška? Musí cestou dávat pozor na
dráty vysokého napětí, letadla, a hlavně na čerta.
A když se malý Toníček tak trochu ztratí, tak je to
opravdu dobrodružství.
Naštěstí poradí tři králové a zářící kometa ukáže
cestu z nesnází. A tak zpívejme spolu: „Narodil se
nám…“
Vstupné: 50,- Kč
PÁTEK 21. 12. - od 21.00 JUNGLE NIGHT – liquid
lounge night
Djs: AhZ, SANTHA, RUDEBOY
Vstupné: do 22:00 30,- Kč poté 50,-Kč
SOBOTA 22.12. - od 20.00 PUNKOVÁ VÁNOČNÍ
NADÍLKA
KOČKOLIT- punk, folk, alternativa (Praha), http:
//www.kockolit.wz.cz
PAPÍROVÝ PANENKY - dívčí punková kapela
(Praha)
UTEČ! - dívčí kapela, poetický punk (Praha)
ČERTŮF PUNK – punková legenda ( Svitavy )
Vstupné:80,- Kč
ÚTERÝ 25. 12. - od 21.00 VÁNOČNÍ METELICE
Něco jako štěpánská s kapelou MOTOREST
BAND. Vstupné:80,-Kč

PÁTEK 28. 12. – od 17.00

POSLEDNÍ SLANĚNÍ

Horoklub Polička ve spolupráci
s Divadelním klubem uvádí
Prezentaci Horoklubu Polička a jeho lezců.
Hosté: Bratři Straníkovi – bouldering a skalní lezení
(video, foto, beseda)
Roman Langr – Himaláje K2, Broad Peak, Dhaulagiri,
Afrika.Závody výškových nosičů.
Dokumenty z expedic Himaláj a Big Wall
– Radek Jaroš, Pavel Jonák.
ČB dokument z průkopnických časů dobývání pískovcových věží Adršpachu.
Okamžik radosti - Jan Špáta, 1965
Divadlo – Divadelní spolek ZAKLEP Svitavy uvede hru
„V zajetí filmu“
Kapely – Dorian Gray´s Prostitutes, LOS PERDIDOS
a další
Zváni jsou všichni příznivci dobrodružství a dobré zábavy
tedy nejen horolezci.
Vstupné:
držitelé karty ČHS 50,Studenti 70,- Ostatní 90,-

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 6. 12. – od 20.00
Valerie a týden divů
Horor / Poetický
Československo, 1970, 77 min
Režie: Jaromil Jireš
Hrají: Jaroslava Schallerová, Josef Abrhám
Obsah / Info:
Po adaptaci Kunderova románu Žert se Jaromil
Jireš uchýlil ke zcela odlišné látce i k rozdílnému
způsobu vyjadřování. Ve snivém výtvarně dekorativním vyprávění vylíčil osudy a pocity dospívající dívky, jež žije se svou přísnou babičkou ve
starém domě a ocitá se v samém středu bizarních
událostí, ohrožována tajemným „tchořím upírem“.
Na vizuální podobě surreální fantazie Vítězslava
Nezvala se podílela Ester Krumbachová. Autoři
hojně využívali hororových prvků i lyrické básnivosti.

ČTVRTEK 13. 12. – od 20.00
Nikdo se nebude smát
Drama / Komedie
Československo, 1965, 94 min
Režie: Hynek Bočan
Hrají: Jan Kačer, Josef Chvalina, Zdeněk Hodr,
Libuše Havelková
Obsah / Info:
Podle anekdotické historky sepsané Milanem
Kunderou natočil začínající Hynek Bočan nahořklé, nakonec ani ne příliš veselé zamyšlení
nad těžkým osudem slušného člověka, jenž
nenalezne sílu jednoznačně odmítnout dotěrnost sebejistého grafomana. Ten totiž plachému
kunsthistoriku tak vehementně vnucuje své
bezcenné spisky, až mu rozvrátí veškeré pracovní i rodinné jistoty. Působivé je zasazení
příběhu do věčně rozkopaných, neupravených
pražských ulic.
ČTVRTEK 20. 12. – od 20.00
Sedmikrásky
Komedie / Drama
Československo, 1966, 74 min
Režie: Věra Chytilová
Hrají: Ivana Karbanová
Obsah / Info:
Dvě dívky Marie číslo jedna a Marie číslo dvě
spolu bydlí v jednom malém bytě. Již delší dobu
mají pocit, že se jim všechno na světě kazí,
a proto se jednoho dne rozhodnou, že budou
také zkažené.
ČTVRTEK 27. 12. – od 20.00
Potomci lidí
Sci-Fi / Thriller / Akční / Drama
Velká Británie / USA / Japonsko, 2006, 114 min
Režie: Alfonso Cuarón
Hrají: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine
Obsah / Info:
Planeta Země, rok 2027. Už devatenáct let se
nenarodilo jediné dítě. Svět podléhá beznaději
a anarchii a po čím dál zoufalejších pokusech
o nalezení a odstranění příčiny neplodnosti
lidstva už jen čeká na zázrak. Do nedaleké budoucnosti nás ve své temné a šokující vizi uvádí
režisér Alfonso Cuarón (Mexická jízda, Harry
Potter a vězeň z Azkabanu), který se inspiroval
slavnou stejnojmennou sci-fi novelou královny
detektivek P. D. James. „Ten film je o tom, že
mít naději se vyplatí i v bezvýchodné situaci,“
dodává.
ČTVRTEK 30. 12. – od 20.00
Jednotka příliš rychlého nasazení
Akční / Komedie / Krimi
Velká Británie, 2007, 121 min
Režie: Edgar Wright
Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, Bill Nighy
Obsah / Info:
Zapomeňte na všechny komedie z policejního
prostředí, které jste doposud viděli. Jednotka
příliš rychlého nasazení se od nich liší asi tak,
jako se rozkošná zombie komedie Soumrak
mrtvých liší od svých žánrových konkurentů.
Ostatně ji mají na svědomí stejní tvůrci, kteří
i ji vybavili neodolatelně suchým britským humorem, svéráznými postavičkami a nečekaně
originální zápletkou.
Cena za každé představení 30,- Kč,

LEDEN:
TURNAJ V MARIÁŠI – JUNGLE NIGHT – STO ZVÍŘAT
– DIVADLA – KINA…
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LÉTA 1900 – 1950 - ZLATÝ VĚK POLIČSKÉ MODERNÍ
ARCHITEKTURY. POSLEDNÍ?

PROGRAM NA PROSINEC
Výstava OD DOBY KAMENNÉ DO DOBY SLOVANSKÝCH HRADIŠŤ, která vznikla v rámci programu MUZEUM a ŠKOLA v roce 1998. V letošním roce
ji je možné navštívit ve výstavních sálech Městského
muzea.
od 29. října do 23. prosince 2007
ve výstavních sálech muzea, Tylova 112
Programem provází průvodci oblečeni v dobových
kostýmech a navozují tak atmosféru dávno minulých
časů. Pro malé návštěvníky je připraven poutavý výklad, který je seznámí se zajímavostmi z dob pravěku
a starověku. Mají možnost vidět obrovského mamuta,
postavu kovolitce z doby bronzové a keltského bojovníka se ženou. Do rukou si mohou vzít repliky zbraní
a nástrojů, které lidé používali při lovu, výrobě předmětů nebo vaření. Jedná se o kopie pravěké keramiky,
kamenné, bronzové a železné sekery, nože, kamenný
srp, bronzový meč, velkomoravský štít atd. Mohou
se vžít do role našich předků a vyzkoušet si drcení
obilí, tkaní na vertikálním stavu či malovat jako
pračlověk na stěnu „jeskyně“. Na okamžik se mohou
stát Keltem a obléknout se do keltského oděvu nebo
Slovanem a pokusit se psát ve staroslověnském písmu
- hlaholici.
Cena vstupného pro děti 20 Kč + zdarma obdrží
pracovní sešit, učitelé zdarma.
Máte-li zájem o návštěvu této dotykové výstavy,
objednejte se předem na tel.: 461 721 207 nebo osobně na adrese Tylova 114, Polička 572 01
Doporučujeme vzít si s sebou fotoaparát.
Otevírací doba:
říjen – prosinec Út - Pá 9:00-12:00,12:30-16:00 h.,
So 14:00-16:00 h.,
Případným zájemcům zajistíme vstup také v pondělí nebo od 8 hod., nutná je však předběžná objednávka na tel.: 461 721 207
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Pátý svazek edice „Památky“ vydávané Městským muzeem a galerií v Poličce je věnován místní
moderní architektuře z let 1900 – 1950. Autorem
textu je profesor Rostislav Švácha. Ten se ujal veřejné prezentace publikace. Konala se - za hojné (více
než 120 návštěvníků) posluchačské účasti - 24. října
v evangelickém kostele a, kromě přenosu informací,
provokovala k dalším otázkám.
O návrhu velkorysých budovatelských aktivit
(dvacátá léta minulého století) v lokalitě za Synským rybníkem hovoříte s obdivem jako o posledním
kvalitním urbanistickém zásahu do podoby Poličky.
Dá se podobný „kousek“ ještě někdy zopakovat?
Myslím, že v tuto chvíli asi ne, ani v Poličce, ani
jinde v českých zemích. Disciplína urbanismu totiž
u nás už padesát let prochází úpadkem. Od 50. let
20. století se zúžila na projektování panelových sídlišť, dnešní politici na ni zase hledí jako na přežitek
socialismu, který omezuje svobodné podnikání.
Dějiny meziválečné Poličky i jiných českých měst,
například Hradce Králové, přitom tento názor o sepětí urbanismu s minulým režimem jasně vyvracejí.
Nebyli to prostě plánovači za socialismu, kdo vymyslel urbanismus.
V obci u Poličky vyrostly „ekologické“ domy. Nejsou možná příliš vzhledné, ale majitelé si pochvalují ekologickou šetrnost a ekonomickou výhodnost.
Při troše zjednodušení – co by mělo v moderní architektuře vítězit – praktičnost nebo krása?
Ekologické domy u Poličky bohužel neznám,
snad se mi podaří podívat se tam. Snahu omezovat
u architektury její energetickou spotřebu nicméně
pokládám za něco pozitivního a velice perspektivního. Všechny vyspělé státy dnes kráčejí tímto směrem. Úsilí myslet a tvořit co nejpraktičtěji by však
nemělo architekturu ochuzovat, nýbrž obohacovat.
Takže ať vítězí obojí – jak praktičnost, tak i krása.
Co by měl (kromě financí) vzít v úvahu vlastník
nemovitosti (domu, bytu,…) ve chvíli, kdy začne
plánovat rekonstrukci, revitalizaci, … ?
Já bych do toho vlastníkovi nerad mluvil. U domů, které chceme opravit a vylepšit, však vždy
musíme vzít v úvahu, nejde-li o domy cenné z architektonického či přímo památkového hlediska,
a úpravami je nepoškodit, jak se to v Poličce bohužel stalo u puristického bytového domu v Havlíčkově ulici od architekta Oktáva Koutského. Zachovat
architektonickou hodnotu takové stavby přitom
není ani těžké, ani příliš nákladné.
Zimní stadion, prodejny obchodních řetězců,
panelová sídliště… Tyto objekty snad ctí územní
plán města, ale v některých případech odporují
přinejmenším dobrému vkusu. Na straně druhé:
u objektů – nebo alespoň u většiny – ležících v „historickém“ centru města, je hlídán každý detail. Je to
logické? Neměly by na město jako celek být kladeny
stejné architektonické nároky?
Vaše otázka je složitější, než to na první pohled
vypadá. Obtíž spočívá například v tom, že na dobrý vkus nemá nikdo patent, je těžké ho lidem nařizovat. Proto se zástavba v novějších čtvrtích města
má regulovat jenom v základních rysech, hlavně ve
své výšce, aby nepoškodila starou městskou siluetu.
Historické jádro města má pak nárok na regulaci
přísnější. Ani to ovšem nelze pokládat za nějaký
socialistický výmysl, nýbrž za výsledek široké shody celého kulturního světa na tom, že historická
sídla jsou dědictvím celého lidstva a měla by se
proto pečlivěji chránit, aby se z nich mohli těšit lidé
z celého světa i naši potomci. K takovému pohledu
na historická města už mířilo 19. století a v první
polovině 20. století pak tento pohled vyústil do zákonů o památkových rezervacích, které v té či oné
formě přijaly všechny evropské státy. U nás pohled
na staré město jako na umělecky hodnotný celek
prosazoval od začátku 20. století Klub Za starou
Prahu. Architekt Vladimír Zákrejs, autor zajímavých
regulačních plánů Poličky z let 1913 a 1922, patřil
k členům Klubu a v plánech pro Poličku se snažil
uplatňovat jeho zásady.

Poličku znáte lépe než mnozí staro(mlado)
usedlíci. Asi se shodneme na tom, že má svůj nesporný genius loci. Myslíte si, že ho dokáže využívat
ke svému prospěchu?
Nesporný půvab má historické jádro města
uvnitř hradeb. Na počinech architektů z 20. let,
jako byli Zákrejs, Liska, Flégl nebo Šmíd, se však
zdá být cenné hlavně to, že ke staré Poličce dokázali přidat téměř stejně zajímavou novou čtvrť za
rybníkem, „druhé panorama“. Dnešní doba by asi
něco takového nedokázala. Polička v tom zaostává za sousední Litomyšlí, která má památek také
dost, a přece je dokázala obohatit o velký počet
výborných moderních staveb na svých okrajích.
Na Poličce se mi však líbí, že když nic důležitého
po velké době první republiky nevytvořila, aspoň
také nic nezkazila – novější zástavba, jakkoli není
příliš zajímavá, se k starším částem města připojila
uměřeně a většinou nerušivě. Jiná města takové
štěstí neměla.
Jste vnímán jako guru v oblasti moderní české
architektury. Jak se Vám žije v čase rozmachu podnikatelského baroka, satelitních městeček, chrámů
konzumu a pseudodebat o Národní knihovně;
nemluvě o tom, že se blíží čas vánoční a mnohdy
skvostné stavební památky budou „krášlit“ blikající
hvězdy, adventní svíce a jiné pozoruhodnosti?
Já se o moderní architekturu zajímám, a mrzí
mě, že té dobré teď máme málo, ale nejsem zase
takový estét, že bych mezi špatnými stavbami
nedokázal žít. Architektura ve starých dobách byla
všude dobrá, protože vznikala na základě dlouhé
a prověřené tradice, kterou se málokdo odvážil porušit. Průmyslová revoluce 19. století a vznik tržní
společnosti však postavil architekty před tak velké
problémy, že se s nimi dodnes nedokázali vyrovnat
a asi to nikdy nedokážou. Jenom malá menšina
staveb, tak 2-3 procenta, je opravdu dobrá, ale tak
to už trvá déle než sto let. Já jsem vděčný za to, že
existuje aspoň ta tříprocentní menšina.
Závěrem dovolte absolutně nevážnou otázku.
Vánoční období vychrlí nepřeberné množství betlémů zobrazujících moravské vísky i pouštní oázy.
Kdybyste mohl navrhnout betlém dle svých představ,
jak by vypadal?
Když byly děti malé, tak jsme s nimi papírové
betlémy vyráběli, a kupodivu jsme se snažili o tradiční projev. Není to úloha, s kterou by se dalo dobře experimentovat. Experimentujme v architektuře,
nikoliv ve stavění betlémů!
Publikaci Polička – Moderní architektura
1900 – 1950 si mohou zájemci zakoupit v poličském muzeu, informačním centru a v knihkupectví paní Petrové (pod kostelem).
-kaz-

