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Noviny občanů města Poličky a okolí

ročník 6 (82), číslo 10, ŘÍJEN 2008

VÝZNAM VOLEB DO KRAJŮ PRO NAŠE MĚSTO A ZAMYŠLENÍ
NAD ÚPADKEM PARLAMENTNÍ POLITIKY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi vyjádřit můj názor na význam nadcházejících krajských voleb pro naše město a náš
kraj. Vím, a jsem každodenně svědkem, jak jsou
lidé zklamaní a otrávení z politické morálky a poměrů v naší zemi. Svoje zklamání dávají mimo jiné
najevo i malou volební účastí a celkovou rezignací,
což je, dle mého názoru, velká škoda.
Myslím, že v dnešním, rychle se měnícím světě,
při nástupu hospodářské síly východních zemí,
je naprosto smrtící vyčerpávat naše síly a energii zbytečným stranickým nepřátelstvím. Naším
společným cílem musí být, abychom všechno, co
v každém z nás je, využili ke zvýšení naší vlastní
ekonomické síly a posílení lidské svobody.
Klíčem k plnému životu ve svobodě a demokracii vždy bylo a bude čestné jednání. Fungující
demokracie musí být neustále vyvažována zod-

povědností a kázní většiny občanů. Při ztrátě této
většiny nastává úpadek morálky a práva.
Jsme svědky toho, že náš systém mnohdy selhává, protože nepoctivost je mnohdy tolerována místo
toho, aby byla uváděna na správnou cestu. Věřte,
že vím, o čem píši. Sám jsem prožil a prožívám složitou situaci. Nemůžeme dovolit, aby bezuzdnost
a nemorálnost určitého člověka či skupiny byla
tolerována.
Často se ptám jako starosta našeho města a zastupitel Pardubického kraje, kde jsem svědkem
velmi poctivého přístupu všech zastupitelů bez
rozdílu stranické příslušnosti, v čem je příčina tak
neutěšeného stavu našeho parlamentu. Je to touha
po politické či hospodářské moci nebo snad osobní
nepřátelství?
Dle mého názoru nastal čas, abychom jako voliči důrazně požadovali po našich pokr. na str. 2

ROK 2008 – ROK MĚSTSKÝCH INVESTIC DO POLIČSKÝCH
VZDĚLÁVACÍCH - A SOUVISEJÍCÍCH - ZAŘÍZENÍ
V úvodu nového školního roku informujeme
o akcích, jejichž cílem je zlepšit komfort dětí
navštěvujících poličská vzdělávací – a související
– zařízení. Z městského rozpočtu bylo investováno
7 milionů.

Nová střecha na budově MŠ Palackého nám.
Pokračuje dlouhodobá rekonstrukce školní
jídelny (Rumunská ulice). Je prováděna přestavba
další části varny, suterénu budovy a je dokončována přístavba. Součástí je instalace nové gastrotechnologie v rekonstruovaných prostorech. Ta bude
probíhat ve 2 etapách. Na letošní se podílí Ministerstvo financí ČR částkou 7 milionů Kč, město Polička
uhradí 1 milion Kč. Závěrečná část rekonstrukce se
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uskuteční v roce 2009 a bude zahrnovat také opravy vnějšího pláště objektu jídelny a úpravu okolí.
Tato akce je velice náročná a poděkování za práci
a trpělivost si zaslouží všichni zúčastnění: ti, kdo
zajišťovali finance, dodavatelé prací, zaměstnanci
jídelny a, v neposlední řadě, strávníci využívající
služeb tohoto zařízení. Děkujeme!
V Mateřské škole Rozmarýnek (Riegrova ulice)
došlo v průběhu prázdnin a měsíce září k výměně
oken a pracuje se na fasádě (zhotovitel: firma PÁSEK - stavební firma, s. r. o.). Vzhledem k tomu, že
se jedná o objekt v památkové zóně města, zůstal
zachován původní vzhled oken. Mají však lepší
tepelně izolační vlastnosti, stejně jako nová fasáda,
která navíc dostala barevný nátěr lépe vystihující
funkci budovy. Opravy stály 740 tisíc Kč.
Zásadní oprava probíhala v budově mateřské
školy na Palackého náměstí. Střešní krovy byly napadeny dřevokazným hmyzem, krytina byla z velké
části nefunkční, navíc se ve zdivu objevila trhlina.
Během letních měsíců došlo ke kompletní výměně
střechy a statickému zajištění objektu. Rekonstrukce, zaplacená z rozpočtu města, vyšla na 2 miliony Kč (zhotovitel: firma Báča Polička, s. r. o.).
Od 30. června do 15. srpna probíhala instalace
nového vzduchotechnického zařízení pro větrání
kuchyně v mateřské škole Čtyřlístek (u evangelického kostela). Hodnota městské investice je 541
tisíc Kč (zhotovitel – na základě výběrového řízení:
firma ELKOZ – M. Jurka, Svitavy). Stejná firma provedla během prázdnin instalaci vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně, školní jídelny
a sociálního zázemí v ZŠ Na Lukách. Demontáž
původního zařízení a instalace nového odčerpala
z městského rozpočtu celkem 2 miliony 113 tisíc
Kč. Nových oken se dočkala budova Základní
umělecké školy B. Martinů. Akce proběhla v červenci (zhotovitel: firma IPAK s. r. o.) a stála 157 tisíc
Kč. Plastová okna zajistí tepelně izolační komfort
a omezí prostupnost nežádoucího hluku z blízkého
okolí školy. Stejný cíl má i druhá pokr. na str. 2

REGENERACE ANEB PŘEDLÁŽDĚNÍ
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ V POLIČCE
Historie zadláždění poličského náměstí sahá již
do poloviny 14. století, kdy bylo město vydlážděno a uprostřed náměstí vystavěna gotická radnice.
Radnice byla později s výjimkou věže kompletně
zbourána a znovu vystavěna v barokním slohu
v letech 1739 – 1744. V roce 1994 město dokončilo
její opravu a slavnostně otevřelo galerijní expozice.
Dědictví předků se tak odkrylo v celé své původní
kráse. Obdobně se stalo s mariánským sloupem
a kašnami. Náměstí, coby veřejné prostranství,
kde se potkávají lidé z celého města, takové štěstí
nepostihlo. Poslední dlažbu ze zaoblených kamenů zvaných kočičí hlavy (dlažba velkého formátu
19 x 26 až 19 x 40 cm) položenou v roce 1905 nahradily v 70. letech betonové desky zalité asfaltem.
Takový osud ostatně postihl i značné části jiných
našich českých měst. Již v porevolučním období
1. poloviny 90. let začaly v řadě měst přípravy
na obnovy náměstí, měšťanských domů, povrchů
komunikací a jiných veřejných prostranství s cílem
navrátit městům krásu, která jim byla v předchozích desetiletích odebrána. Také Polička se vydala
touto cestou a v historickém centru jí již desítku
let zbývá dokončit poslední krok, kterým je
úprava náměstí a ulic v historickém centru města
uzavřeném hradbami. Pokud bychom se podívali
za hranice našeho města, zjistíme, že z měst nad
5.000 obyvatel jsme spolu s Holicemi posledním
městem v Pardubickém kraji, které k této nápravě dosud nepřikročilo. Města pokr. na str. 3

VÝZNAM VOLEB DO KRAJŮ PRO NAŠE MĚSTO A ZAMYŠLENÍ
NAD ÚPADKEM PARLAMENTNÍ POLITIKY
pokr. ze str. 1
poslancích návrat hlavního poslání
politiky. Politika má být soutěž myšlenek a nápadů.
Politika má být slušná, lidem užitečná a naší zemi
prospěšná.
Proto bych vás rád požádal, i za této neutěšené
parlamentní politiky, abychom si vážili zodpovědnosti a poctivé práce krajského zastupitelstva a svojí volební účastí podpořili zástupce politických
stran z našeho města.
Velký význam zastoupení Poličky v Zastupitelstvu Pardubického kraje prokázalo osmileté

POLIČŠTÍ KANDIDÁTI DO VOLEB
DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

působení kraje. Za toto období naše město získalo
a čerpalo finanční prospěch na mnoha našich významných projektech a akcích.
Na závěr si dovolím ještě jednou apelovat na
vaši zodpovědnost a váš zájem o Poličku. Protože
stále platí, že čím více slušných lidí rezignuje, tím
více prostoru získají nepoctivci.
Předem velice děkuji.