KARDIACI V ZÁVĚRU ROKU
Na poslední letošní kondiční vycházce do
Poličky navštívíme místo posledního odpočinku
skladatele Bohuslava Martinů a historické opevnění města Poličky.
KDY—pátek 28. prosince 2007.
KDE – Vlakové nádraží v 11.00 hod. v Poličce.
Účastníci ze Svitav odjezd vlakem v 10.14
hod. do Poličky. Po nenáročné 2 km vycházce
se sejdeme v restauraci „JORDÁN“, kde při hudbě
a ochutnávce domácích vánočních produktů vyrobených členkami naše klubu zhodnotíme a zakončíme letošní úspěšnou sezonu, kdy slavíme
patnácté výročí založení kardio klubu.
Kardio klub přeje všem příznivcům zdravého
pohybu do nového roku 2008 hodně zdraví, štěstí
a duševní pohody.
za výbor kardio klubu Jan Pokorný

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:
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
- dětské odpoledne (soutěže a hry)
Termín:
středa 5. prosince 2007 od 16.30 hod.
Místo:
Palackého náměstí – Polička. Akce se za
velmi nepříznivého počasí nekoná.
Informace: Radka Sobolová
SMALTOVANÝ ŠPERK
- výtvarná dílna pro mládež a dospělé
- výroba smaltovaných náušnic a ozdob na
krk
Termín:
sobota 8. prosince 2007
Čas:
od 10.30 do 15.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
150,- Kč, s členskou kartou 135,- Kč
cena zahrnuje materiál a kurzovné
Přihlášky: do 7.12.2007 – počet účastníků je omezen
Lektor:
Olga Hudská
Informace: Olga Hudská
ANDÍLEK Z FILCU
- výtvarná dílna pro děti
Termín:
úterý 11. prosince 2007
Čas:
od 15.00 do 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
45,- Kč, s členskou kartou 40,- Kč
cena zahrnuje materiál a kurzovné
Přihlášky: do 7.12.2007 – počet účastníků je omezen
Lektor:
Zdena Pechancová
Informace: Radka Sobolová
KETLOVANÉ ŠPERKY
- výtvarná dílna pro mládež a dospělé
- moderní bižuterie
Výroba náhrdelníku z korálků a řetízků pomocí spojovacích oček a háčků.
Termín:
pátek 14. prosince 2007
Čas:
od 17.30 do 21.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
150,- Kč, s členskou kartou 135,- Kč
cena zahrnuje materiál a kurzovné
Přihlášky: do 11.12. 2007 – počet účastníků je omezen
Lektor:
MUDr. Hana Vltavská
Informace: Radka Sobolová

VÁNOCE V MOZAICE
- tradiční akce
- dílny a vánoční inspirace
Termín:
neděle 16. prosince 2007 od 9.00 do 15.00
hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
vstupné dobrovolné
Informace: Radka Sobolová
SMALTOVANÝ ŠPERK
- výtvarná dílna pro mládež a dospělé
- výroba smaltovaných náušnic a ozdoby na
krk
Termín:
úterý 18. prosince 2007
Čas:
od 17.30 do 21.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
130,- Kč, s členskou kartou 115,- Kč
cena zahrnuje materiál a kurzovné
Přihlášky: do 14.12.2007 – počet účastníků je omezen
Lektor:
Olga Hudská
Informace: Olga Hudská

HVĚZDY PRO POLIČKU
Víte jak je letos ozdoben poličský vánoční strom?
Krásnými stříbrnými hvězdami! A víte, kde se tento
nápad zrodil? Ve Středisku volného času Mozaika.
Protože můžeme říci, že vánoční strom, který
bude stát na náměstí, je nás všech, snažila se Mozaika do výroby hvězd také všechny zapojit. V úterý
13. listopadu se uskutečnila odpolední dílna pro širokou veřejnost, kde si každý mohl vyrobit svoji vlastní
hvězdu (viz. foto). Velkou měrou se zapojily ZŠ Na
Lukách, Speciální škola, ZŠ Sádek, domovy mládeže SOU a SOŠ i SOU a SOŠ obchodní, dále dětský
domov, domov důchodců, penzion a děti z našich
zájmových kroužků. Až budete v předvánočním shonu chodit okolo ozdobeného vánočního stromu na
náměstí, na chvilku se zastavte a vyrobené hvězdy
si prohlédněte.
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a svojí
hvězdou přispěli k osobité vánoční výzdobě. Děkujeme Městu Polička za podporu této akce.
Přijměte tímto od pracovníků Mozaiky přání krásných a pohodových Vánoc a do nového roku 2008
hodně osobních i profesních úspěchů.
Za SVČ Mozaika – Marie Hrstková

KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
- metoda Behaviorální psychoterapie
Termín:
začátek – leden 2008
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Lektor:
Irena Rensová
Přihlášky a informace:
Irena Rensová, mob.: 723 409 379

Klub pro mládež
Máš čas a chuť dělat zajímavé věci???
Je ti 18 let a více???
Tak to jsi právě ty, kdo by mohl dělat
vedoucího klubu pro náctileté.
Ozvi se.
Informace u Zdeňky Švecové.

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

OMYL???
CO NEVÍTE O MOZAICE?
Středisko volného času Mozaika Polička pracuje pod tímto názvem od 1.1.2006 – dříve se toto
zařízení prezentovalo jako Dům dětí a mládeže.
Ke změně názvu nás vedlo to, že jsme se otevřeli
všem věkovým kategoriím a činnost již není jako
dříve zaměřena pouze na nabídku aktivit pro děti
a mládež, ale v současné době nabízíme programy
i pro maminky s dětmi na mateřské dovolené, pro
předškoláky, dospělé a seniory. Usilujeme o to, aby
nabízené aktivity byly dostupné všem věkovým
kategoriím ze všech sociálních vrstev.
A teď trochu čísel – v Mozaice v současnosti pracuje 7 interních pracovníků. 51 zájmových kroužků,
do kterých chodí 498 předškoláčků, žáků a studentů a 123 dospělých, vede 38 externích pracovníků.
Tyto údaje jsou k 31. říjnu 2007, ale účastníci našich
kroužků se přihlašují během celého školního roku,
takže výše uvedené údaje o jejich počtech v zájmových kroužcích se stále zvyšují.
A jak jsme si vedli v minulém školním roce 2006
– 2007? Uspořádali jsme 112 příležitostných akcí,
z toho 30 bylo o sobotách a nedělích, a zúčastnilo
se jich 7.588 dětí a dospělých. Pro základní školy
a mateřské školy pořádáme výukové programy, na
které přišlo celkem 2.927 dětí. Z toho 2.821 dětí
navštívilo dopravní hřiště, 637 dětí přírodovědné

programy a 111 dětí programy zážitkové pedagogiky. Změřit své síly na 11 oblastních a 3 okresní
sportovní soutěže vyhlášené MŠMT přišlo 1.317
žáků z Poličky a okolí.
Děti i dospělí navštěvují také Koutek živé exotiky – převedeno do čísel – 2.017 návštěvníků. U volně přístupných aktivit, jako je stolní tenis, stolní
fotbal a využití PC včetně internetu se vystřídalo
1.982 dětí.
Tak to bylo něco málo čísel k loňskému
školnímu roku. Ale musíme ještě zmínit činnost
prázdninovou a to jsou tábory. O letošních hlavních prázdninách Mozaika Polička uspořádala 6
dětských letních táborů a 1 zájezd pro dospělé. Na
těchto akcích bylo celkem 181 účastníků a staralo
se o ně 37 pracovníků.
Zajímavou informací může pro vás také být to,
že jsme v loňském školním roce získali 4 granty
z Pardubického kraje – Drogy v našem životě,
První pomoc, grant na podporu sportovní činnosti
a volnočasových aktivit a grant na provoz ekocentra Oáza.
Věříme, že všichni, kteří s námi tráví svůj volný
čas jsou spokojeni a do Mozaiky se rádi vrací a vracet se budou.
za SVČ Mozaika – Marie Hrstková

Jsme parta dospěláků, kteří léta chodili do tehdejšího DDM (Dům dětí a mládeže) a bavili se výrobou
keramiky. Sice jsme vnímali, že nějak k těm dětem už
nepatříme, ale fungovalo to. Když se DDM stal „Mozaikou“, a zastřešoval i činnost dospělých, byli jsme
rádi. Mysleli jsme si, že teď tu budeme mít právoplatné
„domovské právo“ i my. A tak jsme se i letos přihlásili.
Informaci, že za 1 dkg vypálené hlíny budeme
připlácet 1 Kč ještě k běžnému kurzovnému (2300 Kč
za 8 měsíců), jsme nějak nevěřili. Mysleli jsme, že je
to nějaký omyl či informační šum. To by nás ty naše
výrobky přišly pěkně draho!!!
Nebyl to omyl ani nedorozumění, ale prostě fakt,
který jsme měli vzít na vědomí. Vedení Mozaiky se
s námi odmítlo setkat, situaci objasnit a vyslechnout
naše návrhy a připomínky. Zřejmě zapomněli, že již
nejsme děti a nejsme ochotni jen poslouchat.
Tak jsme začali hledat jiné útočiště. Velké díky
patří Základní škole Na Lukách, kde se nás ochotně
ujala paní učitelka Iva Mičková. Vše potřebné zařídila
na příslušných místech a my můžeme v naší tvořivé
činnosti pokračovat.
Vše se nakonec vyřešilo k naší plné spokojenosti.
Přesto je naše situace ukázkou, že se z naší společnosti vytrácí schopnost a ochota vést dialog.
Za dospěláky,
Marie Klimešová
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA
VÁNOCE V MOZAICE

KOUTEK ŽIVÉ EXOTIKY A EKOCENTRUM OÁZA PŘI SVČ
MOZAIKA POLIČKA

Koutek živé exotiky prošel koncem loňského
a začátkem letošního roku úpravami a na jaře byl
veřejnosti opět zpřístupněn. Počet vystavovaných
Termín:
zvířat se oproti minulým letům snížil, přesto se
neděle 16. prosince 2007
zde můžete setkat s více než třiceti druhy zajímaod 9.00 do 15.00 hod.
vých živočichů z řad hmyzu, obojživelníků, plazů,
Místo:
SVČ Mozaika Polička
ryb, hlodavců a ptáků, jako je např. krajta tmavá
Cena: vstupné dobrovolné
– druhý nejdelší had světa, agama vousatá z AustráInformace:
lie, šváb obrovitý – největší šváb na světě, činčila
Radka Sobolovát
vlnatá – chráněný živočich z Brazílie a řada dalších.
Provoz tohoto zařízení není jednoduchá a levná záležitost. Velkou finanční pomocí je pro nás adopce
vybraných zvířátek, kde jednotlivci, rodiny nebo
kolektivy pomohou finančně zabezpečit vše potřebné pro kvalitní život svého svěřence. Uvítáme
i pomoc formou krmení – suchý chléb a pečivo,
seno, obilí, přebytky ze zahrádky.
Do upravených prostor Koutku živé exotiky
zveme všechny, kteří mají rádi zvířátka, rádi se
s nimi pomazlí nebo se o nich chtějí dozvědět něco
Musíme ocenit snahu a výkony našich nejmen- nového a zajímavého.
ších a někdy se i obdivovat, co dokáží. Naši žáci
1. stupně nasbírali ve sběrové soutěži 11 393 kg tříVšem, kteří nemohou mít doma svoje zvířátko,
děného papíru. To je v průměru přibližně 70 kg na
vzkazujeme –
každého „prvostupňáka“. Nebýt obětavých rodičů
přijďte si za ním k nám!
i prarodičů, malí školáci by nosili takové množství
papíru zaručeně několik týdnů.
Koutek živé exotiky je otevřen vždy za přítomSoutěž probíhala jeden týden. O pořadí tříd se
nosti odpovědného pracovníka Richarda Brabce.
rozhodovalo každý den, ale žáci 5. A nasadili hned
Hromadné exkurze je nutné si předem objednat
zpočátku vysokou laťku a ostatní ji už nedokázali
osobně, telefonicky nebo e-mailem. Vstupné se
překonat. Nasbírali v průměru 144 kg na žáka.. Na
nevybírá, je však možné přispět dobrovolným přídalším místě skončili stejně staří páťáci a bronz si
spěvkem na jeho provoz.
odnesli žáčci 2. A.
V prostorách KŽE se nyní nachází i ekocentrum
Druhou možností, jak získat ocenění, bylo
Oáza, které nabízí své aktivity nejen veřejnosti, ale
klání jednotlivců. První dva sběrači pokořili hranici
i školám a dalším organizacím, jako je např. domov
sedmi set kilogramů, byli to Martin Navrátil a Vojta
důchodců a DPS Penzion. Pro školy má ekocentrum
Černý z 5. A, třetí v pořadí se umístil Tomáš Dobeš
připravené výukové programy s ekologickou témaz 2. třídy, který přinesl 510 kg.
tikou, pro další zájmové organizace přírodovědné
Určitě musíme poděkovat všem dětem i těm, programy. Z široké nabídky pro veřejnost můžeme
které přinesly třeba jen několik kilogramů a samozřejmě i panu školníkovi a jeho pomocníkům
za přebírání a rovnání těch stovek balíků novin
a časopisů. Výtěžek celé akce využije 1. stupeň na
učební pomůcky a odměny pro další projekty.
Paralelně se sběrovou soutěží probíhala výstavka výtvarných prací, ve které žáci 1. stupně
Městská knihovna Polička uspořádala 17. října
z recyklovatelných materiálů vyráběli úžasná dílka. v Divadelním klubu další díl ze série autorských
Přijďte se podívat do vestibulu školy na naši výsta- čtení. Tentokrát představil sebe a svoji tvorbu
vu, jste srdečně zváni.
velmi známý a úspěšný spisovatel Michal Viewegh.
DaŠ
Početné poličské publikum možná nejprve zaskočil tím, že nečetl ze svých slavných románů, jako
jsou například Báječná léta pod psa, Román pro
ženy či Vybíjená. Michal Viewegh se totiž rozhodl
představit svoji nejaktuálnější tvorbu – Krátké
pohádky pro unavené rodiče, které knižně vyšly
na začátku listopadu. Pohádky jsou pro Viewegha
zcela novým tématem a zvláštností je, že jsou
rozděleny na části určené dětem, ty se mají číst
nahlas, a na pasáže určené rodičům, které jsou
psány modrou kurzívou. Vzniká tak knížka, která
pobaví stejně dobře děti i jejich unavené rodiče.
Příjemná a vtipná atmosféra příběhů o čtyřleté
Sáře, její mladší dvouleté sestřičce Báře a o jejich
mamince a tatínkovi se Michalu Vieweghovi podařila přenést z knihy na lidi v sále, takže nakonec
všechno dobře dopadlo.
- dílny a vánoční inspirace

TRADIČNÍ SBĚROVÁ SOUTĚŽ
NA ZŠ NA LUKÁCH

nabídnout např. informace o síti záchranných stanic
a o postupu při nálezu poraněných volně žijících
živočichů, možnost zapůjčení odborné literatury,
poradenskou službu pro chov terarijních zvířat, návody na výrobu budek, krmítek nebo domečků pro
užitečný hmyz na zahrádky a další.
Nově je možno využít volně přístupný počítač
s řadou multimediálních programů zaměřených na
přírodu. K dispozici pro zájemce je i přírodovědná
knihovnička s naučnými publikacemi, které se týkají přírodovědy a chovu různých terarijních zvířat
a domácích mazlíčků.
Pokud budete hledat v Mozaice odpovědného
pracovníka Richarda Brabce, od tohoto školního
roku má kancelář přímo v KŽE.
Kontakt:
Richard Brabec
Středisko volného času Mozaika Polička,
Nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička
tel.: 461 723 703, mobil 723 160 786
e-mail: brabec@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz

Agama vousatá z Austrálie

MICHAL VIEWEGH NETRADIČNĚ

A. Klepárníková: Co právě čtete?
Michal Viewegh: Tash Aw, Cesta za hedvábím.
A. K.: Co si myslíte o zfilmování literárního
díla? /obecně/
M. V.: Obecně jen velmi obecné věci. Film
může knížce velmi ublížit (např. Nesnesitelná lehkost bytí) i velmi pomoci (např. Forrest Gump).
A. K.: Literární kritiky na vaše knihy často nebývají plné chvály. Je nutné dodat, že ne vždy právem. V očích části veřejnosti jste získal „nálepku“
autora, který píše záměrně knížky, které se budou
líbit, a tedy i prodávat. Máte také nějaké řekněme
vyšší umělecké ambice?
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M. V.: Ambice psát „knihy, které se budou líbit“
a ambice psát „knihy s vyššími uměleckými ambicemi“ se v mých očích nevylučují.
A. K: Co vás ve vaší tvorbě inspiruje?
M. V.: Život. Dny, které žiju, rozhovory, které
vedu, výjevy, které vidím na ulicích, historky, které slyším od přátel, knihy, které čtu... A tak dále.
A. K.: Žijete v Praze a na Sázavě. Co pro vás
tato místa znamenají?
M. V.: Základní životní zázemí. Pevné body,
díky kterým mnou tahle otáčející se planeta tolik
nesmýká.
A. K.: Vyhovuje vám ještě po tolika letech být
spisovatelem na volné noze?
M. V.: Naprosto.
A. K.: Jak moc jsou vaše knihy autobiografické?
M. V.: Mnohem méně, než se obvykle tvrdí. Jen
pro ilustraci: odhadoval bych to sotva na takových
10 - 20 procent, podle konkrétní knihy.
A. K.: Měl jste nebo máte nějaké konkrétní spisovatele či díla, která vás hodně ovlivnila?
M. V: Jsou jich desítky, ne-li stovky, takže je tu
samozřejmě nemohu vyjmenovat.
A. K: Jak jste se z učitele stal úspěšným spisovatelem?
M. V: Díky velké míře štěstí a náhody a snad
i díky troše talentu, ctižádosti, trpělivosti a pracovitosti.
Poznámka pro kulturní nadšence:
V lednu se díky Městské knihovně Polička
můžete těšit na pokračování autorských čtení,
představí se spisovatelka Petra Hůlová.
A. Klepárníková

MONTENEGRO JE ČENÁ HORA
Před třiadvaceti lety jsme byli takřka měsíc v tehdejší Jugoslávii nedaleko Dubrovníku v městečku
Slano. Byl tam zbudován přístav, který odlehčoval
Dubrovníku a připlouvaly do něj lodi a jachty až ze
San Franciska, jak jsme sami viděli. Z jachty, která
měla chromovaná nejen zábradlí, ale i kotvu, vystoupila ve správnou chvíli starší dáma, do té doby
odpočívající na lehátku paluby. Přijala rámě krásného

20. století největší stavba v monarchii. Úzká silnice
je zaříznutá do úbočí a vlásenkovité zatáčky nutí
seshora jedoucí automobily zastavit na místech, kde
jsou zrušena kamenná nizoučká zábradlí - do těchto
mezer se vklíní auto, aby bylo možno zespoda projet.
Cesta vedoucí do bývalého hlavního města Cetinji
rozšířila seznam námi absolvovaných adrenalinových
silnic. I současné bedekry takto o ní píší.

Pohled z lovčenských serpentín na záliv v Boce Kotorské
černého mladíka z jedné strany a stejně krásného bílého ze strany druhé a vznosným krokem odkráčela
po můstku do připraveného bílého kabrioletu, aby
se ubytovala v Američany vystavěném hotelu Osmine. Večer na molu zpívali Dubrovački a v tehdejší
naší normalizované československé danosti jsme
všem Jugoslávcům záviděli vlastně všechno. Když
jsme pak v devadesátých letech četli o válce, která
rozdělila tuto jihoslovanskou zemi, zdálo se nám to
nepochopitelné. Jaké bylo naše zděšení, když jsme se
dozvěděli, že městečko Slano bylo válkou zničeno;
uvědomovali jsme si hmatatelněji, co válka obnáší.
Ze svého pobytu jsme si uměli představit odstřelovače v Sarajevu a poznávali místa jejich stanovišť, dívali
jsme se na naše fota mostarského mostu a nevěřili,
že zkáza se dotkla nejen jeho, ale i historické části
Dubrovníku a dalších míst, nám známých,
Stále jsme odkládali cestu tam - báli jsme se uvidět místa poničená válkou. Až letos jsme se vypravili
do Černé Hory. Než tam dojedete, překročíte nyní
hranice a celnice Slovinska, Chorvatska, Bosny, znovu Chorvatska a konečně do Černé Hory.
V Černé Hoře jsme bydleli v nejvýznamnějším letovisku u moře v Bečiči – Budvě. Odtud je to pěšky
tak dvě hodinky, abyste uviděli světoznámý ostrůvek
Sv. Stefan. Zde trávíval dovolenou prezident Tito, zde
za jeho života vznikl komplex 80 domů, přeměněných na nejluxusnější appartementy světa, zde slavili
silvestra Liz Taylorová s Richardem Burtonem, zde
bydleli všichni ti, co chtěli být viděni v mondénních
časopisech druhé poloviny dvacátého století. A dnes?
Opět zde bydlí světové celebrity, jezdci F1, filmové
star, boháči; seznam si najděte na internetu. Ale: nyní
je Sv. Stefan pronajmut nejmenovanému ruskému
podnikateli na 30 let, a když přijdete do blízkosti ostrůvku, pozorně si vás prohlédne postávající bodyguard a pro jistotu o vás pošle vysílačkou zprávu. Prošli
jsme se částí přilehlého bývalého královského parku
a posvačili v blízkosti dřívějšího paláce, dnes už hotelu Miločar a cítili se díky ochrance bezpečně.
Jeden den jsme vyjeli po 25 prudkých serpentinách do horského masivu Lovčen. Silnice byla vybudována za Rakousko-Uherska a byla to počátkem

Zde sídlil černohorský král, jehož manželku Milenu maloval Čech Jaroslav Čermák a jehož obraz Únos
Černohorky se asi každému vybaví. Jeho četné obrazy prodchnuté láskou a obdivem k černohorskému
lidu jsou dodnes chloubou sbírek v Cetinji, zejména
Muzea krále Nikoly I. Kromě zmiňovaného obrazu
jsou zde Zajaté černohorské ženy, Raněný vojvoda
a četné portréty Černohorců. Čermák se dokonce
v Černé Hoře zúčastnil sám osvobozovacích bojů,
a to u Cetinje v r. 1862.
V době 1. světové války sloužil v těchto místech
Poličák pan Jaroslav Záleský a v lovčenském pohoří mu omrzly prsty na nohou. Starší občané mají
v paměti jeho zvláštní chůzi, způsobenou následky
tohoto zranění. Jar. Záleský byl za 1. republiky ředitelem poličské nemocnice. Také zde byl v té době
pan František Stodola, úředník První české vzájemné pojišťovny, dlouholetý člen muzejní rady a do
pozdního věku předseda poličského filatelistického
spolku. Spolu s ním sloužil při ochraně kotorského
přístavu jako voják pan Sylvestr Pavliš, jak vzpomíná
jeho dcera paní Věra Horáková. V kotorském muzeu
jsou vystaveny dokumenty o vzpouře na Boce kotorské, kterou vedl Čech František Haš a která pro ně
skončila tragicky. Na kraji města při začátku vjezdu
na lovčenskou silnici jsme viděli hřbitůvek, kde jsou

Ruiny věznice na Skadarském jezeru

vzbouřenci pohřbeni. Na to jsme mysleli při mnohahodinové plavbě Bokou kotorskou. Byli to také Češi,
kdo objevili krásy tehdy jugoslávského pobřeží a dík
silné československé koruně zde mohli ze skrovného
platu trávit svou dovolenou učitelky, které tak vlastně ušetřily. Mladší generace ale už neví, že učitelky
tehdy žily v nuceném celibátu, aby mohly vykonávat
své povolání. Jejich sežrání žralokem patří dodnes ke
koloritu jadranských vtipů. Po druhé světové válce
jsme museli tyto krásné pláže opustit a jen ti, co měli
devizový příslib, se sem na pár dnů dostali. I tak
navštívilo pláže v Bečiči a Budvě bez potřeby devizového příslibu prostřednictvím odborářské rekreace
desetitisíce československých občanů a tak umožnili Černohorcům konkurovat chorvatským plážím
v Makarské úžině. Dodnes se největší pláž v Budvě
jmenuje Slovenska plaža, ale mnohý si řekne, že to
byla československa plaža. Byli jsme v kraji poznamenaném staletými boji Černohorců za samostatnost
– většinou s Turky. Po nedávno skončené válce se
nacházejí už jen malé stopy a v řeči Černohorců už
vůbec ne. Mají samostatný stát a udržují sousedské
vztahy se Srbskem, s nímž tvořili soustátí, tak Chorvatskem. Poněkud zvláštním způsobem hraničí s Albánií. Největší balkánské jezero Skadar patří z jedné
třetině právě Albánii. Plavba po něm patří k těžko
vypsatelným zážitkům. Jezero o 390 km čtverečních
je největší hypodepresí v Evropě – jeho dno leží pod
úrovní moře. V mělčí části je u břehů lemováno rákosy, stulíky, lekníny a dává mu zelenou barvu. Dále ke
středu se v něm zrcadlí dvoutisícové pohoří Prokletje,
zahalené mlhami a oblaky a zbarvující jezero do
šeda či modra. Když vystoupíte na jednom z padesáti
ostrůvků, můžete být sami jenom s hlasitými jezerními vlnami, hlučícím větrem a letem ptáků, kteří
si jezero vybrali jako svou největší ptačí rezervaci
v Evropě a jichž zde přezimuje 300 tisíc. Když pak
na člunu míjíte středověkou věznici na ostrůvku
velkém právě jen tak pro ni, cítíte, jak může také
vypadat konec světa. Zakotvili jsme v jedné vesničce
nepoznamenané turistickým ruchem, pojedli rybí polévku, grilovanou makrelu a zapili rakijí a zemitým
červeným vínem. Vrátili jsme se od milých vesničanů
do hlasité civilizace a dál lovili fotografické a filmové
záběry této kamenité horské krajiny.
Tady musím uvést velký poznatek z cesty: Černá
Hora ví, že ten kdo je zde spokojen, rád se vrátí. Takže: všude bez výjimky slušné chování bez podbízení,
správné míry či spíše vrchovaté míry čehokoliv, co
si objednáte – kornout zmrzliny nacpán až do dolní
špičky, hladinka piva do roviny, připravené víno na
stole si naléváte sami. A po čem chodíte? Oni to věděli už v antice, že pohoda člověka je taky pohodou
nohou. Abych dlouze nekličkoval – ani v poslední
vesnici nenajdete tak nevzhlednou a kostrbatou dlažbu na chodnících jako v Poličce. A co se týče pěších
zón: Tak tady jsem laik, jak už jsem byl mnohokrát
upozorněn, takže jenom sám pro sebe si vznáším
otázku: Jak to dělají na kilometrových pěších zónách
při molech mořského pobřeží se všemi možnýmu
obchůdky, jak může mít mnohatisícové město jako
Kotor, Dubrovník, Split rigorózní pěší zónu a při tom
udržovat zásobování v pořádku? Tuto otázku jsem si
položil také na pěších zónách v moderní obchodní
čtvrti Lucemburku nebo v centru Bruselu i jinde.
K veselejším věcem: když jsme jeli od Dubrovníku,
uviděli jsme silniční ukazatel Slano a zanedlouho
seshora od něho uviděli bělobou se svítící obnovený
kostelíček a také v zálivu nám osobně známý hotel
Osmine.
A to už se dostávám k závěru mého článku. Tam
dole už nechtějí vzpomínat, natož mluvit o rocích
války, která přeměnila tuto zem na malé ale samostatné státy. Každý z nich žije podle svého, avšak
jejich občané především pochopili, že k tomu, aby
jejich země vzkvétaly, jim pomůže jenom poctivá
a svědomitá práce. Jejich sebevědomí, o němž si my
můžeme nechat jen snít, je vede k budování hrdého
státu směřujícímu ke spokojenému životu.
A Klein, foto Sl. Kleinová
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VÝSTAVA BETLÉMŮ, JAK JI NÁVŠTĚVNÍCI NEUVIDÍ
Letos koncem října se několikrát stalo, že někdo
přišel na děkanství v Poličce a velice se divil, co že to
tu máte? No přeci stavíme výstavu betlémů. A proč
tak brzy, vždyť‘ je to až za měsíc! A tak jsem si řekl,
že letos místo obvyklé pozvánky a popisovaní, co
bude na výstavě k vidění, bych mohl napsat o tom,
co nikdo z návštěvníků neuvidí. Totiž to, jak výstava
vzniká.

Vzhledem k tomu, že letošní výstava je již čtrnáctá, využíváme výhod tradice. Stává se, že někdo z návštěvníků výstavy se dá do hovoru a přitom vyjde najevo, že má také betlém, který by mohl půjčit. A tak
poslední léta míváme již před koncem výstavy jasno,
co budeme vystavovat příští rok. Shánění betlémů na
příští výstavu je ta vzdálená příprava, která se samozřejmě neomezuje jen na jednaní při výstavě samotné. Pak je ta bližší příprava, která začíná nejpozději
v září, kdy svážíme všechny zapůjčené věci, a začíná
práce s hrubou stavbou. Pokud ten rok děláme něco
nového, jako třeba byla výroba či doplňovaní rákosového betlému nebo hvězdy na věž, je to práce na
celé léto, někdy jsme začínali hned po velikonocích.
I samo rozvrhnutí prostoru, kam co umístit, je tvrdší
oříšek, než by se na první pohled zdálo. Pak nanosit
stoly, desky, spousty všelijakých věcí na vymodelování tvaru krajin. Včas se musí také postavit venkovní
betlémy. Nejprve na dvoře roubenkový, pak venku
před farou rákosový. S tím pomáhá skupina ochotných mužů z farnosti, stejně jako se svítícími svíčkami a hvězdami na věži kostela. Roubenkový betlém
je opravdová dřina, to chce opravdové chlapy. Letos
k tomu přibylo ještě navíc odklízení sněhu, protože
střechy neunesou tak velikou zátěž. A samozřejmě se
nesmí zapomenout včas zajistit zeleň, ve vhodném

předtermínu přivézt z lesa stromky, zajistit také tujové chvojí a nemusím připomínat, že bez mechu by to
nebylo to pravé. Mech ukládáme, vydrží tak pět let,
ale pak již ztrácí barvu a rozsypává se.
Hlavní tíha stavby výstavy leží na její autorce paní
katechetce Aleně Sienské. Ona je duší podniku, bez
ní by výstava nebyla, bez ní by také nebyla taková,
jaká je. Jejím cílem je udělat výstavu tak, aby si každý

dá si budíka na půlnoc a pak až ráno se jdu podívat,
co dalšího má postavené. Takže stavění výstavy pro
ni znamená spát víc než měsíc tak sotva čtyři hodiny
denně. To je to, co samo o sobě není vidět, ale co
dělá výstavu tím, čím je. Práce se stavbou výstavy
betlémů je možná jedině jako práce nadšenců. Kdyby
se měly platit všechny hodiny, které byly při stavbě
odpracovány, pak by vstupné muselo být minimálně

mohl odnést domů vánoční pokoj a pohodu. Všechno krásné a kvalitní se rodí těžce. Nastavět do mechu
figurky, postavit stromky, dát nějaké ozdoby na zeď,
to celkem nic není. Ale udělat z těch všech věcí ladný
celek, aby to mělo ducha, dávalo pohodu, to je dřina.
Ve dne je na faře normální provoz. Na stavění výstavy
není čas ani klid. Jedině taková ta obyčejná otročina
jako stěhovaní nábytku, kterého si kvůli výstavě užijeme víc než je snesitelné. Ale v noci nezvoní telefon
ani lidé za dveřmi. A tak paní katechetka posledních
asi čtyřicet nocí tráví stavěním výstavy. Večer jde spát,

sto korun, aby se nejednalo o prodělečný podnik.
Naše vstupné 20,-Kč pro dospělé a 5,-Kč pro školáky
a mládež je jen uznávací poplatek.
Zveme vás všechny na letošní výstavu s přáním,
abyste si odnesli hezkou vánoční náladu a vědomí,
že vstupným či dobrovolným darem přispíváte na to,
abychom zase mohli slyšet zvuk zvonu ve zvonici
u sv. Michaela.
Na snímcích je výstava ve výstavbě, polotovar,
který již návštěvníci neuvidí.
P. Rudolf Zahálka, děkan