S.O.S. pro kraj
Markéta Komjatová, 42 let, pracovnice v rostlinné výrobě,
Koalice pro Pardubický kraj (KDU-ČSL+SNK
ED+Nestraníci)

Jaroslav Martinů,
starosta města Poličky

ROK 2008 – ROK MĚSTSKÝCH INVESTIC DO POLIČSKÝCH
VZDĚLÁVACÍCH - A SOUVISEJÍCÍCH - ZAŘÍZENÍ
pokr. ze str. 1
etapa výměny oken v areálu Speciální základní školy. Byla provedena v červenci
(zhotovitel: firma IPAK s. r. o.) a z městského rozpočtu byla na její realizaci uvolněna částka 195 tisíc
Kč. Se začátkem nového školního roku se rozběhla
výstavba dětského hřiště v areálu ZŠ Masarykova

pro potřeby přibližně 130 dětí, které navštěvují
školní družinu. Stávající hřiště již nevyhovuje
platným předpisům ani potřebám dětí. Práce (zhotovitel .- na základě výběrového řízení: firma Straka
Lubomír – FLORA SERVIS, Brno) by měly být ukončeny v listopadu, z rozpočtu města bude zaplaceno
283 tisíc Kč. Kromě peněz z městského rozpočtu
využily některé školky a školy vlastní prostředky
k vylepšení zázemí pro své žáky: V ZŠ Na Lukách
byla zavedena teplá voda do sociálního zázemí
(300 tisíc Kč) a byly opraveny ploty (100 tisíc Kč).
V ZŠ Masarykova došlo k modernizaci školní internetové sítě (250 tisíc Kč) a úpravě vstupů do hlavní
budovy (430 tisíc Kč).
V mateřské škole v Hegerově ulici byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení (75 tisíc Kč)
a v MŠ Luční byla opravena část plotu (150 tisíc Kč)
a chodníky (320 tisíc Kč).
Všem předškolákům a žákům přejeme úspěšný
školní rok 2008/2009!

Nové technologie v ŠJ Rumunská
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STAVBY S DOTACEMI ÚSPĚŠNĚ DOKONČENY
V srpnu letošního roku byly úspěšně zkolaudovány dvě vodohospodářské stavby, které Město
Polička financovalo převážně z národních a evropských dotačních prostředků. Jedná se o stavbu
„Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“ a stavbu
„Intenzifikace ČOV Polička – řízené odstraňování
fosforu“.

OPRAVA KOSTELA SV. JAKUBA
Kostel sv. Jakuba patří k dominantním stavbám města a je významnou památkou českých
kulturních dějin. V letošním roce se vlastníku
– Římskokatolické farnosti spolu s městem podařilo získat finanční prostředky pro zahájení oprav
věže a rodné světničky Bohuslava Martinů.
Oprava celého objektu bude finančně velice
náročná, z tohoto důvodu byla podána žádost na
Ministerstvo kultury o zařazení do programu Záchrany architektonického dědictví. Tak jako v letošním roce, kromě prostředků z rozpočtu města
a vlastníka, bude snahou získat další finanční
prostředky od Pardubického kraje a Nadace
Bohuslava Martinů. Dále budou požádány místní
firmy o spoluúčast na financování opravy tohoto
významného objektu.
Pro všechny, kdo se zajímají o tuto problematiku, se uskuteční v úterý 21. 10. 2008 v 17.00
hod. v zasedacím sále radnice informativní
schůzka.
Účast na této schůzce přislíbil Mons. Dominik
Duka OP - biskup královéhradecké diecéze.

Předmětem první stavby, kromě vlastního
odbahnění, byly komplexní rekonstrukce technických objektů hrází obou rybníků, obnova břehového porostu, úprava litorálních pásem a stavba
čtyř tůní pro obojživelníky.
Úpravou výpustních objektů obou rybníků
byla zvýšena retenční kapacita rybníků využitelná pro nižší povodňové stavy. Celkové náklady
stavby činily 4,3 mil. Kč a z větší části (3,6 mil.
Kč) byly financovány z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Infrastruktura. Dodavatelem stavby byla
firma AQUEKO spol. s r.o. z Laviček u Velkého
Meziříčí.
Stavba „Intenzifikace ČOV Polička – řízené
odstraňování fosforu“ zahrnovala vybudování
zásobníku pro síran železitý, kterým se provádí
chemické srážení fosforu, včetně instalace dávkovacího zařízení.
Součástí stavby byla též instalace automatického analyzátoru pro stanovení ortofosforečnanů,
stacionárního automatického vzorkovače a automatizovaného systému řízení. Celkové náklady
stavby ve výši 1,7 mil. Kč byly z větší části financovány z prostředků Ministerstva zemědělství ČR
(1 mil. Kč) a Pardubického kraje (0,3 mil. Kč).
Generálním dodavatelem stavby byla firma VHOS,
a.s. z Moravské Třebové.
Díky poskytnutým dotačním prostředkům se
podařilo letos završit několikaleté úsilí, které bylo
s přípravou obou staveb spojeno.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

Mgr. David Šafář,
36 let, zástupce
ředitele ZŠ

Ing. Josef Baláš,
Ph.D., 35 let,
technolog výroby

Strana zelených

Demokracie

Ludmila Soukalová,
37 let,
vedoucí referentka

Petr Nožka, 52 let,
učitel ZŠ
ODS

Jaroslav Martinů,
49 let, starosta
města Poličky,

Mgr. Miroslav
Popelka, 45 let,
technik,

ČSSD

Marie Kučerová,
56 let, ekonomka,

Mgr. Jaroslav Kacálek,
52 let,
zástupce ředitele ZŠ

Konzervativní koalice
RNDr. Tomáš Kaláb, Ph.D., 38 let, manažer
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ZASTUPITELÉ JEDNALI
Ve čtvrtek 11. září 2008 se v malém sále Tylova
domu sešlo Zastupitelstvo Města Poličky s tímto
programem:
• Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí roku 2008
• Rozpočtová změna č. 8/2008
• Zařazení města Poličky do programu Smetanovy Litomyšle pro rok 2009
• Projekt „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce
– I. etapa“
• Závěrečný účet svazku obcí Areál zdravotních
a sociálních služeb za rok 2007
• Opatření obecné povahy Regulační plán Polička – lokalita Mánesova
• Majetkoprávní záležitosti
• Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na
rok 2009
• Různé a diskuse

REGENERACE ANEB PŘEDLÁŽDĚNÍ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ V POLIČCE
pokr. ze str. 1
Lanškroun, Choceň, Letohrad,
Hlinsko, Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Chrudim,
Česká Třebová, Moravská Třebová, Skuteč a řada
dalších regeneraci náměstí již provedla. Polička, ač
poslední z měst této velikosti, je však v tuto chvíli
na dobré cestě. Za účelem regenerace náměstí
a komunikací historického centra byla v roce 2004
vypracována projektová dokumentace, jejíž hlavní
body bych zde rád ve stručnosti představil.

chodníky, které budou uzpůsobené pro pohyb
většího množství lidí, tedy výrazně rozšířené
a pro snadnější pochůznost tvořené velkoformátovými hnědými žulovými deskami. Kromě odlišného materiálu mají být od komunikace odděleny
řadou svítidel. Parkování budou vymezena vedle
chodníků, místy jako podélná a místy jako šikmá
stání s celkovou kapacitou 58 míst. Lavičky jsou
navrženy jako pevné kamenné desky umístěné