O NĚKTERÝCH BETLEMÁŘSKÝCH VÝSTAVÁCH ODJINUD…
O poličské lidové betlemy jsem se zajímal odjakživa. Doprovázely mne v dětství, obdivoval jsem
se jim a mnohem později v nich hledal i hlubší
smysl jejich výpovědí: ten bytostně všelidský
a spojený se zázrakem zrození, i onen evangelní.
Nejplněji mne oslovily takové betlemy, v nichž
vánoční jásot
Vtělení a tajemné velikonoční
Zmrtvýchvstání srůstaly v nedílný celek. Třebaže
to svého času nebylo žádoucí, připomínal jsem je
tu a tam v tisku už v padesátých letech, a to jak
v celostátním, tak regionálním. Neopomněl jsem je
krátce připomenout ani v závěru studie o sochařích v tehdejším sborníku Poličsko. O několik let
poté jsem o nich pořádal přednášky s diapozitivy
ve více městech republiky. A protože jsem od poloviny šedesátých let působil v Praze, můj zájem
přerostl poličský a vysočinský okruh.
Když Československo posílalo na Světovou
výstavu do Montrealu slavný Třebechovický betlem, zajišťoval jsem jeho první pražské vystavení
v Bruselském pavilonu na Výstavišti. Naše malá
dcerka si tenkrát velice zakládala na tom, že směla
stisknutím tlačítka sama uvést všechny figurky do
pohybu: rozhoupat kolébku s děťátkem, přimět kováře k bušení do kovadliny, ale také oživit pašijové
drama, Pilátův soud, Křížovou cestu na Golgotu
a Krista vystupujícího z hrobu.
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Při návratu betlemu z Montrealu zpět do vlasti
bylo dobré oslavit jeho triumfální cestu světem
ještě reprezentativněji – a to přímo na Hradě. To
bylo v době pražského jara 1968. V doprovodu
úřednice našeho ekonomického oddělení paní Jiřiny Dolejšové jsem za tím účelem navštívil přímo
pana presidenta Ludvíka Svobodu. Byl neobyčejně
vstřícný, naši myšlenku uvítal a rozhodl se zapůjčit
nám k tomuto účelu zdarma Plečnikovu síň na
hradním nádvoří. Betlem jsme nainstalovali a od té
chvíle se před vchodem do Plečnikovy síně tísnily
dlouhé řady návštěvníků z celé republiky.
Také pan president se přišel na betlem podívat,
v doprovodu své tělesné stráže zamířil přímo k jesličkám. Jenže krátkozraký hlídač, který měl zrovna
službu, jej okřikl: „Tady se nepředbíhá! Do fronty!
A platit!“ Pan president se poslušně zařadil, a protože si jen odběhl z úřadu a neměl u sebe peníze,
poslal svého osobního strážce, aby je přinesl. Mezitím byl už hlídač upozorněn, na koho se tak přísně
rozkřikl, a velice se omlouval, Ludvík Svoboda
jej však zarazil: „Neomlouvejte se, byl jste v právu.
Jsem stejný občan jako každý jiný a v tomto smyslu
mi nepřísluší žádná privilegia před ostatními.“ Nic
na tom neměnila skutečnost, že sám za pronájem
prostoru nežádal od naší galerie ani haléř.
PhDr. O. A. Kukla

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ JIŘÍHO ŠTORKA
Potkal mne spolužák a poznamenal: „Rád čtu
žený sestupující, ten na útěku Ježíš, Bůh. Ten bez
v Jitřence tvé články, měl bys psát víc – ale nemám
zákona a bez chrámu. – Nedělejme si iluze. Všechen
rád nic o křesťanství a o judaismu.“ Nezbylo mi
ten kolední ryk v obchodních domech a v každém
než vzpomenout slov babičky Boženy Němcové: okně světýlka, to není o Spasiteli! A když už církev
„Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem
není hnána od města k městu, tak si potom sama
všem.“ Spolužáka naopak těší, když píši vzpomínky vymyslí a lenivě zařídí takové zřízení, aby její úděl
– zejména na lidi, kteří měli něco společného s Po- zástupně postihl aspoň její kazatele. Ani mravní
ličkou. Snad tedy připustí, abych krátce vzpomněl
zákon Mojžíšův, ani bohoslužebná jedinečnost
na absolventa zdejšího gymnázia a jednoho z nej- chrámu, ale osoba Ježíše, toho Ježíše narozeného..
mladších členů poličského GRAMOKLUBU, výbor- na zemi venku, mimo dům, osoba toho Ježíše, který
ného a obětavého člověka JIŘÍHO ŠTORKA. Byl by neměl, kde by hlavu složil, osoba toho Ježíše za měsse kdysi stal architektem. Zabránily mu v tom však tem ukřižovaného, to je ta Nová Událost, ty Vánoce,
kádrové důvody: byl synem živnostníka, sklenáře jejichž znamením zůstává martyrium. I v této nové
z Hlinska. A tak vystudoval evangelickou teologii době. To nemá církev nikdy za sebou… Připomínka
a stal se znamenitým farářem s náručí otevřenou mučedníka Štěpána je o staletí starší než vánoční
pro všechny – pro jinověrce i nevěrce, všude po- oslavy. Učedník – mučedník. Církev má právě o Vámáhal hlavou i rukama, neznal mezi lidmi rozdíly nocích slyšet, že jí sluší v tomto čase ne křeslo poblíž
a dovedl pochopit i lidi na scestí, vyvržené na trůnu vladařů, ale koruna mučednická. Ne ovšem
okraj společnosti. Do svého sboru přijímal dokon- ta, kterou si sebevědomě sama schystá, aby se jí pak
ce gaye a umožnil jim ustavit v něm samostatnou vyplatila, aby ji uměla v dané politické chvíli dobře
skupinu Logos (viz Evangelický kalendář 2001, s. zhodnotit. Ale je to ta mučednická koruna, která
107 – 118).
je vždycky vysláním na cestu, ven z města, vstříc
Svému puzení k architektuře a vůbec k výtvar- Přicházejícímu, a prvním znakem na této cestě
nému umění povolil uzdu při výkonu své profese: svědectví není sebevědomá spravedlnost a povyšokdyž mu v Č. Brodě svěřili renesanční luterský kos- vání, že jsme to „krásně“ trpěli. Naopak, prosba..
tel z r. 1560, zvelebil stavbu i okolí, naplno pak po „Přijmi mého ducha“ … Za druhé vede tato prosba
přesídlení do pražských Kobylis realizoval velkory- kupodivu ne k vítězství, ne k pomstě či domáhání
sý moderní projekt fary a kostela s věží v podobě
se občanské spravedlnosti, ale k přímluvě. K Abražebříku. Tamnímu církevnímu centru se od té doby
hamově přímluvě za hříšná města (Gn 18, 23-33)
říká „u Jákobova žebře“ (Gn 28,12). V Kobylisích a k Ježíšově přímluvě za ty, kteří jej křižují (Lk
udržoval čilé přátelské styky s tamními salesiány. 23,34). Zmocnění k přímluvě, to je vánoční dědictví,
Často jsme ho slýchali hovořit v rozhlase a vídali
které je nám svěřeno. „Odpusť jim“ - to řekl. Žádné
v televizi, kde se mnohdy účastnil i velmi drama- kšfafty, žádné jiné spisy, ale odpuštění. – Vánoce
tických diskusí. Měl mnoho přátel mezi katolíky nepatří hodobožovým konsumentům náboženství,
i Židy, zjevem i energickými postoji sám někdy smyslové pohody a ilusí, ale Kristovu dni ve propřipomínal starozákonního proroka. Když umíral
spěch hříšníků.“
na rakovinu, vyznal se rozhlasovým reportérům do
Zmlkl jsem, ztišil se a vy jistě také, společně
mikrofonu i na smrtelné posteli, co pro něho od
jsme naslouchali upřímnému vyznání zesnulého
mládí znamenal poličský GRAMOKLUB.
přítele, jednoho z nejlepších lidí, jaké jsem v životě
Jedna z jeho posledních promluv, přenášená
potkal. Dokázal se obětovat do poslední kapky
z Prahy celostátním rozhlasem se bezprostředně
krve, byl by se všecek rozdal a přitom byl nesmlouvztahovala k Vánocům. Nahrál jsem si ji, přepsal
vavý ve svém přesvědčení, přísný především k soz pásku a poskytl k uveřejnění v Evangelickém ka- bě. Nehledal diplomaticky úhybné cesty a hladká
lendáři za loňský rok 2006 (s. 142 – 144).
slova, mluvil tak, jak cítil. Miloval rodnou Vysočinu
Nechť mi spolužák promine, ale nadešel čas
a miloval v ní i Vánoce, nesnášel však nasládlou lež,
křesťanských svátků a je na místě přenechat ve
která do nich pronikla zároveň s obchodní reklazkrácené verzi slovo kazateli. Řekl tehdy mimo
mou a snaží se je pohltit. Vracel vánočním svátkům
jiné:
jejich skutečný obsah. Kdo mu chce rozumět, určitě
„Milá Kristova církvi, Bůh se ocitá mezi koly
porozumí.
náboženských vizí a politické moci… Nemluvně
PhDr. O. A. Kukla
Ježíš leží… venku ve žlabu, neboť tam u Betléma
není českého barokního chléva. Narození Páně,
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
inkarnace, to je otřes v náboženských a politických
SKUTE
dějinách… Na co to přišla pohledět ta pastýřská
škola otevená pro všechny
pospolitost, ta podivná sebranka? A přece jsou to
právě oni, ti pastýři, žádná lepší společnost… Milá
- vící i nevící studenty
církvi, andělské zvonění, svíčky, cukroví a rodinná
Pijme ve školním roce 2008 –2009
pohoda, to je opravdu o něčem jiném než o narodo osmiletého studia - gymnázium všeobecné
zení Páně… Na kritiku našeho náboženství.. jsme
30 žák 5. tíd
už tak nějak přivykli, .. ale svědectví o tom, že se
do tyletého studia – živé jazyky
naplnil čas a vláda je dána poníženému a ukři30 žák 9. tíd
žovanému, to už snést nemůžeme! To je nad naše
Žáci 5. a 9. tíd s prmrným prospchem do 1,5
lidské síly, protože my máme jiné náboženské a pov pololetí budou pijati bez pijímacích zkoušek.
litické plány. O Bohu se toho dá mnoho napřemýšlet
a o „pravdě a lásce“ přemnoho snít. Ale běda, kdyby
přišel, kdyby se vrátil! Myslí se: ten s křížem, v jeslích
a plenkách na pláni, v průvanu… Skutečné Vánoce
působí veliký děs. Jen andělské slovo může ten děs
Gymnázium je zapojeno do projektu
proměnit buď ve velikou radost nebo v „zuřivost
spolufinancovaného z EU
a skřípání zubů“…
– možnost studia pro žáky se speciálními
Pastýři, ta prapodivná cháska na okraji společvzdlávacími potebami.
nosti ti odcházeli s chválou, ale mnozí z těch, kdo
DNY
OTEVENÝCH DVEÍ:
ještě včera zpívali koledy, pili pivo, ještě včera ráno
17. 12. – 21. 12. 2007 9.00 –14.00 hod.
byli v kostele a oddávali se snům o jakémsi blaženém vánočním míru a strojili příjemnou pohodu, ..
5. 1. 2008
9.00 –14.00 hod.
ti všichni se na něho vrhli a hnali ho z města… ven,
Tel:
469
326
360,
mobil:
731 598 780
mimo civilizační výhody a jistoty, ven, ven, z Jerue-mail: info@bigyskutec.cz
zaléma ven! Tam skončil ten Přicházející: na kříži!
www. bigyskutec.cz
… Neboť se nehodí do naší civilizace ani do plánů
náboženské rekonstrukce naší milé vlasti ten poní-

ZUŠ B. MARTINŮ POLIČKA
PROSINCOVÉ POZVÁNKY
První pozvánkou, kterou si vám dovolím dnes
nabídnout je koncert, kterým již pravidelně zahajujeme prosincové prezentace pro veřejnost, pod
názvem Bohuslav Martinů a my. Tentokrát se bude
konat 7. 12. v sále školy a zazní na něm skladby
Bohuslava Martinů v podání žáků a učitelů ZUŠ
B. M. Polička. Součástí koncertu bude také beseda
pro členy Společnosti Bohuslava Martinů, na které zazní informace o přípravách oslav 60. výročí
založení uměleckého školství v Poličce (rok 2008)
a 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů (rok 2009).
Koncert začíná od 16,00 hod. Společnost Bohuslava Martinů ve spolupráci se školou organizuje
také zájezd na závěrečný koncert v rámci Dnů Bohuslava Martinů, které se konají v Praze od 3. do
15. prosince (viz. pozvánka v listopadovém čísle
Jitřenky).
Pro rodiče žáků přípravné hudební výchovy je
na 12. 12. připravena ukázka hudebních nástrojů,
které se na naší škole vyučují. Formou krátkého
koncertu a následného slovního představení jednotlivých hudebních nástrojů tak budou mít rodiče
první námět k úvahám, pro který hudební nástroj
se v tom jejich případě rozhodnout, který bude pro
jejich dítě tou nejlepší volbou.
Novinkou, kterou připravujeme na prosinec, je
promítání filmů z dílny žáků výtvarného oboru.
Jedná se o autorské práce, které posouvají možnosti výtvarného oboru k úplně novým sférám
zájmu. Promítání se uskuteční v Divadelním klubu
13. 12. od 16,00 hod. a bude zpestřeno vystoupením žáků hudebního oboru.
V prosinci organizujeme také různá mimořádná
vystoupení. V rámci spolupráce se SZUŠ Litomyšl
(S=soukromá) a naší školou se 6. 12. uskuteční
koncert smyčcových souborů obou škol a jejich
sólistů v sále Gymnázia Litomyšl. Začátek koncertu
je v 18,00 hod. Vystoupení s vánoční tematikou
připravuje také Žesťový kvintet Bohuslava Martinů,
který vystoupí v Lubné a v Širokém Dolu. Opět
také půjdeme „koledovat“ do domova důchodců
(17. 12. od 15 hod.).
Velký vánoční koncert školy se uskuteční
20. prosince ve velkém sále Tylova domu pod názvem „Františkovy Vánoce“. Vystoupí na něm žáci
hudebního, tanečního a literárně-dramatického
oboru. Tento koncert začíná v 17 hodin.
Na závěr mi dovolte ještě poděkování všem těm,
díky kterým se podařilo v kalendářním roce 2007
realizovat naši činnost tak, jak ji znáte. Děkujeme
vedení města za vstřícnost, vedení gymnázia a TJ
Spartaku Polička za poskytnutí prostor pro kolektivní výuku, zaměstnancům Tylova domu za obětavou pomoc při realizování našich vystoupení, za
dobrou spolupráci muzeu, Památníku B. M., informačnímu centru i Jitřence. Také děkujeme vedení
Divadelního klubu, Galerii Vysočina a Květinářství
Fantazie.
Rok 2008 je pro Základní uměleckou školu
Bohuslava Martinů Polička rokem jubilejním a tak
Vám mohu přislíbit kromě již známých akcí také
vystoupení netradiční, která jistě obohatí kulturní
i společenský život města. Aktuální informace najdete na www.zusbmpolicka.cz.
Klidné prožití adventního času přeje za všechny zaměstnance ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
Renata Pechancová, ředitelka školy.

KONCERT DECHOVKY
Dechová hudba Poličanka ve spolupráci s poličským děkanstvím pořádá VÁNOČNÍ KONCERT
v pátek 28.12.2007 v 17 hodin v kostele sv. Jakuba
v Poličce
Vstupné dobrovolné, bude věnováno na opravu
kostela.
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ŽIVOT V EVANGELICKÉM
SBORU
Skořice, stromy a spousta světel: jaké jsou
typicky americké Vánoce
čtvrtek 6. prosince v 18:00
Američanka Kati Salmons uvede druhou ze čtyř
prezentací o kultuře a historii USA.
Překládá Josef Šutera.
Večer her – v češtině i angličtině
Chcete-li zažít příjemný večer, zveme rodiče
i děti k večeru her v evangelickém sboru. Sejdeme
se 1. prosince v 17 hodin.
Rodinné bohoslužby - 2. 12.
Zveme do evangelického kostela k neformálním
bohoslužbám pro všechny generace: 2. prosince
v 8:30.
Rádi vás uvítáme na vánočních bohoslužbách
Vánoční hra – 23. 12.
Jako každý rok postavíme v kostele pódium
a budeme hrát vánoční hru. Předvánoční bohoslužby nejen pro děti: 23. prosince v 8:30.
Živý obraz – 23. 12.
Zveme vás k živému vánočnímu obrazu i poslechu písní a koled na schodech evangelického
kostela v neděli 23. prosince v 17 hodin.
Štědrovečerní zastavení – 24. 12.
Na Štědrý večer se sejdeme v 16 hodin k netradičním bohoslužbám. Příležitost zastavit se a nabrat
dech.
Vánoční bohoslužby – 25. 12.
Ke slavnostním vánočním bohoslužbám zveme
25. prosince v 8:30.
Pro dotazy a další informace:
Kati Salmons: katisalmons@gmail.com
Jan Dus: jan.dus@evangnet.cz

Z ČINNOSTI DPS PENZION
– ŘÍJEN
V říjnu senioři ve výtvarné dílně „Šikovné ručičky“
aranžovali ze suchých květin a tak vznikla podzimní
výzdoba Penzionu, kterou můžete spatřit na recepci,
ve společenské místnosti i na chodbách. Malovalo se
také na sklo a vznikly tak nádherné vánoční svícínky,
které se použijí při vánočních akcích v Penzionu.
Penzion navštívila paní Ing. Janečková z Ekocentra Skřítek s programem - Zvuky v přírodě. Senioři
si některé zvuky připomněli, seznámili se s těmi,
které ještě neznali a dokonce si i zahráli na dřevěné
tyčky.
V podzimním odpoledni se senioři sešli v kavárničce, ve které se četly úryvky z knihy Hvězdné střípky od Olega Reifa. Společně si připomněli některé
známé herce a filmy.
V Penzionu se také cestovalo. Pan Ing. Klein seniorům představil Černou Horu. U videa se senioři sešli
ještě jednou a to při promítání - Ze života v Penzionu.
Připomněli si tak společně strávené chvíle od prosince 2006. Všichni si popovídali a také zavzpomínali na
obyvatele, kteří již nejsou mezi námi. V měsíci říjnu
nechybělo ani narozeninové zpívání s pěveckým
souborem Poupata a panem Hladíkem.

STUDENTI GYMNÁZIA OPĚT V AKCI
Víte, že závislost na alkoholu se spíše pozná na
muži? Poznali byste mezi lidmi kvartálního alkoholika? Věděli byste, jaký rozdíl je mezi grafologií
a písmoznalectvím? Studenti poličského gymnázia by
vám na uvedené dotazy a na mnoho dalších otázek
týkajících se alkoholu, nonverbální komunikace či
písmoznalectví mohli s jistotou odpovědět. Ve „Vrstevnickém programu” pořádaném koordinátorkou
drogové prevence RNDr. Martou Najbertovou se
zabýváme drogami, závislostí zejména na alkoholu,
nikotinu a marihuaně, sebepoznáním, komunikací
a dalšími tématy náležejícími nejen do oboru psychologie.
Počátkem podzimních prázdnin jsme se sešli
v budově gymnázia, abychom si prohloubili vědomosti, získali nové informace a také si užili trochu té
zábavy. Ve středu odpoledne jsme první devadesátiminutový blok věnovali alkoholu. Díky přednášce
Mgr. Tvrdíkové jsme se dozvěděli něco o stupních
alkoholismu, účincích a důsledcích závislosti, o abstinenčních příznacích a další zajímavosti. Po půlhodinové přestávce, strávené u svačiny, jsme se zaměřili
na nonverbální, tedy mimoslovní komunikaci. Pomocí nonverbálních komunikačních prvků můžeme
snadněji vyjádřit své emoce, povzbuzení a postoje.

PŘIJĎTE NAPOSLEDY V ROCE 2007 DO KLUBU ZDRAVÍ
Dnes je velice populární termín „dobíjení
do horní místnosti Mozaiky, abychom společně
baterek,“ a tak i když nikdo z nás nemá nic spo- sdíleli tu atmosféru vzájemného dávání se u rozlečného s Čapkovými roboty a tudíž snad nikdo, jímání nad hodnotou daru přinášeného i přijímas výjimkou těch, kdo mají v těle kardiostimulá- ného, neboť „Po roce jsou tu zas….“ – a určitě
tory, nemá svůj zdroj pohonu ukrytý v kovovém
nebudeme sedět bez ochutnávky, která vás také
pouzdru, přesto je čas od času období, kdy je
může inspirovat pro (a nejen) toto období.
dobré udělat něco pro to, abychom nebyli zvadlí
Přeji vám, kteří chodíte na setkáni, i vám
a bez energie. Určitě mi dáte za pravdu, že nejlé- ostatním, kteří čtete toto pozvání a rádi byste připe se člověk osvěží, když jde mezi lidi a slyší jiné
šli, ale termín vám z různých důvodů nevyhovuje,
myšlenky než ty, co mu táhnou hlavou jako hejna
abyste si také radostně užívali i při svých jiných
supů (nebo plameňáků?). A roční období, v ně- aktivitách a těšili se, že snad již brzy budeme mít
mž se opět nacházíme, nás více zve k rodinnému
na internetu stránky našeho poličského Klubu
a přátelskému houfování, kdy je tak příjemné si
zdraví, kde sice bez ochutnávky, ale přece jen
u něčeho dobrého k zakousnutí hovět v láskypl- budete mít informace o tom, co se na našich setném teple vztahů, které vás neničí, ale naopak
káních odehrává.
motivují a budují a poskytují dobrý základ pro
další růst vašich osobností měřeno holistickým
Doufám, že vás nezmůže ani předvánoční
pohledem, čili v celistvosti.
smýčení, ani se neschvátíte při pečení nejméně
Ano, opět je prosincový čas, který vás roman- …ti druhů cukroví, ale uděláte si čas na rozsvícení
ticky naladí, zvláště pak, jste-li spíše mladších
intimního světýlka a přemítání nad uplynulým
věkových kategorií (abyste mohli být obdarová- časem jara, léta a podzimu nebo podvečerní
ni), ale pozoruji na sobě, že čím jsem starší, tak
procházku v mírně mrazivém vzduchu, po němž
i já jsem romantičtější v období, kdy mohu více
tak chutná horký čaj s citrónem, medem a skořicí.
obdarovávat. Určitě to znáte také, že čím více
A kdyby vás to přece jen zmohlo, přijďte „dobít
dáváte, tím více dostáváte, dokonce míru vrcho- baterky“ mezi nás!
vatou, natřesenou…
Budu se na vás těšit – a zatím buďte zdrávi,
A tak vás s radostí v srdci zvu na poslední
letošní setkání dne 12. 12. 2007 od 18,00 hodin
Hanka Ščigelová, KLUB ZDRAVÍ Polička

POZVÁNKA DPS PENZION – PROSINEC
4. 12. Zdobení vánočního stromečku, při kterém si společně s pěveckým souborem Poupata
zazpíváme koledy. Jídelna ve 14.00 hod.
5. 12. Mikulášská zábava – s kulturním programem vystoupí děti z Dětského domova a pan Pergr,
který má pro nás připraven program plný lidovek,
evergreenů a humoru. K tanci zahraje pan Hladík
a zazpívá paní Andrlíková. Nebude chybět čert, Mikuláš a občerstvení. Začátek ve 13.30 hod. v jídelně
Penzionu. Vstupné 35,- Kč.
12. 12. Společné předvánoční malování s dětmi z mateřské školky v 9.00 hod. ve společenské
místnosti.
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Třetí blok jsme si všichni velmi užili. Po náročném dni stráveném ve škole na nás čekala relaxace.
Někdo se při ní uvolnil téměř do spánku, jiný si
vychutnával chvíli nicnedělání a klidu a další se ocitl
v naprostém uvolnění. Relaxace zapůsobila na každého jiným způsobem, ale přesto jsme všichni nabrali
nové síly, abychom mohli pokračovat v poslední části
programu dne. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Aktivnější část třídy šla sportovat do tělocvičny a hrála
fotbal a jiné zábavné hry, druhá polovina zhlédla film
na téma poruchy příjmu potravy a drogové závislosti.
Takto si každý po svém užil zbytek večera.
Ve čtvrtek ráno jsme vstali, ne každý s úsměvem
na tváři, šli se nasnídat a poté jsme pokračovali
v kurzu. V posledním bloku jsme se zabývali zkoumáním ručně psaného písma. Jistě jste to poznali - na
programu bylo písmoznalectví. Závěr soustředění
strávili ti nejaktivnější z nás měřením svých sil ve
sportovní hale, někteří už jen fandili.
Každý student si našel téma, které ho zaujalo.
Program byl pestrý a přednášky díky Mgr. Tvrdíkové
byly zajímavé a poutavé. Tento „Vrstevnický program”
je pro studenty často prvním krokem k možnému
využití získaných zkušeností a dovedností např. ve
vlastním životě.
Klára Kašparová

20. 12. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod.
v jídelně Penzionu.
22. 12. Adventní koncert – vystoupí chrámový
sbor sv. Jakuba v Poličce ve 14.00 hod. v jídelně
Penzionu.
27. 12. Silvestrovská zábava – společně a vesele
se rozloučíme s rokem 2007. Vystoupí pěvecký soubor Poupata, imitátor pan Černý, k poslechu i tanci
hraje „Venca band“. Začátek ve 14.00 hod. v jídelně
Penzionu. Nebude chybět občerstvení. Vstupenky
je možno si zakoupit na recepci Penzionu od 10.12.,
cena vstupenky je 60,- Kč.

POLIČSKÁ DIVADELNÍ SEDMA A MISTR PANTOMIMY RADIM VIZVÁRY
Pokračování seriálu rozhovorů se studenty vysokých divadelních škol. Tentokráte s Radimem
Vizvárym, studentem pražské AMU pod vedením
Borise Hybnera.

V naší mateřské škole „Čtyřlístek“ (za evange- be panáček. A nebo z tykví - panenka. Z obyčejné
lickým kostelem) se ve třídách „Lištičky“, „Myšky“ kukuřice se najednou vyklubal motýl. Ale i mnoho
a „Včelky“ sešly děti společně s rodiči, aby si s uči- dalších příšerek. Však si je na fotografiích můžete
telkami pohrály s přírodninami. Obě odpoledne
prohlédnout.
proběhla v příjemné atmosféře. Rodiče se zájmem
Babičky, maminky, ale i tatínkové se do práce
a velkým nadšením vykrajovali a pro radost svých
za pomoci dětí vrhli s velkým elánem. Však je do
dětí tvořili různé postavičky, zvířátka a příšerky. práce hnaly připomínky a nedočkavost jejich dětí.
Bylo krásné, pozorovat rozzářené obličeje dětí, nad „Co si vyrobíme?“ byla otázka dětí. A rodiče krájeli,
tím, jak se z obyčejné mrkve pomalu, ale jistě klu- lepili, napichovali... Tvořili by snad do nekonečna,
venku se už stmívalo, ale nálada ve třídě byla úplně
úžasná. Ani se nikomu nechtělo jít domů. Nejlepší
odměnou pro nás učitelky byly rozzářené oči dětí
a slova rodičů: „Bylo to krásné, vrátili jsme se do
dětství. Úplně jsme si tu odpočinuli.“
Co víc si kdo může přát? Existují snad větší slova
pochvaly? Myslíme si, že ne. Všichni se moc těšíme,
že další setkání o Vánocích, při výrobě vrkočů
a adventních věnečků, proběhne opět v tak krásné
atmosféře.
Děkujeme rodičům, za to, že ukázali dětem, že
si opravdu umí hrát. Myslíme, že si to děti budou
dlouho pamatovat.

To určitě, myslím že dnes již má Minor větší
jméno než „Esháčko“.
Tady v okolí jste tehdy někdy hráli?
Přímo v Poličce ne, ale hrávali jsme na několika ročnících festivalu Divadelní pouť na hradě
Svojanově.
S tím festivalem jsi myslím měl víc co do činění…
V roce 2002 mě oslovil tehdejší kastelán Jiří
Čtrnáct, zda bych tento festival zprodukoval. Po
prvním úspěšném ročníku jsem této produkci zůstal věrný až do konce působení Jirky Čtrnáct.
To už jsi ale nebyl v Minoru, co jsi dělal tou
dobou jiného?
Dostal jsem se na HAMU na katedru nonverbálního a komediálního divadla pod vedením
Borise Hybnera, dále jsem založil svoji uměleckou agenturu Sekultura a průběžně jsem maloval
obrazy. Těch činností bylo víc…
Počkej, já myslel, že studuješ pantomimu.
Ano, pantomima je divadelní styl, který dnes
může zahrnovat formy jako bílá pantomima,
klaunérie, groteska a i cirkusové umění. Ten pro
někoho divný název (nonverbální a komediální
divadlo) vymyslel Ctibor Turba, ale Boris Hybner
usiluje o přejmenování katedry na Katedra pantomimy a komedie, ve zkratce PAKO.
To je pěkné, školu jsi už dokončil?
Letos jsem získal bakaláře a pokračuji v magisterském studiu. Potom chci ještě navázat na
doktorandské studium.
Kolik vás je v ročníku?
Dva.
Tak tam bych chtěl učit…
To já také, ale zatím učím na Vyšší odborné
škole herecké v Praze předmět jevištní pohyb,
kde mám 20 studentů.
A také učím malé děti od 4 do 8 let. Na tom si
hodně ulítávám, protože my dospělí už nemáme
v sobě čistou dětskou hru a ta je pro mě, jako pro
mima, velmi inspirativní.
Hmm, to koukám…Na co se tě ještě mám zeptat?
Nevim… ptej se na co chceš, já sice na jevišti
mlčím, ale jinak jsem huba rozříznutá.
Dobrá…každý zná Borise Hybnera, pověz
něco o spolupráci s ním.
Boris je takový můj táta v kumštu, je to víc
než kolega, víc než kamarád. Respektuji a obdivuji jeho dlouholetou práci. Po smrti Ladislava
Fialky aktivně udržoval pantomimu na živu. To
je zajímavé téma, protože spousta lidí si myslí, že
pantomima je tak trochu mrtvá, neznají ji, hodně
lidí s ní nepřišla do osobního styku.
Osobně potvrzuji, že vaše loňské vystoupení
mě velice mile překvapilo, zaujalo a určitě si žádné příští představení mimů nenechám ujít.
Tak to mě velmi těší, protože mým společným
úsilím s kolegyní Miřenkou Čechovou je snaha
o vývoj moderní pantomimy, jejího obrození
a seznámení českého diváka s tímto žánrem.
Říkáš českého, pokud vím hráváte nejen v Čechách.
V zahraničí máme větší ohlasy než tady, cestujeme Evropou, pravidelně hrajeme v Německu,
v Bruselu, v Bulharsku, kde nám každý rok připraví turné a třeba teď jsme dostali pozvánku do
Pákistánu na prestižní festival světové tvorby
nebo do Anglie.
To není co dodat, snad jen kdy se objevíš
v Poličce?
Přijedeme s Miřenkou s naším souborem
Theatro Pantomissimo do Divadelního klubu
v pátek 14. prosince, kde ve 2000 představíme
nové představení.
Tak to se tedy těším. Radime, díky za rozhovor.
Taky a díky za čaj, byl fakt dobrý.
P.S. www.czechpantomime.eu

Spokojené děti, rodiče a jejich učitelky

Dotazovatel P. Erbes

Čau Radime, dáš si čaj?
Ano, černý s citrónem a medem, děkuji.
A sakra (běžím pro med)… Máš nějaké vzpomínky ze školky?
Mám, musel jsem jíst tlusté maso, až jsem ho
tajně vyzvracel na WC.
Myslel jsem vzpomínku na nějaké maňásky
nebo divadélko.
Určitě. Vždycky jsme byli s mojí mladší sestrou Petrou hlavními aktéry na různých besídkách
a obecních slavnostech.
Kde to bylo?
To bylo ve Skuhrově. V malé vesničce u Lanškrouna.
V kterém roce jste se vůbec nastěhovali do
Poličky?
Před 16 lety, tedy když mi bylo 12 let.
To jsi šel rovnou na gymnázium?
Ne chodil jsem ještě 2 roky na „červenku“
a pak teprve na gympl.
Krom školkovských představení jsi také něco
podnikal stran divadla?
Od malička jsem maloval a moje tvůrčí divadelní aktivita vznikla právě díky výtvarné činnosti, která mě přivedla k loutkovému divadlu.
Pamatuješ si na svoji první veřejnou roli?
Byl to kašpárek v představení Jak vodníci
vypálili rybník které režírovala tvoje žena Ellen
ve spolupráci s Maruškou Henzlovou. Tyto dvě
dámy se především zasloužily o vznik tehdejšího
divadla „Studánka“.
To si vzpomínám, protože když šel člověk okolo tmavého Tylova domu, tak jedině v loutkárně
bývalo světlo dlouho do noci. Spal jsi tam také
někdy?
Velice často. Intenzivně jsem se učil loutkářskému umění, zvelebovali jsme prostor divadla,
vyráběli kulisy, opravovali loutky a připravovali
nová představení.
Vzpomínáš, kolik jich tak mohlo být?
(Citoslovce přemýšlení…) Nevím, minimálně
5, nejvíce pamatuji Perníkovou chaloupku v režii
paní Vopařilové, kde jsem hrál svoji osudovou
roli Ježibáby.
Proč osudovou?