Celkový prostor budoucího regenerovaného
náměstí je navržen jako plně bezbariérový a předpokládá velké zvětšení plochy stávajících chodníků po obvodu náměstí (místy až o 50% stávající
šíře) v duchu myšlenky, že centrum je určeno zejména pro pěší. V prostoru stávajícího parkoviště
je navržen klidový prostor, na jehož okraji budou
zasazeny 4 stromy se zapěstovanou korunou ve
vzrůstu do max. výše 6 m. Mezi stromy budou
umístěny lavičky. Součástí tohoto prostoru má být
pítko s pitnou vodou sloužící k natočení vody do
nádoby, k osvěžení obličeje, nebo umytí rukou.
Dlažba ve vnitřním parteru (vnitřní čtverec náměstí ohraničený silnicí) je navržena jako snadno
pochůzí míchaná dlažba z hnědé žuly (v průměru
velikosti 10 x 16 cm) kladená diagonálně v řádcích.
Nejedná se v žádném případě o návrat kočičích
hlav, o čemž stále u části veřejnosti koluje řada
dezinformací. Komunikace pro dopravní obsluhu
je navržena z velké řádkové šedomodré žulové
kostky tak, aby průjezd automobilů způsoboval
jen malé otřesy. Tato dlažba je navržena také na
místech parkování. Nedostatek (zatím ještě odstranitelný) vidím v tom, že projekt příliš nepočítá
s cyklisty. Jak jinak si vysvětlit to, že z velkých
žulových kostek má být dlažba provedená v celé
šíři vozovky, což pro cyklisty není příliš vhodné.
Naopak výraznou pozitivní změnu zaznamenají

ve svislé poloze, mezi které bude na letní období vsazována sedací a opěrná část lavičky. Také
odpadkové koše mají být tvořeny dvěma žulovým
šedomodrými deskami, mezi nimiž bude sevřen
černý vyjímatelný koš. Změna by měla postihnout
i osvětlení, kde je počítáno s novými sloupy veřejného osvětlení a novým slavnostním osvětlením
kolem budovy radnice, její věže, mariánského
sloupu a v kašnách.
Město Polička nyní připravuje žádost o podporu realizace 1. etapy projektu „Regenerace
Palackého náměstí v Poličce“ do oblasti podpory
2.2. Rozvoj měst v druhé výzvě Regionálního
operačního programu (ROP) financovaného z EU.
Tato první etapa se bude plošně týkat vnitřního
parteru (čtverce náměstí po stávající obrubníky),
tj. plochy náměstí o velikosti 3571 m 2. V této etapě by mělo dojít k předláždění parteru, přeměně
parkoviště na klidový prostor, proměně stávajícího
mobiliáře vč. nových sloupů veřejného osvětlení,
vytvoření slavnostního nasvětlení radnice, mariánského sloupu a kašen. Kolem parteru by po
realizaci 1. etapy měl ještě zůstat pruh asfaltu
(celkem 639 m 2) se stávajícím obrubníkem tak,
aby mohl být v 2. etapě proveden bezbariérový
přechod ke komunikacím pro dopravní obsluhu.
Specifikace výše nákladů na 1. etapu se v současnosti dokončuje, odhady hovoří o částce kolem 24
mil. Kč. Pokud naše město v soutěži o evropské
dotace uspěje, mohla by tato dotace činit až 92,5%
uznatelných nákladů.
Na závěr je třeba podotknout, že vedení města,
členové rady a příslušní zaměstnanci MěÚ věnují
úspěchu projektu značné úsilí, stejně jako tomu
bylo v případě projektu na Centrum Bohuslava
Martinů a první etapy průmyslové zóny, kde má
město v současnosti přislíbené dotace v souhrnné
výši 42 mil. Kč. Zastupitelstvo města podpořilo
tento záměr schválením rozpočtové změny s náklady na úpravu projektové dokumentace pro
1. etapu a žádost o dotaci z EU.
Mgr. Jan Matouš
člen rady města

Jednání bylo nezvykle dlouhé a poměrně bouřlivé. Zápis i zvukový záznam najdete na stránkách
města na adrese http://www.policka.org/detail/
clanek_2680.aspx.

ČESKÁ INSPIRACE NA
VELETRHU ZEMĚ ŽIVITELKA
Česká inspirace se letos více zaměřila na svou
prezentaci v domácím prostředí. Dokladem toho
bylo představení sdružení a jednotlivých členských
měst v rámci hojně navštěvovaného veletrhu Země
živitelka 2008 na výstavišti v Českých Budějovicích.
V letošním roce veletrhu popřálo i krásné počasí, a tak ve dnech 21. - 26. srpna mělo možnost
shlédnout prezentaci měst České inspirace téměř
105 tisíc lidí. Malý pavilon, který patřil České inspiraci, nabízel i chvilku oddychu pro rodiče, kteří
zde mohli svěřit své ratolesti do dětského koutku,
kde probíhala soutěž o nejkrásnější omalovánku
České inspirace.
Druhou akcí měst České inspirace, která proběhla v měsíci září, byla prezentace na veletrhu
50+Beurs v holandském Utrechtu. Česká inspirace
se jej zúčastnila pod hlavičkou expozice České republiky. V Utrechtu zástupci sdružení prezentovali
města novým kulturním kalendářem akcí pro rok
2009 a nabídkou přímo šitou pro seniory, jimž je
veletrh určen.
Mgr. Jan Matouš
Člen výkonného výboru České Inspirace

NĚMECKÁ NÁVŠTĚVA
V POMEZÍ
Do Pomezí a dalších obcí přijelo na návštěvu
56 rodáků z Laubendorfu, jak se Pomezí jmenovalo až do roku 1950. Jejich setkání pomáhala již
před rokem 1989 organizovat paní Anděla Němcová ze Stašova. Na německé straně to je Reinhard
Kastner, který vyslyšel přání rodáků a od roku
1982 organizuje jejich cesty do jejich rodišť. „Chtějí
navštívit známá místa, ale také se setkat sami mezi
sebou. A jejich cílem je i pomoc,“ říká pan Kastner.
Na opravu kostela sv. Jiří v Pomezí, který je národní kulturní památkou, již darovali přibližně milion
korun a letos při setkání rodáků se starostkou
Pomezí Věrou Chemišincovou, předal Johann Neudert kopii kroniky obce, která začíná v keltském
období a končí rokem 1945.
Na závěr pobytu v Pomezí se sešli v kostele ke
slavnostní liturgii, kterou zahájila paní starostka
slovy poděkování a celebroval v němčině svojanovský kněz Erik Tvrdoň společně s Adrianem
Jaroslavem Sedlákem, duchovním správcem poličské farnosti.
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HRAD SVOJANOV PROCHÁZÍ OBNOVOU
V druhé polovině srpna byly zahájeny stavební
práce směřující k obnově jednotlivých částí areálu
hradu Svojanov. Asi nejrozsáhlejší akcí je obnova
omítek nádvorního průčelí vstupní budovy hradu.
Omítky této budovy z velké části opadávaly a byly
značně poškozené vlhkostí. Narušené části byly
proto odstraněny a nyní jsou postupně obnovovány. Nová fasáda bude mít překvapující okrovou
barvu, vycházející z podoby stavby v druhé polovině 19. století, tedy v době, kdy budova prošla
posledními výraznými stavebními úpravami. Práce

by měly být dokončeny na přelomu měsíců října
a listopadu. Pokud se podaří zajistit finanční prostředky, měla by v příštím roce následovat obnova
omítek venkovního průčelí vstupní budovy.
V polovině září začali řemeslníci pracovat také
na hradní břitové věži, kde dochází k výměně střešní krytiny a opravě trámové konstrukce. Stávající
plechová stříška věže byla již ve značně dožívajícím
stavu, byla silně poškozena vandaly a do věže zatékalo. V těchto dnech dochází k výměně stříšky za
novou – z mědi.
V návaznosti na obnovu střechy věže bude
následovat výměna okapů na hradním paláci. Palác dostal novou střešní krytinu v roce 2006 a od
té doby na nové okapy čeká. Na dokončení nové
střešní krytiny vikýřů v nejbližší době čeká také
unikátní dům zbrojnošů a opravena bude i střecha
vstupní budovy.
Všechny práce jsou financovány Pardubickým
krajem, Ministerstvem kultury a Městem Poličkou.
Práce jsou naplánovány tak, aby co možná nejméně
zasáhly návštěvnický provoz hradu.
V měsíci říjnu bude hrad otevřen o víkendech
a státních svátcích od 9 do 17 hodin, pro předem
ohlášené skupiny i ve všední dny.
Miloš Dempír

STAROSTKY DISKUTOVALY
V POLIČCE
Takřka padesát starostek z celého Pardubického
kraje se sešlo 18. září v Tylově domě. Tradiční setkání
prvních dam obcí a měst se tentokrát mělo uskutečnit
ve svitavském okrese, a tak jej zorganizovaly starostky Pomezí, Kamence a Sádku v Poličce. V úvodu
starostky pozdravil poličský starosta Jaroslav Martinů
a místostarostka Marie Tomanová. Radní Pardubického kraje využili této možnosti, aby starostkám poděkovali za jejich náročnou práci, kterou navíc musejí
skloubit s péčí o rodinu a často i s jiným zaměstnáním. Hejtman Ivo Toman předal každé starostce jako
výraz poděkování růži.
V neformální části programu si dámy prošly město
a zhlédly módní přehlídku poličského salónu Atol.

90 LET SKAUTINGU V POLIČCE
28. 12. 1919 bylo založeno skautské středisko
hlavní cíl skautingu pomoci člověku nalézt si své
v Poličce. To však nebyl začátek, skauting v té době
místo na světě jako úspěšný člověk s všestranným
již déle než rok fungoval v neformálním skautském
rozhledem, ovšem zároveň s čistým svědomím
oddílu. K poličským skautům patřili i některé velmi
a mnoha kamarády či přáteli kolem sebe.
známé osobnosti, jako např. básník Miloslav Bureš
V poličském muzeu bude 2. 10. 2008 v 17 hodin
nebo nedávno zesnulý PhDr. Ota Kukla. Skrze po- otevřena výstava se slavnostní vernisáží a je srdečzůstalosti i od žijících skautů zejména z doby před
ně zvána veškerá skautská veřejnost, přátelé skau2. světovou válkou i po válce se k nám dostaly
tingu či zájemci o skauting. K dispozici bude i nový
mnohé zajímavé dokumenty – od fotografií přes
almanach, který dali dohromady zejména poličští
plakáty velkých akcí pro veřejnost i pro skauty
oldskauti v čele s A. Kleinem. Jako každá moderz okolí, po nádherně ilustrované krasopisně psané
ní výstava, tak i tato bude mít prvky, na které je
kroniky. Z těchto materiálů je například možné zjis- dovoleno nejen sahat, ale i ledacos si bude možné
tit, že tradiční Běh kolem hradeb je ve skutečnosti
i vyzkoušet. Výstava potrvá do 2. 11. 2008.
mnohem starší, než se uvádí – a že ho již za první
Skauti pomáhají i v Africe – můžete se přidat
republiky pořádali skauti.
Doplňkem výstavy 90 let skautingu v Poličce
Skauting v Poličce je velmi živý i v současnosti. bude i možnost přispět na sbírku pořádanou ve
Za 101 let světového skautingu se mnohé změnilo, spolupráci s organizací „Člověk v tísni“ na sbírku
ale skautské myšlenky a ideály zůstaly stejné. Díky „Postavme školu v Africe“. Skauti tak již pomohli
dnešním možnostem lze skauting doplňovat moder- v africké Etiopii postavit sedm škol pro 1560 dětí,
ními prvky a některé jiné, dnes již nedůležité prvky
které by se jinak možná nikdy nenaučili ani číst,
se naopak stávají okrajovými záležitostmi. Připo- psát a počítat.
meňme si však, že tak jako před 101 lety, i dnes je
René Habrman - Blesk

OSLAVY K 80. VÝROČÍ OTEVŘENÍ
MASARYKOVY ZŠ V POLIČCE
16. 9.

„Hrátky bez hranic“ - olympiáda určená pro žáky 2. stupně školy

září - říjen

„Sportem k vzájemnému poznání“ - sportovní soutěže pořádané mezi školami

31. 10.

„Porozumění“ - akce určená veřejnosti realizovaná v hlavní budově i v pavilonu školy

3. 11.

„Příjemné odpoledne s emeritními učiteli“ - setkání bývalých učitelů

14. 11.

„Večer laděný v červené“ - setkání učitelů místních i okolních škol

listopad

Slavnostní otevření školního dětského hřiště - určeno pro žáky MŠ a 1. stupně
poličských i spádových škol
Jednotlivé akce budou samostatně plakátovány

MĚSTSKÝ ROZHLAS
V polovině září předala firma Satturn Holešov
městu Poličce k užívání poslední část městského bezdrátového rozhlasu. Po dobu jednoho měsíce bude
probíhat jeho zkušební provoz. Rozhlas byl rozšířen
do části města Stříteže, kde bylo vybudováno vysílací
stanoviště, včetně 6 ozvučných míst s 18 reproduktory.
Signál z Poličky je sem přenášen přes zařízení umístěném na letišti Aeroklubu Polička. Občané Stříteže
tak mohou rozhlas využívat i samostatně pro svoji
potřebu. Ve městě Poličce bylo nově nainstalováno 13
ozvučných míst s 36 reproduktory. V současné době
má celý systém celkem 52 ozvučných míst se 161
reproduktory. Rozhlas se začal budovat v roce 2003.
Provoz ukáže, kde bude nutné jeho rozšíření. Tímto
bych chtěl požádat naše občany, aby nás upozornili
na případné poruchy ozvučných míst nebo na místa,
kde hlášení není slyšitelné. Chtěli bychom postupně
tato místa doplnit tak, aby se informace z rozhlasu
dostaly k co největšímu počtu občanů. Vzhledem
k členitosti města je technicky nemožné, aby byl rozhlas slyšet úplně všude. Někdy je potřeba udělat pár
kroků tam, kde budeme hlášení dobře rozumět.
Ke zkvalitnění informovanosti občanů města Poličky připravujeme službu rozesílání hromadných SMS
zpráv s důležitými aktuálními informacemi. O možnosti se do systému přihlásit budete informováni
v některém z příštích vydání Jitřenky.
Zkouška sirén bude i nadále probíhat pravidelně
každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin. Sirény
jsou spouštěny centrálně na celém území ČR.
Případné připomínky a náměty můžete sdělit na
MěÚ Polička, tel. 461 723 888 nebo 461 723 805.
(bar)
Římskokatolická farnost Sebranice
a městská část Lezník srdečně zvou

na slavnost 120. výročí
posvěcení kaple v Lezníku
neděle 26. října 2008 v 10 hod
za účasti královehradeckého biskupa
Dominika DUKY
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AC DÍLNY LETĚLY
NAD OPOČNEM
Klienti AC dílen poličské Charity se v sobotu
6. 9. 2008 zúčastnili akce s názvem „Open skies for
handicapped“. Na letišti v Hradci Králové ji pořádala chráněná dílna Car Club, která se ve spolupráci
s občanským sdružením TRIANON Český Těšín věnuje komplexní pomoci handicapovaným lidem.
Bohatému programu, jehož součástí bylo např.
zhlédnutí vojenské historické techniky, seskoky
parašutistů, vystoupení superstar a hudebních kapel, vévodily vyhlídkové lety pro handicapované.
„Jsme rádi, že akcí pro handicapované lidi přibývá
a že jsme sem do Hradce přijeli“, řekla Martina Zámečníková, osobní asistentka jednoho z mentálně
postižených klientů Charity a dodala, že podívat
se společně s klienty z výšky na Opočno, Třebechovice a Jaroměř, byl obrovský zážitek a pokud to
příští rok půjde, určitě sem zase přijedou.