Dostala mě do centra dění kultury - do Prahy
do Minoru (státního loutkového divadla).
Mezitím jsi maturoval?
To ještě ne, to jsem byl myslím ve třeťáku a byl
jsem pozván právě do Minoru na workshop.

Co to je workshop?
Takový pracovní nákup… ne, jedná se o jakousi stáž v Minoru, kdy jsem si mohl vyzkoušet
všechny funkce a principy loutkového divadla.
Tam jsi zůstal i nadále?
Vrátil jsem se tam po maturitě, hned jsem dostal angažmá a celkem jsem tam působil 5 let.
Maturoval jsi z matematiky?
Ne, proboha… z té jsem jednou málem propadl. Maturoval jsem z příjemnějších předmětů.
To bylo v roce?
Myslím 1998.
Takže do roku 2003 jsi byl v Minoru jako
herec.
Ano, kromě toho jsem působil i ve výtvarných
dílnách Minoru jako výrobce loutek a kulis.
Myslím, že Minor je po Divadlu Spejbla a Hurvínka naše druhá nejznámější loutkařská scéna.
Je to tak?

KRÁSNÉ ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ Z PŘÍRODNIN
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NOVINKY V SOŠ A SOU
V předchozích číslech Jitřenky jsme poukazovali na chystané soutěže, odborné kurzy a významné události, jež se uskuteční v rámci odborného výcviku studentů SOŠ a SOU, Polička. Dnes
čtenářům přinášíme alespoň stručné shrnutí toho
nejpodstatnějšího.

Dne 28. 10. 2007 byli poctěni vybraní studenti gastronomického umění chystáním rautu při
vládní recepci na Pražském hradě. Náročný úkol
splnili více než zodpovědně. Odměnou za jejich
píli a únavu jsou jim neobyčejné zážitky plynoucí z atmosféry Hradu i ze setkání s jedinečnými

P. Bačovská a D. Havlová

Hrad 2007- setkání s prezidentem V. Klausem
osobnostmi nejen politické scény. Hradní shon
vystřídal 3. 11. neméně namáhavý večer „Šumná
města“, při němž zajišťovali obsluhu opět naši
studenti.
Učitelé odborného výcviku si mohou připsat
další úspěch v oblasti výuky barmanských dovedností, který se podařil jejich svěřencům, mezi
něž patří Jaroslav Marek, student 2. ročníku SOŠ
a Marek Kubát, student 1. ročníku nástavbového
studia při SOŠ a SOU, Polička. Oběma se podařilo umístit se na předních příčkách barmanské
soutěže Steel cup 2007 pořádané dne 8. 11.
v Třinci. Touto cestou chtějí studenti poděkovat
své učitelce odborného výcviku, paní Petře Bačovské, za čas jim věnovaný.

PSYCHOEDUKAČNÍ KURZ
Středisko pro osoby s duševním onemocněním „Otevřené dveře“, které vzniklo v roce 2006
za podpory prostředků Evropské unie, aby pomáhalo osobám s duševním onemocněním na Svitavsku, pořádalo ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2007
psychoedukační kurz. Probíhal v budově
Oblastní charity Polička, Vrchlického 22, a byl
především určen uživatelům střediska „Otevřené
dveře“, tedy osobám s duševním onemocněním,
převážně se schizofrenií.
Lektorkou dvoudenního kurzu byla MUDr. Lenka Goldová, která si velmi rychle získala
důvěru všech účastníků kurzu. Sobotní program
byl nabitý a patřil pouze uživatelům služeb střediska. Během dopoledne proběhlo vzájemné
představení a po obědě začal hlavní program.
Hlavní témata, probraná během dne, se týkala
schizofrenie. Debatovalo se o základních projevech této nemoci, jejím průběhu, typech, léčbě
a dalších otázkách spojených s touto známou,
ale tabuizovanou chorobou. I přes celodenní
únavu probrali účastníci i právní problematiku
– nedobrovolnou hospitalizaci v léčebně, zbavení
způsobilosti k právním úkonům.
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V nejbližší době dojde v cukrárně (pracoviště odborného výcviku) k rozšíření sortimentu
o pralinky a čokoládové bonbony, které se zcela
jistě stanou další vyhledávanou pochoutkou.
Ostatní lahůdky nejen cukrářského typu mohli
spatřit účastníci Dne otevřených dveří, ten pro-

Druhý den kurzu byl také zajímavý hlavně
proto, že si uživatelé přivedli své blízké, kteří
chtějí pochopit jejich nemoc, myšlení a projevy
jejich chování. Paní doktorka rodičům vysvětlila
základní pojmy, projevy nemoci atd.
Během celého, velmi příjemného víkendu se
často zabrousilo i na témata velmi citlivá, která se
dotýkala i těch nejbolestivějších zážitků. Všichni
ale odcházeli s pocitem, že na své problémy nejsou sami a s vědomím, že u nás mají vždy dveře
otevřené.
Středisko „Otevřené dveře“ pomáhá lidem
s duševním onemocněním prostřednictvím volnočasových aktivit v úterý a ve čtvrtek od 14.00
do 17.00 hod. V případě zájmu o naše služby nás
kontaktujte na tel.: 731/ 59 87 63.
Fajmonová Ivana, vedoucí zařízení
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běhl 15. 11. a zaznamenal vysokou návštěvnost
z řad budoucích středoškoláků i jejich rodičů. Na
závěr zmíníme ještě Barmanský kurz a Kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, oba kurzy se budou konat v dohledné době v prostorách školy, povedou
k prohloubení teoretických znalostí i praktických
dovedností studentů. Těšíme se na Vás 13. 12. při
Dni otevřených dveří.
Mgr. Jitka Boháčová

STEEL CUP 2007
Steel cup je barmanská soutěž, která proběhla
8. 11. v Třinci, v kulturním domě Tria. Tuto akci
pořádala Soukromá střední škola Třinec ve spolupráci s Českou barmanskou asociací. Zúčastnilo se
celkem 36 soutěžících, kteří míchali nápoje, předváděli je obecenstvu a porotě degustačních komisařů
CBA. Tato komise vybírala nejlépe sladěný a zajímavě ozdobený nápoj. Pro soutěžící i publikum
byl připraven bohatý kulturní program spojený
s ochutnávkou vína, kávy a koktejlů. Celá soutěž
probíhala ve velice příjemné atmosféře a pro soutěžící se stala přínosným zdrojem nových zkušeností
a dovedností.
Jaroslav Marek
(student 2. ročníku SOŠ a SOU, Polička)

DiC POLIČKA INFORMUJE
Zveme Vás k návštěvě Domečku:
Mikulášská besídka
v pondělí 3. prosince 2007 jsou od 15:30 hod
připraveny soutěže pro děti, zdobení perníčků se
studenty – cukráři, kolem 16:30 hod uvítáme Mikuláše s doprovodem, na závěr malé disko
Vánoční posezení
17. 12. 2007 – 20. 12. 2007 od 10 hod do 15 hod
Přejeme Vám od srdíček
chvíle klidu v záři svíček,
pohodu, úsměv ve tváři
a v příštím roce,
ať se vám vše vydaří.
Krásné Vánoce a štastný a úspěšný nový rok
2008 Vám přejí
zaměstnanci Domečku

EKOPORADNA EKOCENTRA
SKŘÍTEK
Ekocentrum Skřítek hlásí
změnu. Z finančních důvodů
stěhujeme kancelář do menších
prostor. Na naši činnost to vliv
mít nebude. I nadále poskytujeme ekologickou výchovu pro
mateřské, základní i střední
školy, případně pro další zájemce a širokou veřejnost.
Pouze ekologická poradna již nebude osobně v Tyršově ulici, ale bude možnost se tázat telefonicky a to na
číslech 731 563 819 nebo 776 305 985 či na e-mailu:
ekocentrumskritek@seznam.cz.
Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zavedená silná banka vypisuje z důvodu rozšíření produktové nabídky a zkvalitnění péče o klienty výběrové řízení pro práci finančních poradců. Využijte možnost seberealizace a rychlého
kariérového růstu. Výdělek po zkušební lhůtě bude
20 – 25 000,-Kč. Stručný životopis a kontaktní údaje
posílejte na r.habrman@tiscali.cz nebo do naší kanceláře Eimova 291, Polička do 11.12.2007.
René Habrman - obchodní ředitel, tel.
777 103 994

KNIHASKÉ PRÁCE BUKÁKOVÁ
Budova Galerie Snžné

PROVÁDÍME:

KARA a.s. TRUTNOV

 Výkup surových kží z králíka 
15 – 20 K
 Prodej krmných smsí 
dovoz až do domu
- granule pro králíky s léivem......1 kg - 7 K
- granule pro nosnice.....................1 kg - 7 K

 Další rady a služby pro chovatele 
 Pravidelný výkup 
každý tvrtek – trhy námstí
9.00 - 11.00 hod.










Veškeré knihaské práce
Opravy knih
Vazby asopis
Vazby sbírek zákon
Vazby diplomových prací
Jídelní lístky
Kroužková vazba
Práce s kží
 Pasparty
Kontakt:

KNIHASTVÍ BUKÁKOVÁ SNŽNÉ 90
Tel: 728 224 093, E-MAIL: bukackovaeva@unet.cz
www.kniharina.estranky.cz

INZERUJTE V JIŘENCE
do všech schránek v Poličce a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VZPOMÍNÁME
Dne 26. 12. uplyne 15 let,
co nás navždy opustil náš
milovaný tatínek, dědeček
a manžel pan Vladimír Smejkal. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

LETOŠNÍ PŘEDPOSLEDNÍ RYBÁŘSKÝ ZÁVOD
LOV PSTRUHŮ A SIVENŮ
V sobotu 20. října uspořádalo Rybářské sdružení Vysočina Polička už 9. ročník závodu v lovu
pstruhů duhových a sivenů na mušku a přívlač. Záleželo na každém závodníkovi, který způsob lovu
si zvolí. Tento předposlední závod letošní sezóny
patří k nejstarším a velmi oblíbeným. To dokládá
fakt, že ačkoliv se počasí notně pokazilo (ráno ještě
všude ležel sníh a rtuť teploměru na nule) a týden

pochopitelně těší. Za chvíli závod skončí a předpokládám, že bude uloveno kolem tisíce pstruhů. To
je na počet účastníků slušný výsledek. Podle názoru
rozhodčích budou úspěšnější muškaři, ale to se
teprve ukáže. Co se týče zarybnění, vysadili jsme
opět zhruba 3 000 pstruhů duhových ve váze od
30 do 80 dkg, tak jako před týdnem (dohromady je
to kolem 6 000 ryb o celkové váze kolem 24 q). Pro

CHARITA NAVŠTÍVILA
HASIČE
Ve čtvrtek 15. listopadu jsme vyrazili, uživatelé služeb a pracovníci AC dílen a Denního stacionáře Oblastní charity Polička, plni očekávání směrem k místní
hasičárně a doufali, že tentokrát nám hasiči neujedou
na neodkladný výjezd, jako při prvním pokusu. Měli
jsme štěstí, i přes zimní podmínky na silnicích byli
hasiči přítomni a velice mile nás uvítali. Během téměř
hodinu trvající exkurze jsme si prošli celou hasičskou
zbrojnici, nahlédli jsme do útrob hasičských vozů
a zjistili, co všechno hasiči při své práci vykonávají.
„Moc se mi tam líbilo. Byla to dobrá exkurze
a s dobrým výkladem.“ chválí klient Dan Kaderka
hasiče Martina Motyčku, který nás provázel. Pepa Popelka dodává: „Nejvíc se mi líbily hasičská auta a jak
ukazoval Martin hadice a vybavení.“
Během prohlídky jsme se také trochu zapotili
u otázek, kterými nás náš průvodce zkoušel. Ale nakonec jsme zjistili, že znalosti o chování v krizových
situacích máme dobré. Rádi bychom velice poděkovali veliteli panu Kubíkovi a celé stanici profesionálních
hasičů v Poličce za to, že nám umožnili navštívit pro
nás velice zajímavé prostředí.
Havlová Alžběta
vedoucí AC dílen a Denního stacionáře

Na snímku jsou vítězové závodu v lovu pstruhů a sivenů na mušku a vláčku: 1. Miloš Plíva Semily,
2. Zdeněk Singer, Brno, 3. Mirek Lidmila, Polička.
předtím se konal podobný soukromý muškařský
závod, přišli na start 103 závodníci. Hospodář
sdružení pan Jaroslav Martinů nám řekl:
„Jde o nejstarší pstruhařský závod, který RS Vysočina pořádá. Pokud jde o počasí, koresponduje
s tím, na co jsme v Poličce zvyklí (nejen) v této
roční době. Prostě nepatří už k závodům s letním
koloritem. Na druhou stranu je dobře, že sprchlo
a voda se ochladila, jelikož se okysličila, což jde
pstruhům k duhu. Tím pádem pochopitelně panuje
spokojenost a dobrá atmosféra, protože ryby berou
znamenitě. Závodu se účastní kolem stovky závodníků ze všech koutů republiky, což je dost a nás to

naše členy i hosty to znamená, že si v dalších dnech
ještě velmi slušně zachytají.“
Konečné výsledky: 1. Miloš Plíva, Semily,
2. Zdeněk Singer, Brno, 3. Mirek Lidmila, Polička,
4. Kamil Klapal, 5. Vlastík Votava, oba Skuteč,
6. Mirek Hlásenský, 7. M. Lebeda, oba Polička atd.
Do 20. místa se umístili ještě další čtyři poličští členové (12. Milan Jílek, 15. Zdeněk Schauer, 17. František Pospíšil, 18. Marek Fejt).
Celkem závodníci ulovili 917 ryb, ponechali si
jich 321. Největší rybu - štiku 60 cm ulovil Martin
Staněk z Hradce Králové.
Text a foto: L. Vrabec

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

CHARITNÍ ŠATNÍK
ZASTAVUJE PŘÍJEM
Oblastní charita Polička oznamuje, že z důvodu
rekonstrukce v prostorách Humanitního šatníku
bude od měsíce prosince pozastaven příjem šatstva.