„NA ZELENOU“ S ERAZIMEM KOHÁKEM
Ve středu 22. října ve 20:00 hodin pokračuje
pravidelný cyklus ekologických besed „Na zelenou“.
Tentokrát se nám podařilo pozvat známého filozofa a profesora Erazima Koháka, který bude mluvit
o svém pohledu na svět, hlavním tématem budou
Kapitoly o zelené etice, které mimo jiné shrnul ve
své knize Zelená svatozář.
Kdo je to Erazim Kohák? Mnohým z vás není
třeba ho představovat, ale pro upřesnění stručné
shrnutí: Erazim Kohák je český filosof a publicista,
zabývající se často ekologickými tématy. V letech
1948–1989 žil v exilu. V roce 1996 obdržel Erazim
Kohák Cenu Josefa Vavrouška.
Ihned po „sametové revoluci“ přicestoval do
vlasti, učil střídavě na Karlově univerzitě (v letním
semestru) a na Boston University (v zimním semes-

CHCETE PROVOZOVAT
KIOSEK?
Základní škola Na Lukách Polička, Švermova
401, hledá provozovatele školního kiosku ve stylu
zdravé výživy, s možností prodeje školních potřeb.
Zahájení činnosti 5. 1. 2009.
Nabízíme: laciný pronájem kiosku, stálou klientelu 350 žáků, dobré prostorové zázemí.
Žádáme případné zájemce o stručný návrh sortimentu prodávaných potravin. Jako vodítko by mohly sloužit webové stránky: www.bezkonzervantů.cz
a www.vyzivadeti.cz.
Vaše nabídky očekáváme do konce října 2008.
Nejvhodnějšího kandidáta vyrozumíme do
15. 11. 2008.
Eduard Střílek, ředitel školy

NOVINKY NA SOŠ A SOU
POLIČKA
Nový školní rok jsme zahájili postupnou modernizací budovy školy. Prozatím se provádí stavba
nové střechy a po skončení těchto „střešních úprav“
se začne pracovat na zateplování hlavní budovy
Domova mládeže. Samozřejmě také pokračujeme
v úspěšné tradici školních soutěží a stáží. V současné době finišují přípravy na kvalifikační kola
Gastro Junior Nowaco Cup 2009. Žákům oboru
kuchař-číšník jsou k dispozici i stáže v karlovarských hotelech, kde mohou zúročit své získané dovednosti. Stáže se uskuteční v termínu od 22. 9. do
12. 12. 2008.
Ani tradici pořádání barmanského kurzu letos
neporušíme, kurz mohou žáci absolvovat pod odborným vedením Karla Zapalače ve dnech 24. 11.28. 11. Jsme rádi, že můžeme zmínit úspěch Tomáše Holuba. Tomáš byl označen Českým svazem
zpracovatelů masa za nejlepšího učně oboru řezník,
mimo jiné je současným držitelem titulu „Řeznická
sekyra 2008“.
Loučíme se s vámi pozváním na Dny otevřených dveří, které proběhnou 13. 11., 11. 12. 2008
a 15. 1. 2009.
Za SOŠ a SOU Polička, Mgr. J. Boháčová

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali panu primáři
MUDr. Provazníkovi, všem lékařům, sestřičkám
a ošetřovatelům z LDN Polička za jejich vzornou
a laskavou dlouholetou péči, kterou poskytovali
naší mamince a manželce paní Věře Krumplové
z Telecího.
manžel a děti s rodinami
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tru). V roce 1995 se vrátil natrvalo do České republiky, aby zde působil jako profesor filozofie na FF
UK v Praze a jako publicista. Na filozofa je Erazim
Kohák pozoruhodně činorodý. Byl členem Rady
České televize, kandidoval do Senátu. Brání místní
železnice i vesnice ohrožené velkolomy.
Výběr z jeho děl: Průvodce po demokracii; PS.:
Psové; Poutník po hvězdách; Orbis bene vivendi;
Člověk, dobro a zlo; Hesla mladých svišťů.
Kniha Zelená svatozář - Kapitoly z ekologické
etiky je souhrnem názorů a proudů v oblasti ochrany životního prostředí. Jak sám Kohák zdůrazňuje,
nejedná se z velké části o jeho vlastní názory a nezřídka s nimi dokonce nesouhlasí. Hlavním motivem
knihy Erazima Koháka je ekologie - ekologie nikoli
jako věda o technických modelech, ale jako ekologická filosofie či ekologická etika. Autor přitom vychází z předpokladu, že nevystačíme s „etikou životního prostředí“, kdy samo označení naší biosféry za
životní prostředí naznačuje antropocentrický výklad.
Ekologická krize pak vychází z toho, že si s touto etikou dál nevystačíme z jednoduchých důvodů: je nás
stále více, čím dál více chceme a jsme stále mocnější
a mocnější. Autor krizi vymezuje na třech úrovních:
na úrovni našeho bezprostředního prostředí, na
úrovni globální a na úrovni osobní.
Srdečně vás zveme, přijďte pobesedovat, slovy
Erazima Koháka: „Život, to je průsečík času s věčností. Žijte jej podle toho.“
Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková

KLUB ZDRAVÍ VÁS ZVE NA ŘÍJNOVOU PŘEDNÁŠKU
Krize. Slovo, které ve všech pádech a jazycích
uprostřed září doslova obletělo celý svět. Také v Česku se zastavilo a předalo trochu ze své nevábné vůně
pachu zmaru. Krize přicházejí a odcházejí, jako ti, kdo
za nimi stojí. Jsou malé nebo globální. Osobní nebo
celospolečenské. Další doplňte na základě zkušeností.
Jedno ale mají společné. Stojí za nimi nějaké chybné,
většinou osudové, rozhodnutí. Polevení v bdělosti.
Ztráta ostražitosti. Špatně fungující instinkty v rozhodovací sféře. Každý má osobní zkušenost. Ale také
varovné příznaky, které nebyly správně vyhodnoceny,
a které mohly celý běh událostí zvrátit.
Z krizí většinou býváme poučeni, u nás v Česku
obzvláště… Někdo by mohl říci, že ta osmička na
konci letopočtu prostě sehrála svou roli. Ale já si
to nemyslím. To špatné rozhodnutí bylo uděláno
mnohem dříve a ty důsledky byly jen jako šikovný
tah načasovány právě do tohoto času. Už proto, že
se našlo tak rychle jakési „řešení“. Ne, nechci tu věc
bagatelizovat, ale víme všichni, jak lidé držící v rukou
ony pomyslné opratě moci, touží ukazovat světu, že
soupeř na ně nemá…
Jsou ale krize, na něž stojí za to připravit se předem. Protože se předem ohlašují výmluvnými příznaky. Nechci psát o krizových scénářích a evakuačních
plánech včetně nutnosti sbalit si kufr, s nímž se pak
někam uteče. Tady není kam utéci, rozhodně ne pro
všechny. Ale zákon krize se vyskytuje nejen v oblasti
hmotné, ale i duševní a duchovní. To je svět, v němž
žijeme, a který máme v sobě. Příčiny krize jsou také
podobné, špatná rozhodnutí vyšlapaná pravidelným
opakováním v zaběhané cestičky zvyku. Denně oblékáme tu železnou košili a předstíráme, že nám to
nijak nevadí, někdo dovede předstírat i maximální
potěšení. A příklady táhnou. Není divu, že to pak
končí na kraji propasti zvané krize.
Proto vám Klub zdraví nabízí pomocnou ruku
které vás může časem převést na bezpečnější cestu
životem. Přijměte tedy mé pozvání na podvečerní setkání na 8. října 2008 od 17,30 v horní místnosti v Mozaice. Promítneme si jedno z témat z DVD „Být fit je
hit!“ – „Imunita, pravidelný pohyb, jak zvládnout stres“
a ještě se můžete naučit připravovat zdravé dezerty.

Přeji vám, aby vaše návyky nebyly špatnými průvodci na vaší cestě životem. Pokud máte pochybnosti,
zkuste se za námi vypravit, někdy stačí jen malá změna a život je hezčí.
Budu se na vás těšit a přeji vám, abyste i v podzimním čase byli nezdolně zdrávi.
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička

PROGRAM KNIHOVNY
NA ŘÍJEN

KALENDÁŘ AKCÍ

Zveme vás na výstavu
Karel
Strachota
– Krásní a chudí
Unikátní
výstava
černobílých fotografii ze
současné Etiopie.

města Polička
Říjen 2008

KINO POLIČKA
středa velký sál TD v 18.00 hodin
8. 10. ZAPOMENUTÝ OSTROV
Malá Nim žije sama se svým otcem Jackem
na ostrově kdesi uprostřed Pacifiku. On
zkoumá pobřežní plankton, ona se baví
vymýšlením dobrodružných výprav po
ostrově v doprovodu svých zvířecích
kamarádů lachtana, ještěrky a papouška.
Mezi její další záliby patří čtení knížek
o Alexi Roverovi, největším dobrodruhovi
všech dob, které jen podporují jejího dobrodružného ducha. Jednoho dne se Jack
rozhodne odjet na pozorování na druhý
ostrov a Nim si vyvzdoruje, že může doma
zůstat sama. Jenže vzápětí udeří bouře
a po Jackovi jakoby se slehla zem...
Dobrodružný/rodinný, USA, 96 minut, český dabing, mládeži přístupné
Vstupné: 60,- Kč
čtvrtek velký sál TD v 18.00 hodin
16. 10. VESMÍRNÍ OPIČÁCI
Když Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, naposledy stál před problémem, který byl nad jeho síly, povolal do
služby Bruce Willise. Teď je ale problém
tak nebezpečný, že úkol zvládne vyřešit
jen opravdový hrdina. Do služby je tedy
povolán vnuk prvního šimpanzího kosmonauta Ham Třetí. Jenže Ham je původem
cirkusák, a tak o takovouhle slávu zrovna
dvakrát nestojí. Přesto neochotně přijme
úlohu neohroženého zachránce a společně
s nebojácnou a temperamentní seržantkou
Lunou a nevrlým a věčně podrážděným
velitelem Titanem podstoupí vesmírně
dobrodužný a nesmírně náročný výcvik,
aby mohli najít sondu, která zmizela kdesi
v intergalaktické červí díře.
V českém znění: Martin Písařík, Vojta Kotek, Lucie Vondráčková
Rodinná animovaná komedie, USA, 80
minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 60,- Kč
úterý velký sál TD v 19.00 hodin
21. 10. RUDÝ BARON
Historický velkofilm, příběh ze života
německého stíhacího esa, barona Manfreda von Richthofena, pravděpodobně
nejznámějšího pilota všech dob. Mladý
pruský šlechtic odchází, stejně jako většina
mladých mužů, do války. Díky své neohroženosti se z něj brzy stane obávané stíhací
eso a ikona pro ostatní vojáky. Svůj stroj,
trojplošník Fokker Dr.1, si nechá nabarvit
na červeno a stává se postrachem všech
protivníků. Náhodné setkání se zdravotní
sestřičkou Kate mu ale otevře oči a poznává barbarství války... Snímek se natáčel
také v Čechách, konkrétně v zámeckém
parku Veltrusy a u Národního muzea.
Válečný, Německo, VB, 120 minut, české
titulky, přístupný
Vstupné: 65,-Kč

čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
23. 10. CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
Vizionářský vědec, jeho synovec a jejich
krásná místní průvodkyně v průběhu
vědecké výpravy na Islandu nečekaně
uvíznou v jeskyni, ze které je jediným
možným únikem pronikat hlouběji
a hlouběji do hlubin Země. Během cesty
světem, který lidský zrak nikdy předtím
nespatřil, se trojice setká tváři v tvář se
surrealistickými a nepředstavitelnými
postavami, včetně obrovských létajících
piraní, světélkujících ptáků a hrozivých
dinosaurů z dob dávno minulých. Členové skupiny brzy zjistí, že kolem nich
narůstá sopečná aktivita a že musejí nalézt cestu zpět na Zemi dříve, než bude
pozdě.
Dobrodružný, USA, 95 minut, české titulky,
do 12 nevhodný
Vstupné: 65,- Kč
úterý velký sál TD v 19.00 hodin
28. 10. MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
Mumie se vrací. Už zase. Tentokrát ale
opustila vyhřáté písečné duny a společně
s olympioniky se vynořila v Číně. O to
strašlivější by měla být. Dobrodružný
velkofilm Mumie: Hrob Dračího císaře je
pokračováním úspěšných snímků Mumie
a Mumie se vrací.
Dobrodružný, USA, 111 minut, české titulky, do 12 nevhodný
Vstupné: 65,- Kč

Tylův dům v Poličce si Vás dovoluje
pozvat na výstavu

DOTEK MOTÝLÍCH
KŘÍDEL
Iva Sionová – obrazy
Jiří Kosina – dřevořezby
Vernisáž:
sobota 4. 10. 2008 ve 14.00 hodin
program: Pavlína Sionová (klavír)
Marná snaha (hudební skupina)
Výstava je volně přístupná
pondělí a středa 8.00-17.00 hodin,
úterý a čtvrtek 8.00 -15.30 hodin
a během akcí v Tylově domě.
Výstava potrvá do 31. 10.2008

středa 8. října od 20:00
v Divadelním klubu
Cyklus scénického čtení LiStOVáNí
Mariusz Szczygieł – Gottland
Známý polský reportér vytěžil ze svých pobytů v Čechách „výbušnou“ knihu o naší zemi.
Výjimečné dílo, oceněné řadou cen, se vrací k bolavým otázkám našich dějin, které jste možná ani
netušili. V podání souboru LiStOVáNí se publicistické dílo mění v napínavý detektivní příběh,
který diváky nenechá lhostejnými.
vstupné 80,-/40,- Kč
neděle 12. října od 15:00 v Divadelním klubu
Divadlo pro děti
Loutky bez hranic – Výlet na Říp
Dobrodružná jízda ranými českými dějinami
pro děti od 3 let. Součástí představení je akční
výtvarně-loutková dílna.
vstupné 40,- Kč
neděle 12. října od 17:00 v Divadelním klubu
Turnaj v Osadnících z Katanu
Změřte své síly s ostatními borci v jedné
z nejpopulárnějších her současnosti. Startovné
zdarma.
sobota 18. října od 20:00 v Divadelním klubu
Divadelní spolek J. J. Kolár Poniklá – Krvavý román + koncert Jablkoň
Ukrutný tyátr na motivy Josefa Váchala. Budete-li hledati v díle nějaký smysl či souvislosti
nebo dokonce poučení mravní, vězte, že jste na
cestě, jež nikam nevede. Zbavte se tedy představy,
že jste obecenstvo inteligentní a nechte se unášet
svými nejnižšími pudy.
Po představení koncert skupiny Jablkoň.
Vstupné 140,-/90,- Kč
středa 22. října od 20:00 v Divadelním klubu
Na zelenou - S Erazimem Kohákem na
téma „zelená etika“
Hostem dalšího z řady ekologických přednášek bude filozof a publicista profesor Erazim
Kohák.