PODĚKOVÁNÍ

Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR Kardio klub ve Svitavách děkuje autobusové společnosti „Zlatovánek“ Polička, za
spolupráci při zajištění našich akcí v roce 2007
a věříme, že i v roce 2008 nám bude příznivě
nakloněna, a přejeme firmě „Zlatovánek“ hodně úspěchů a mnoho šťastných kilometrů bez
nehod.
Členové kardio klubu Polička a Svitavy

19

Obsah cm3 bonusu
0-1000
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1001-1350
3
1351-1400
4
1401-1850
5
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10%
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20%
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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
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1351-1400
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2 952
3 474

2 656
3 127

2 362
2 779

2 066
2 432

1 771
2 084

1 476
1 737

4 287
5 013

3 858
4 511

3 429
4 010

3 000
3 509

2 572
3 008

2 144
2 507

7 431
10 608

6 688
9 547

5 945
8 486

5 201
7 426

4 458
6 365

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.

POSLEDNÍ RYBÁŘSKÝ ZÁVOD LETOŠNÍ SEZÓNY
POHÁR POLIČSKÝ CANDÁT
V sobotu 10. listopadu uspořádalo Rybářské
sdružení Vysočina Polička na vodní nádrži č. 1
v rybářském areálu Pod Kopcem už 7. ročník poháru Poličský candát. K vánoční atmosféře přispěla
sněhová nadílka a chladno, což ovšem žádnému
účastníkovi neubralo na náladě. Jednak proto, že
takové počasí k lovu dravců patří, a hlavně proto, že
štiky ochotně braly.

početná skupina rybářů ze Slovenska, nechybějí
Poláci a další vzácní hosté, například protagonista
pražského Yo Yo Bandu a šoumen Richard Tesařík
a náměstek primátora Pardubic pan Razskazov se
synem. Panuje všeobecná spokojenost a nic na tom
nemění ani sněhová nadílka. Hodinu před koncem
závodu je uloveno přes 500 štik, což nemá obdobu,
po dlouhém „půstu“ začali brát i velcí pstruzi ko-

Na snímku tři nejlepší: 1. Jan Stašák ze Žďáru, 2. Ruda Klanica st. z Drysic, 3. Milan Šenkýř z Víru.
Hospodář Jaroslav Martinů nám řekl: „Tento
závod patří k nejvýznamnějším, které během roku
pořádáme. Postupně se ukazuje, že o lov dravců je
mezi rybáři čím dál větší zájem, na rozdíl od jiných
závodů, což dokumentuje i dnešní účast 210 závodníků. Těší nás, že jim můžeme vyhovět. Je mezi nimi

lem 4 kg. Většina chycených štik byla vrácena vodě,
závodníci si jich ponechali kolem stovky. Pravda je,
že tento závod, přes jeho název, je především o štice,
protože ze zkušenosti víme, jak náladová ryba candát je. Spoléhat na to, že zrovna při závodech bude
při chuti, nelze.“

MISTROVSTVÍ MSKA-CZ
O víkendu 10. a 11. listopadu 2007 se v Chotěboři
konalo Mezinárodní mistrovství moderního sportovního karate. Jednalo se o největší letošní turnaj,
na který byli také přihlášeni závodníci ze Slovinska
a Německa. Byli zde také vyhlášeni nejlepší karatisté
a oddíly MSK za celý rok. Soutěžilo se v bojích a formách (stanovené sestavy cviků) rozdělených do 15
kategorií. Turnaje se zúčastnilo celkem 130 závodníků ze 16 oddílů MSKA. Poličský oddíl byl zastoupen
devíti členy.
V sobotu probíhala soutěž ve formách a sparingu
(jednodušší forma boje), neděle byla vyhrazena sportovnímu boji a konečnému vyhlášení výsledků.
Na turnaj přijeli největší borci z celé republiky,
takže závody to byly velmi náročné a atraktivní pro

diváky. O to větší je radost z úspěchů, kterých se nám
ve tvrdé konkurenci podařilo dosáhnout.
Boje:
ženy absolutní kategorie:
2. místo – Nikola Tobiášová
ženy absolutní kategorie:
3. místo – Petra Hromádková, I. DAN
ženy sparring pod 16 let:
1. místo – Šárka Kučerová
muži absolutní kategorie:
4. místo – Štěpán Příhoda
muži OPEN kategorie: 3. místo – Štěpán Příhoda
muži OPEN kategorie: 4. místo – Pavel Marko
Formy:
Quinta: 4. místo – Petra Hromádková, I. DAN
Tertia: 4. místo – Pavel Marko
Celkově se poličský oddíl umístil na turnaji na
3. místě.
V sobotu také proběhlo vyhlášení výsledků TOP
10 – deset nejlepších sportovců za uplynulý rok v
kategoriích forma, boje muži, boje ženy a absolutní.
Nakonec byl také vyhlášen nejúspěšnější oddíl. Takto
se umístili členové poličského oddílu:
Boje ženy: 8. místo – Šárka Kučerová
Boje muži: 6. místo - Pavel Marko
Formy: 8. místo – Milan Lorenc, 9. místo – Šárka
Kučerová
Absolutní: 10. místo - Milan Lorenc
Oddíl MSKA Polička se umístil na 2. místě. K dosaženým úspěchům gratulujeme a přejeme mnoho
dalších.

Poznámka na okraj: Neustále se v Poličce hovoří o možnostech rozvoje turistického ruchu, aby
přinášel stále více peněz do městské kasy. Není
pochyb, že Rybářské sdružení Vysočina Polička
stojí v tomto ohledu na jednom z předních míst.
Na každou jeho sportovní a společenskou akci
během roku se sjíždějí stovky lidí ze všech koutů
republiky.

Po ukončení závodů si musel Richard Tesařík
ohřát notně prokřehlé ruce
Na slovíčko s Richardem Tesaříkem: „Šlo by mi to
jistě líp, kdyby moji koučové lépe zvládali svou úlohu.
Takhle mám v ledasčem zmatek – nemohl jsem najít
zasněžený bágl, co jsem si položil vpravo bylo vlevo
a opačně... Zatím jsem chytil v prvních dvou kolech
po štice, ve třetím mám nulu. Přijď za půl hodiny, pak
se pochlubím.“ Poznámka autora: Už nebylo čím, ale
skončil na pěkném 71. místě.
Konečné výsledky závodu: 1. Jan Stašák, Žďár,
2. Ruda Klanica st., Drysice, 3. Milan Šenkeřík, Vír.
Z poličských závodníků se v první dvacítce umístili:
6. Mirek Kaštánek, 8. Pavel Balcařík, 9. Jiří Večeřa,
16. Mirek Hlásenský, 18. Martin Schauer.
Text a foto: Ladislav Vrabec

Vánoční atmosféru závodu vykouzlil
napadlý sníh
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AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
25. 10. ASPV - A Bukvičky 2:0;
Uzený sardinky - A Bukvičky 2:0;
Uzený sardinky - THT 0:2
1. 11. THT - Pajdáci 2:0;
THT - K6 0:2
15. 11. A Bukvičky - K6 0:2
22. 11. Česká soda - Bystré 0:2;
ASPV - Bystré 2:0;
ASPV - Pajdáci 3:0

ČESKÝ POHÁR STARŠÍCH ŽÁKYŇ
Poslední říjnový víkend se zúčastnily poličské
starší žákyně Českého poháru ve volejbale. V tomto
poháru již uspěly současné juniorky, a to v kategoriích starších žákyň a kadetek. Kvalifikační turnaje
uspořádal Český volejbalový svaz dva. Jeden pro
družstva Čech a druhý pro družstva Moravy. My
jsme byly zařazeny do moravské části. Z Pardubického kraje se zúčastnila pouze tři družstva, Lanškroun,
Pardubice a my.
Odjížděly jsme do Bílovce u Ostravy se smíšenými pocity. Nikdy před tím jsme nezměřily síly se
soupeřkami zvučných měst, kde se hraje liga i extraliga. Hned od prvních zápasů bylo jasné, že pokud
budeme chtít postoupit, musíme ze sebe vydat na
hřišti maximum. Naše hra však byla velmi nepřesná,
trápily jsme se hlavně se svým podáním. K tomu

všemu se přidala atmosféra turnaje a tíha zodpovědnosti, kterou jsme neunesly. Dokázaly jsme předvést
ve třech utkáních velmi vyrovnaný a bojovný výkon,
ale čtveřice zápasů nám vůbec nevyšla.
Z každé pořádané kvalifikace postoupilo 16
družstev do dalšího kola. 14 družstev naší skupiny
bylo jasně lepších, zbývajících 6 se popralo o dvě
postupová místa. Skončily jsme na nezáviděníhodném 17. místě, od postupu nás dělil jeden vyhraný
set.
Některé hráčky nezahrály ani svůj standard, lze
pochválit pouze trio Denisa Obrová, Klára Eltschknerová a Bára Šudomová, které bojovaly. Věděly
jsme, že postup by byl na hranici našich možností.
Přesto, že se to nepodařilo, byla to výborná zkušenost pro všechny zúčastněné hráčky.

Rozpis zápasů na tento měsíc:
6. 12. Uzený sardinky - Bystré;
Uzený sardinky - K6;
ASPV - THT
13. 12. Česká soda - ASPV;
Česká soda - Uzený sardinky;
ASPV - Uzený sardinky
20. 12. A Bukvičky - THT;
A Bukvičky - Bystré;
THT - Bystré
3. 1.
Bystré - Pajdáci;
Bystré - K6;
Pajdáci - K6
Kompletní rozpis a výsledky odehraných zápasů
naleznete na www.policka.cz/avl
Jaroslav K. Dvořák

POLIČKA JASNĚ NEJLEPŠÍ

TURISTÉ V PROSINCI

18. listopadu hostila hala Masarykovy základní
školy první turnaj dívek a chlapců v přehazované,
Sobota 2. prosince – Zimní Svojanov
předvoji minivolejbalu.
– 34. ročník. Sraz účastníků v 8.00 hod před gym10 dívčích a 2 chlapecká družstva svedla svoje
náziem v Poličce. Návrat autobusem z Bystrého
první zápasové bitvy.
s příjezdem do Poličky v 18.10 hod. Trasa 20 km.
O vítězi turnaje nebylo pochyb, hráčky Poličky
Vedoucí akce: Zdena Mihulková.
A družstva Denisa Leinweberová, Karolína Kozlová,
Středa 26. prosince – Vánoční Prosíčka
Bára Vacková, Marcela Uhlířová a Sára Pytlíková pře- – 31. ročník. Oblíbená vánoční vycházka na vrhrály své soupeřky rozdílem třídy.
chol Prosičky. Sraz účastníků v 8.30 hod před
Druhé želízko v ohni, družstvo Poličky B, bylo
gymnásiem v Poličce. Trasa do 15 km s možností
tvořeno začínajícími hráčkami. Ty trošku podlehly
prodloužení. Pokud bude dostatek sněhu, jedeme
vidině dobrého umístění a slabším soupeřkám daro- na běžkách. Vedoucí akce: Mir. Mach.
valy vítězství. Ale ani ony nezklamaly, Adrianě NaNeděle 30. prosince – Loučení s rokem.
vrátilové, Nikole Hantzové, Tereze Tomešové, Lence
Závěrečný pochod sezony. Odjezd autobusem
Kadidlové, Kačce Sobolové a Petře Šmejdířové patří
krásné 4. místo. Od vysněné medaile je dělí pouhé
dva body.

VÁNOČNÍ PRODEJ ZAHÁJEN!
NOVÉ ZBOŽÍ pro rok 2008
PLANETA se sídlem v Poličce, ulice Starohradská
(bývalý závod HEDVA – ATLAS) nabízí NOVÉ ZBOŽÍ TEXTILU, ZIMNÍ OBLEČENÍ, VÁNOČNÍ OZDOBY, DEKORACE,
PŘIKRÝVKY, VYBAVENÍ pro DOMÁCNOST.
Otevřeno
PO do PÁ 9.30 – 11.00 a 11.30 - 17 hodin.
NEJNIŽŠÍ CENY - NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
v Poličce
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v 8.40 z autobusového nádraží v Poličce do Jimramova a odtud přes Štarkov, Javorek do Daňkovic a Krásného. Návrat autobusem do 17. 00 hod.
Trasa asi 15 km. Pokud bude dostatek sněhu, jedeme na běžkách. Vedoucí akce: Vlad. Uhlíř.
Pátek 11. ledna 2008 – Výroční členská
schůze. Restaurace „U Mrštíků“, začátek v 18.00
hod
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www policka.cz/kct. Na naše akce zveme i nečleny KČT.

PF 2008
Šťastné, veselé a hojné Vánoce v kruhu rodiny a přátel
přeje všem poličským občanům redakce Jitřenky.

TENIS
V sobotu 27. 10. se v Poličce konal další turnaj,
tentokrát to byl Medium, a opět jsme mohli přivítat
deset úplně nových tváří, které byly v Poličce poprvé.
13 startujících dvojic bylo rozlosováno do tří skupin
a opět se bojovalo o postup do osmičleného pavouka. Do finále se probojovaly páry Svoboda – Vrtěna
ze Svitav a domácí Jílek- Kadidlo. Svitavští vyhráli

zaslouženě 7: 5 a za kvalitní a vyrovnanou hru v průběhu celého turnaje si poháry pro vítěze zasloužili.
Gratulujeme.
Konečné pořadí:
Svoboda Pavel, Vrtěna Marcel
Jílek Zdeněk, Kadidlo Lukáš
5. – 8. Bulva Leoš ml., Hegr Petr

10. Bulva Leoš st., Jelínek Petr
11. Kadidlo Michal, Švejda Filip
V sobotu 3.11. se konal turnaj ve čtyřhře amatérských hráčů, kterým je více než 40 let. Předturnajové
obavy z malé účasti se nenaplnily, protože i relativně
starších hráčů, kteří chtějí měřit své síly s ostatními, je
stále dost. Takže se k nám sjelo 13 párů, které byly již
tradičním způsobem rozlosovány do tří skupin. Osm
nejlepších po základních skupinách se probojovalo
do finálového pavouka a pět vyvolených do skupiny
útěchy. Opět se potvrdila nevyzpytatelnost vyřazovacích bojů a znovu jsme viděli prohru dvojice, která
skupinu vyhrála s dvojicí ze třetího místa.
Semifinále bylo soubojem dvojic Sedláček, Teplý /Jimramov/– Mrázek, Tichý /Týniště n. O./ 7: 0
a Scheib, Hrubý /Polička/ – Motl, Jašek /Mohelnice/
7: 2. Z vítězství v celém turnaji se radovala domácí
dvojice Scheib – Hrubý. Gratulujeme.
Konečné pořadí vydařeného turnaje:
Scheib Ladislav – Hrubý Zdeněk
Sedláček Milan – Teplý Ivo (7: 3)
5.- 8. Hegr Petr- Bulva Leoš
12. Dytrt Mirek – Švanda Jarda
13. Svoboda Franta – Cik Jarmil
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V sobotu 10. 11. jsme pořádali další turnaj - čtyřhra s věkovým rozdílem minimálně 15 let ve dvojici.
Turnaj se nesl v duchu oslavy 50. narozenin Oldy
Báči. Odměnou mu byla náhradní tenisová raketa,
která všem moc chutnala a batoh na rakety od účastníků turnaje. 11 dvojic se rozlosovalo do dvou skupin
a bojovalo o čtyři postupová místa do vyřazovacích
bojů. Třem párům se postoupit nepovedlo a tak si to
rozdaly v útěše. Tu vyhrála dvojice Mirek Dytrt a Michal Kadidlo. Ve finále se střetly páry domácí Hrubý,
Bulva a mohelničtí Motl, Pěnkava, kteří prošli turnajem bez zaváhání se radovali se i z finálové výhry.
Pořadí turnaje:
Motl Alois – Pěnkava Oto
Bulva Leoš st. – Hrubý Zdeněk 6: 2
Krištof Mirek – Kadidlo Lukáš
Báča Olda – Dvořák Jirka
Scheib Láďa – Pikula Jirka
Dytrt Mirek – Kadidlo Michal
Hegr Petr – Bulva Leoš ml
Jelínek Petr – Urbánek Jiří
Za TO Jílek Z.
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MISTROVSTVÍ SVĚTA V MADRIDU 2007
Poličský naturální kulturista Jiří Štěpánek se zúčastnil mistrovství světa ve Španělsku. Pro Jitřenku
popsal jak probíhala příprava i samotná účast na
soutěži.
Moje příprava trvala 4 měsíce a byla nejdokonalejší, jakou jsem kdy absolvoval. V červenci a srpnu
jsem trénoval dvoufázově – dopoledne boxerský a atletický trénink, odpoledne kulturistický. Strava byla
částečně upravená, v tomto období jsem spořádal
téměř 300 ks konzerv tuňáka ve vlastní šťávě, mnoho
kuřecího a hovězího masa.

Od září jsem trénoval trojfázově, ráno střídavě
běh a toroid, odpoledne a večer v posilovně. Denně
téměř 5 hodin tréninku. Vše doprovázela velmi přísná vysoce proteinová, bezsacharidová a beztuková
dieta.
Mentální příprava byla také na vysoké úrovni, vše
jsem zvládal ve velmi dobrém psychickém stavu.
Výsledek stál za to, dosáhl jsem životní formy
a vím zcela určitě, že Jiří Štěpánek 2007 by porazil
Jiřího Štěpánka z r. 2006!
Na nominační soutěži pro MS -Grand Prix v Karlových Varech - jsem byl hodnocen na 2. místě za
postavu za legendou našeho sportu Ing. Winklerem
ze Slovenska, ale nevhodně zvolená hudba a choreografie ve volné sestavě mě odsunula na 3. místo, což
ale na nominaci nemělo vliv, splnil jsem ji a mohl
cestovat do Madridu, samozřejmě s jinou pomalejší
volnou sestavou.
S vědomím maximálně zodpovědně odvedené
práce v přípravě jsem na Ruzyni nastupoval do Boingu směr španělská metropole.
Madrid je dál než Moskva, proto cestování automobilem vzhledem k dietě nepřipadalo v úvahu. Za
významný posun vpřed považuji to, že nás pořadatelé ubytovali do stejně luxusního hotelu, jako závodníky z Velké Británie, USA, Francie apod., což by ještě
před několika lety nepřipadalo v úvahu.
Na druhou stranu jako největší zápor vidím skutečnost, že dokonalý kontrolní dopingový systém
funguje pouze v ČR. Ostatní země mají zavedené
dopingové kontroly jen na soutěžích a to je absolutně
nedostatečné, protože se dají do značné míry obejít.
Nejdokonalejším systémem je tzv. monitoring, kdy
za vámi přijede komisař domů nebo do fitcentra
na trénink. Tento systém je velkým strašákem i pro
sportovce z jiných sportovních odvětví a proto se
někdy i z tohoto důvodu připravuji na špičkové
soutěže mimo území ČR. Absence monitoringu pro
ostatní země kromě ČR se projevila velmi negativně
právě na letošním světovém šampionátu. Minulý rok
jsem odhadoval na základě vizuální kontroly cca 15%
nadopovaných závodníků, letos to bylo podle mého
odhadu až 35%!
Startovali zde i závodníci s viditelnými znaky
užívání dopingu, jako jsou gynekomastie v oblasti
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prsních bradavek, což považuji za nehoráznou drzost
z jejich strany a nepochopitelnou toleranci ze strany
rozhodčích!
8. místo na soutěži je pro mě horší, než bylo moje
původní očekávání, nicméně vzhledem k tomu, že
se jedná o mistrovství světa a navíc v těchto podmínkách, je to výsledek adekvátní. Podobný posun dozadu cca o 5 míst ze stejného důvodu zaznamenalo
více závodníků.
Nezbývá nám než doufat, že další mistrovství
s případnou naší účastí budou probíhat za účasti
menšího počtu dopujících závodníků alespoň k původním hodnotám z r. 2006.
Závěrem bych chtěl poděkovat evangelickému
faráři Mgr. Janu Dusovi za pozvání ke sváteční bohoslužbě dne 7. 10. při příležitosti 70. výročí evangelického kostela. V tento den v Poličce kázal synodní
senior ČCE Joel Ruml z Prahy a jeho řeč, plná hlubokých myšlenek pro mne znamenala další kvalitativní
posun v oblasti mentální přípravy.
V současné době se nedá vrcholový sport provozovat dlouhodobě bez sponzorů a z tohoto důvodu
jsem oslovil řadu firem a jednotlivců. Byl jsem mile
překvapen ze vstřícného postoje mnoha spoluobčanů, což má pro mě i hlubší etický význam a cítím to
jako satisfakci za 30 let práce v oblasti naturálního
sportu. Finanční podporu, která mi pomohla k dosažení životní formy, jsem přijal s radostí, ale zároveň
i s velkou pokorou, poněvadž dobře pamatuji doby
minulé, kdy jsem neměl peníze na kvalitní stravu,
která je neoddělitelnou součástí tohoto sportu.

RNDr. Růžena Tomanová – Nová lékárna a Lékárna
v nemocnici, MUDr. Lubomír Jílek, MUDr. Stanislav
Ševčík, JUDr. Marie Tomanová Ph.D., MUDr. Magda
Stodolová, MUDr. Stanislav Adamec, MUDr. Hana
Vltavská, MUDr. Václav Štětka, MUDr. Martin Plšek,
MUDr. Marcela Doubková, MUDr. Igor Doubek
– Uherské Hradiště, PharmDr. Ladislav Novák - Lékárna na poliklinice v Poličce, Mgr. Alena Štěpánková,
Paed.Dr. Stanislav Štěpánek, Jitka Spálenková – fyzioterapeut, RNDr. Bc. Jiří Coufal, Prof. RNDr. Emil
Havránek Ph.D., MUDr. Marie Havránková, MUDr. Jana Polakovičová, MUDr. Enikö Kubovitsová,
MUDr. Emil Havránek – Bratislava, Robert Quitta
– Bowling Polička, Město Polička, Petr Šimon – Fluidtechnik – Bohemia – Polička, Ing. Milena Hořáková
– Fluidtechnik – Bohemia – Brno, Ing. Petr Hrubý –
Cyklo Hrubý, Ing. Petr Štěpánek – COMA Computers,
Ing. Pavel Navrátil, Sanimax – Andrlík, Chvála s.r.o.,
Umělecké foto – Jaroslav Horák – Litomyšl, Skloram
– Miloš Hromádka – Svratka – Polička, Megabolio
– Nutriexact – Beroun, Jarda Trávníček, Demel - D.A.S.
Polička, manželé Vráspírovi – Galerie Vysočina, Josef
Zach – Elektro Zapa, Vaněk Roman – Aqua Zoo,
Vladislava Serafinová – Zlatnictví Opál, Drogerie
Coloren – Polička, Drahomíra Hochová – Knihkupectví u Ripplů, Leoš Borůvka, František Konečný,
Petr Havlíček – Vítějeves, Josef Pavelka a Radek
Nečas – Podlahářství a sklenářství, Věra Jandíková
– Praha, Jaroslav Klimeš – restaurace Jordán, Martin
Votava – restaurace Apalucha, Dagmar Ostatková
– Keramika Paprsek, Foto – Video – Jiří Urbánek, Josef Barcalík – Technipol – Profi nářadí, Aleš Brabec
Za sponzorskou pomoc velice děkuji těmto jed- – B – Computers, Orfast s.r.o. Polička, Cukrárna Černý,
notlivcům a firmám:
Ladislav Matějů – Praha, Revi – Mirek Roušar – tvorba
Bc. Míra Popelka, Rostislav Koumar – Tiskár- videofilmů, Bodyarchitects – Hořice, BTP – Truhlářna Polička, Cobe Ivanovski – T.E.S. s.r.o. Polička, ství – Polička.

PAVLA ŠTĚPÁNKOVÁ – PREMIÉROVÝ START
Pavla
Štěpánková
(31) je bývalá atletka TJ
Svitavy. Tomuto sportu se
závodně věnovala 8 let.
Pak přišly milé povinnosti se třemi malými
dětmi a Pavla začala
nabírat kilogramy. V den
druhého porodu vážila
112 kg,
později
98 kg
a konečná hmotnost se
ustálila na dlouhodobých
74 kg. Před rokem si ale
řekla „dost“ a začala pravidelně cvičit a lépe se
stravovat. Za jeden rok
shodila na 54 kg a odhodlala se vyzkoušet soutěž
ve fitness.
27. 10. odjela na Natural Cup do Karlových
Varů, kde startovala v kategorii fitness – model.
Soutěž dívek a žen ve fitness se dělí do tří kategorií. Fitness – klassic – nejnáročnější kategorie,
která obsahuje náročné volné sestavy, při kterých
je důležitá akrobatická minulost, střední kategorii
fitness – figura – v této kategorii se již sestavy neprovádějí, ale pózuje se v předepsaných postojích
a je kladen ještě i důraz na vypracované svalstvo
a kategorii fitness – model, která je ideální pro začínající fitnessky a fitness – modelky. V této kategorii
děvčata provádějí jenom čtvrt obraty v plavkách
a potom je ještě čeká promenáda ve společenských
šatech. Hodnotí se sportovní postava, symetrie těla,
neklade se důraz na přehnaně vypracované svalstvo, ale spíše na celkovou ladnost a krásu.

Pavla se rozhodla soutěžit na poslední chvíli,
proto zbylo velmi málo času na nácvik postojů.
Přesto se probojovala do finále, kde skončila na
6. místě. O přestávce závodu se konala soutěž ve
vytrvalostní síle, v benchpressu, kde startovala
další poličská závodnice Sandra Štěpánková (18),
která zvedla činku vážící 35 kg devatenáctkrát a tím
si vybojovala 3. místo v soutěži.

CYKLOKROS
Sportovní klub PRIMA POLIČKA uspořádal
v neděli 28. 10. II. ročník Poličského cyklokrosu,
který se jel jako V. závod Českého poháru Masters
a veřejný závod pro příchozí.
Loňský první ročník zalil déšť a bláto. Ten
letošní se mu velmi podobal – bláto, bláto a zase
bláto. Pouze ten déšť nebyl tak velký jako loni.
Trať však zůstala velmi náročná a to nejen kvůli
již tolikrát zmiňovanému blátu. Pěkný a technicky
těžký okruh v areálu sjezdovky a lesoparku Liboháj
postavil Miloš Mayer, domácí držitel mistrovského
dresu z loňského roku. Letos se mu zatím pro zdravotní obtíže moc nedařilo. To však neplatilo na domácí půdě. Mohutně povzbuzován velkou skupinou

domácích fanoušků si dojel pro krásné druhé místo
ve své kategorii.
Součástí byly také závody ostatních kategorií od
žáků po elitu i pro příchozí závodníky. Pořadatelé
tímto děkují všem sponzorům závodu a už teď plánují novou trať na příští ročník.
Z výsledků:
kategorie Masters (30 – 40 let)
1. Mlynář Vlastimil, ACS Drak Vrbno
2. Ocásek Zbyněk, Goofy Ociz Team
3. Špicar Rudolf, FORT Cyklo Špicar Jilemnice
kategorie Masters (40 – 50 let)
1. Kadlec Roman, On Road Olomouc
2. Mayer Miloš, SK Prima Polička
3. Kovařík Ivo, SK Jiří Team Ostrava
kategorie Masters (50 a více let)
1. Misina Andrzej (Polsko), LZS Gosciensin
2. Baier Jan, Kolík Bohumín
3. Kovařík Ivo, SK Jiří Team Ostrava
Umístění dalších domácích
startujících za SK Prima Polička:
kategorie mladší žáci:
2. Švanda Štěpán
3. Lidmila Michal

závodníků

kategorie kadeti:
5. Mohelník Petr ml.
kategorie elite:
1. Groulík František
2. Vlček Petr
Příchozí Masters 40 – 50 let
1. Mohelník Petr st.
P. Mohelník

DĚTSKÁ ČASOVKA
Fotografiemi se vracíme k podzimní cyklistické časovce, kterou stejně jako loni uspořádal pro
mládež Sportovní klub Prima Polička. Závod se jel
na trati Polička – Střítež a zpět. Na startu se sešlo
kolem dvaceti zájemců o cyklistiku, kteří spolu
změřili síly v pěti věkových kategoriích.

Závodníci na prvních třech místech obdrželi
medaili, diplom a věcné ceny, které věnovali
sponzoři závodu – Prima sport Polička, Stavebniny
PRIMA – Petr Švanda a Město Polička.
P. Mohelník

V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Kategorie – předškolní děti
Andrlíková Marie
Kategorie – rok narození 1999 a mladší
Chlapci – Šafář Filip
Dívky – Šafářová Zuzana
Kategorie – mladší žáci
Chlapci – Švanda Štěpán
Kategorie – starší žáci
Komínek Jiří
Kategorie – kadeti
Mohelník Petr
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ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST PROSINEC 2007
1. sobota 14.00-20.00 h.
2. neděle zavřeno
3. pondělí 6.00-7.30 h., 10.00.11.30h,
12.30-13.30 h.,
17.30-18.30 h. aquaerobic
18.30-20.00 h.
4. úterý
6.00-7.30 h., 12.00-13.30 h.,
13.30-14.30 h. aquagravidibic,
14.30-20.00 h.
5. středa
6.00-7.30 h., 10.00-12.30h,
18.00-19.00 h.aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
6. čtvrtek 6.00-7.30 h., 13.00-20.00 h.
7. pátek
6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
8. sobota 14.00-20.00 h.
9. neděle zavřeno
10. pondělí 6.00-7.30 h.,
12.30-13.30 h. aqugravidibic,
17.30-18.30 h. aquaerobic
18.30-20.00 h.
11. úterý
6.00-7.30 h., 15.30-20.00 h.
12. středa
6.00-7.30 h., 10.00-12.30h,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání.
13. čtvrtek 6.00-7.30 h., 13.00-20.00 h.
14. pátek
6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
15. sobota 14.00-20.00 h.
16. neděle zavřeno
17. pondělí 6.00-7.30 h., 12.30-13.30 h.,
17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
18. úterý
6.00-7.30 h., 12.00-13.30 h.,
13.30-14.30 h. aquagravidibic,
14.30-20.00 h.
19. středa
6.00-7.30 h.,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
20. čtvrtek 6.00-7.30 h., 13.00-20.00hod
21. pátek
6.00-20.00 h
22. sobota 14.00-20.00 h..
23. neděle zavřeno
24. pondělí zavřeno
25. úterý
14.00-20.00 h.
26. středa
14.00-20.00 h.
27. čtvrtek 6.00-20.00 h.
28. pátek
6.00-20.00 h
29. sobota 14.00-20.00 h.
30. neděle zavřeno
31. pondělí 10.00-16.00 h.
1. 1.úterý
zavřeno
2. 1.středa
6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.
!!! Změna !!!
Aquaerobic: pondělí 17.30-18.30 h., středa
18.00-19.00 h.
Kondiční plavání: středa 19.00 – 20.00 h.
PROVOZ SAUNY: středa a pátek: muži 16.3019.30 h.; čtvrtek: ženy 16.30-19.30 h., 26. 12. ZAVŘENO; sobota: ženy 15.00-17.00 h., společná
17.30-20.00 h.

Do Nového roku přejeme hodně zdraví a spokojenosti všem návštěvníkům plaveckého bazénu
Plavecký bazén nabízí vhodný
dárek pod stromeček:
PERMANENTKY DO BAZÉNU,
SAUNY A FITCENTRA

PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: otevřeno – PO - PÁ: 14.00-20.00
h.; ÚT, ČT, SO: 10.00-12.00 h.; SVÁTKY 24. 1226. 12 ZAVŘENO; PONDĚLÍ 31. 12. PROVOZNÍ
DOBA OD 10.00-16.00 h.
Jitka Kmošková
vedoucí plaveckého bazénu Polička
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