KRÁSNÍ A CHUDÍ
Pravidelné výstavy ve vestibulu Městské
knihovny v Poličce jsou již delší dobu samozřejmou součástí kulturního života města. V průběhu
října zde můžeme vidět unikátní kolekci černobílých fotografií z Etiopie nazvanou „Krásní a chudí“. Autor fotografií, Karel Strachota, je pracovník
společnosti Člověk v tísni, která organizuje mimo
jiné právě v Etiopii několik rozvojových programů.
Sám autor říká: „Na vlastní oči jsem se přesvědčil o tom, že vše je zde prostoupeno chudobou,
že život Etiopanů sužuje malárie, AIDS a další
nemoci. Jediným zdrojem vody pro místní obyvatele bývají často až několik kilometrů vzdálené
zabahněné jámy, jen méně něž polovina dětí
chodí do školy a v jedné třídě takové školy bývá až
150 dětí. Na to všechno jsem byl připravený, jakkoliv divně to možná zní. Co mě zaskočilo, byla
krása. Krása lidí, kteří zde žijí.“
Výstava je k vidění v průběhu měsíce října ve
vestibulu městské knihovny
J.M.
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TYLŮV DŮM POLIČKA
středa velký sál TD v 19.00 hodin
1. 10. Neil Simon- DRUHÁ KAPITOLA
George Schneider, asi dvaačtyřicetiletý
spisovatel, se nemůže vyrovnat se smrtí
manželky Barbary. Zdá se, že heslem pro
zbytek života mu je: „Žádné Barbary už na
světě nejsou...“
Z toho bolestivého dna se mu svým laskavým, osobitým humorem a poněkud
svérázným způsobem snaží pomoci jeho
mladší bratr Leo.
Hrají: David Prachař, David Matásek, Valérie Zawadská, Martina Hudečková
Divadelní abonentní cyklus PODZIM
2008
Prodej zbylých vstupenek:
190,- 170,- 150,- Kč
pátek
3. 10.

velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Kurz vede Taneční škola Ellis Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti

sobota velký sál TD od 15.30 hod.
4. 10. DEN SENIORŮ
Tylův dům Polička a město Polička pořádá
příjemné posezení s cimbálovkou. V divadle bude hrát cimbálová kapela Javorník,
která bude doplněna dalším kulturním
programem.
Vstup zdarma i pro veřejnost
pondělí velký sál TD v 19.00 hodin
6. 10. Travesti skupina SCREAMERS
Protože se zde sešli pánové nejvyšších
kvalit v oboru travesti, má skupina stále
úspěch po celé České republice i v zahraničí. Má šest členů, kteří ve svém
vystoupení ztvárňují zpěvačky a zpěváky
české a zahraniční populární hudby např.
I. Czáková, H. Vondráčková, H. Zagorová,
E. Pilarová, H. Janků, D. Rolinsová, V. Špinarová, C. Dione, T. Turner, Cher, J. Rusch,
A. Pugačeva a mnoho jiných.
Vstupné: 180,- Kč (v předprodeji)
230,- Kč (v den akce)
pátek velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
10. 10. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Kurz vede Taneční škola Ellis Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
sobota Dům kultury Trutnov
11. 10. VOLBA KRÁLOVNY VĚNNÝCH MĚST
2008
Společenský večer, jehož součástí je finále
soutěže o 9. titul královny věnných měst.
úterý Tylův dům v 19.00 hodin
14. 10. VÁCLAV HUDEČEK
Václav Hudeček – housle, Petr Adamec
- klavír
Václav Hudeček svůj život zasvětil houslím
a koncertním pódiím. První nástroj dostal
v pěti letech a dnes ho zná celý hudební
svět. Houslový virtuos je mezi houslisty
pojmem a jako pedagog předává zkušenosti i dalším generacím.
V roce 2007 mu bylo uděleno prezidentem republiky vysoké státní vyznamenání „Za zásluhy o stát v oblasti kultury
a umění“.
Koncert v rámci Koncertní sezóny KPH
2008/2009
Vstupné: v předprodeji: 120,- Kč
(pro studenty a seniory 90,- Kč)
v den koncertu 150,- Kč (pro studenty a seniory 120,- Kč)
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pátek
17. 10.

velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Kurz vede Taneční škola Ellis Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti

neděle velký sál TD v 19.00 hodin
19. 10. AMERIKA INKOGNITO
Po velkém úspěchu s „Tajemstvím pouště“
přichází rakousko-česká dvojice Kateřina
a Miloš MOTANI s druhou úplně novou
částí z cest po divokém západě. Tentokrát
přibude hodně vody a šťavnaté zeleně
- slunné i zamlžené pobřeží Kalifornie
a Oregonu, zurčící vodopády, tajemné
přesolené jezero Mono Lake s podivnými
tufovými útvary. Cesta povede podél pacifického pobřeží až ke kanadským hranicím
do jedinečného pobřežního deštného
pralesa. Nádherné fotografie podkreslené
emotivní hudbou a slovem vás zavedou
také do nejrozsáhlejší termální oblasti na
světě. Uvidíte staré kdysi velmi obávané
opuštěné zlatokopecké město. Zastavíte se
v pestrém a pulsujícím Las Vegas...
Pronájem
pondělí velký sál TD v 10.15 hodin
20. 10. J. B. P. Moliére - TARTUFFE
Francouzská klasicistní komedie plná skvělých dialogů, situací a rozporů. Účinkují
herci Městského divadla Mladá Boleslav
Divadelní představení určeno pro školy
Vstupné: 40,- Kč
pondělí velký sál TD v 19.00 hodin
20. 10. J. B. P. Moliére - TARTUFFE
Mistrovská komedie o tom, co se stane,
když svému jedinému nejlepšímu příteli,
svému miláčkovi, svému guru řeknete
o sobě všechno a rozhodnete se mu dát
nejen vlastní dceru, ale i všechen svůj
majetek.
Účinkují herci Městského divadla Mladá
Boleslav
Divadelní abonentní cyklus PODZIM 2008
Prodej zbylých vstupenek:
190,- 170,- 150,- Kč

nástroje je vodní hladina, která během hry
vytváří rezonanční obrazce a ve fortisimu
dochází až k její levitaci do řady výše centimetrů. Hudební zážitek je tak doplněn
i silným zážitkem vizuálním.
Pronájem
čtvrtek malý sál TD v 16.30 hodin
30. 10. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
Přístupno veřejnosti
pátek velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
31. 10. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Kurz vede Taneční škola Ellis Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti

KURZ MAŽORETEK
Tylův dům nově otevírá kurz MAŽORETEK.
• Kurz je určen pro malé slečny od 6 do 9 let
• Setkávat se budou každé úterý od 13.45 do
15.15 hodin
• Kurz povede Diana Musilová
• Cena kurzu je 640,- Kč
Malé budoucí mažoretky!
Využijte poslední volná místa a přihlaste se
v kanceláři Tylova domu v Poličce, podrobnější informace vám sdělíme na telefonním čísle
461 725 204 (Marie Hrstková).

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na koncert

SPOLEČNÁ VĚC 2008

čtvrtek velký sál TD
23. 10. ZÁVISLOSTI, DROGY
Projekt tanečního oboru Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička.
Představení pro školy
čtvrtek velký sál TD v 17.00 hodin
23. 10. ZÁVISLOSTI, DROGY
Projekt tanečního oboru Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička.
pátek velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
24. 10. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Kurz vede Taneční škola Ellis Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
sobota velký sál TD – stolová úprava od 14.00
do 18.00 hodin
25. 10. ODPOLEDNE S DECHOVKOU
K tanci i poslechu hraje litomyšlská dechová hudba BEKRAS.
Vstupné: 40,- Kč
středa velký sál TD v 19.00 hodin
29. 10. VODNÁŘSKÝ ZVON
Tomáš Pfeiffer rozezní Vodnářský zvon.
Posluchači se mohou zaposlouchat do alikvotních tónů, které nejen rezonují s naši
duchovní podstatou, ale léčí i naše tělo.
Zajímavosti je i to, že součástí hudebního

který se uskuteční 29. 10. 08 v 19.00 hod POLIČKA – Tylův dům, Vrchlického 53
Více informaci www.dub.cz, info: 728 279 567
Tomáš Pfeiffer rozezní Vodnářský zvon. Posluchači
se mohou zaposlouchat do alikvotních tónů, které
nejen rezonují s naší duchovní podstatou, ale léčí
i naše tělo. Zajímavostí je i to, že součástí hudebního nástroje je vodní hladina, která během hry
vytváří rezonanční obrazce a ve fortissimu dochází
až k její levitaci do výše řady centimetrů. Hudební
zážitek je tak doplněn i silným zážitkem vizuálním.
Pozn. redakce: Podrobnosti o nástroji
včetně zvukových ukázek můžete najít na
http://www.steinklang.de/Klangschalen/
Wasserspringschalen/wasserspringschalen.htm

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
PÁTEK 3. 10. – od 21.00 VEČER PRO VŠECHNY
Divadelní klub je tento večer otevřen všem,
kdo nají chuť zahrát si s kapelou, divadelním
souborem či jen vypít na pódiu 10 piv na ex.
Vstupné: žádné
SOBOTA 4. 10. – 17.00
POLIČSKÉ SKA - PUNK KOUPÁNÍ
Krákorající pařez (Šternberk), Heebie Jeebies
(Náchod), Werglův Pjos (Moravská Třebová),
VHS (Nová paka), Sociální teror (Chlum u Třeboně), Vision days (Brněnec), Bessar Unggas
(Uherské Hradiště), Vysoké Napětí (Vsetín) ,
RV4 (Benešov)
Vstupné 100,- Kč/80,- KčS
STŘEDA 8. 10. - od 20.00
CYKLUS SCÉNICKÉHO ČTENÍ LiStOVáNí
Mariusz Szczygieł – Gottland
viz program knihovny
Vstupné: 80,- Kč/40,- KčS
PÁTEK 10. 10. – od 21.00 KŘEST CD
KLOAKA – křest cd ne neznámého undergroundového tělesa
TRIO DEJANEIRO - www.triodejaneiro.cz
NASAĎTE SKI - www.mujweb.cz/www/
nasadteski/
Vstupné 60,- Kč
SOBOTA 11. 10. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
TIMUDEJ – na cestě po Čechách k nové desce
Con´Čerto Grando (A JEDÉÉÉÉÉÉÉÉM!!!), ale
určitě budou třeba i BANÁNY.www.timudej.cz
KUMBALU - Pestrý a tanečně laděný instrumentální etnobeat čerpající inspiraci z hudby
a folklóru různých zemí a žánrů. Kombinující motivy africké, arabské i balkánské
hudby, spolu s rytmikou rocku, jazzu a ska.
www.kumbalu.com
Vstupné 100,- Kč/80,- KčS
NEDĚLE 12. 10. – od 15.00 DĚTSKÉ DIVADÉLKO
LOUTKY BEZ HRANIC – VÝLET NA ŘÍP
Dobrodružná jízda ranými českými dějinami
pro děti od 3 let. Součástí představení je akční
výtvarně-loutková dílna.
Vstupné 40,- Kč
NEDĚLE 12. 10. – od 17.00
Turnaj v Osadnících z Katanu
Změřte své síly s ostatními borci v jedné z nejpopulárnějších her současnosti.
Startovné zdarma.
ČTVRTEK 16. 10., PÁTEK 17.10. – od 08.00
Zábavný a poučný program pro základní
a mateřské školy k celosvětovému Dni stromů.
PÁTEK 17. 10. – od 21.00
JUNGLE NIGHT - Another Space Night.
Návštěva z Velké Británie v malé Poličce
Dj Badaboon (UK), MP_čko, Deep J, a.s.o.
Vstupné 50,- Kč
SOBOTA 18. 10. – od 20.00
DIVADELNĚ HUDEBNÍ VEČER „BEZ KRAVATY“.
Spolek J. J. Kolár Polniklá – KRVAVÝ ROMÁN
Ukrutný tyátr na motivy Josefa Váchala. Budete-li hledati v díle nějaký smysl či souvislosti nebo dokonce poučení mravní, vězte,
že jste na cestě, jež nikam nevede. Zbavte
se tedy představy, že jste obecenstvo inteligentní a nechte se unášet svými nejnižšími
pudy.
koncert skupiny JABLKOŇ

Jablkoň ke svým letošním třicetinám připravil
sérii sebeoslavných koncertů. U této příležitosti byly oprášeny některé původní prapísně
a zároveň uhněteny písně nové, ještě vlhké. To
vše doplní Aniččina divadelně kulturní vložka
a Kakalíkovy animace.
Vstupné 140,- Kč/90,- KčS
STŘEDA 22. 10. – od 20.00 NA ZELENOU
S Erazimem Kohákem na téma „zelená etika“
Hostem dalšího z řady ekologických přednášek bude filozof a publicista, profesor Erazim
Kohák. Viz článek str. 5.
ČTVRTEK 23. 10. – od 16.00 a od 17.30 ŠACHY
Výtvarně taneční projekt žáků a učitelů ZUŠ
Bystré.
Vstupné: dobrovolné
PÁTEK 24. 10. – od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
Sax & Crime (Rakousko) www.saxandcrime.xlnet.at Harald Kräuter - saxofon, zpěv, show,
Thomas Vigl - baskytara, mašinky, show
Vzpomínáte na Tres Hombres? Na pódiu stoji
s amplionem u úst charismatický lídr. Kšandy
a popruh od saxofonu se mu zařezávají do nahého těla a boty jsou někde zakopnuty... Harald Kräuter si bláhově myslel, že pověsí vyčerpávající muzikantskou profesi na hřebík. Ale
kdepak. Je zpět se svým sólovým projektem
Sax & Crime, který stojí na fúzi neuvěřitelného
koncertního nasazení, rapu, jazzu, reggae, kabaretu, parodie ikon světového rocku, šansonu
a asi deseti dalších žánrů a stylů. Výborná live
show, kterou je nutné zažít osobně.
Vstupné 120,- Kč/80,- KčS
NEDĚLE 26. 10. – od 15.00 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Módní přehlídka salon Atol Jany Štursové
– módní fantazie pro podzim a společenskou
sezónu.
Vstupné 60,- Kč
STŘEDA 29. 10. – od 17.30 ZDRAVÁ PŘEDNÁŠKA
Veškeré informace o zelených potravinách
a jejich využití.
STŘEDA 29. 10. – od 20.00
PŘEDNÁŠKO – BESEDA O ETIOPII
Přednáší Jiří Plecitý z „Člověk v tísni“.
PÁTEK 31. 10. – od 20.00
VEČER NAKLADATELSTVÍ ARGO
u příležitosti vydání knihy - Pozdrav z Poličky
Album 389 pohlednic královského věnného
města Poličky z let 1897-1948,zachycujících
život a proměny města a jeho obyvatel.
Během večera možno zažít ještě mnohá překvapení.

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 2. 10. – od 20.00
Pět holek na krku
Drama/Psychologický, Československo, 1967,
88 min
Režie: Evald Schorm
Hrají: Andrea Čunderlíková, Jana Krupičková,
Lucie Žulová
Jen zdánlivě dětský příběh se vyznačuje hlubokou znalostí lidských povah, v nichž se již
od dětství tají budoucí charakterové vady... Výtečně napsaný, inscenovaný i zahraný příběh,
dotýkající se celospolečenského mravního
klimatu.

ČTVRTEK 9. 10. – od 20.00
Pokání
Válečný/Drama/Romantický, Velká Británie/
Francie, 2007, 130 min
Režie: Joe Wright
Hrají: Keira Knightley, James McAvoy, Romola Garai
Obsah/Info: Oscar 1: Hudba + 6 nominací:
Nejlepší film, Herečka VR - Saoirse Ronan,
Kamera, Výprava, Kostýmy, Scénář
Příliš bujná fantazie dvanáctileté „budoucí spisovatelky“ Briony Tallisové odstartuje tragický
příběh, který nenapravitelně změní osudy tří
lidí.
ČTVRTEK 16. 10. – od 20.00
Gympl
Komedie/Drama, Česko, 2007, 105 min
Režie: Tomáš Vorel st.
Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Holubová, Tomáš Matonoha, Jiří Schmitzer
Obsah/Info: V prvním plánu jde o příběh party studentů gymnázia, kteří se věnují malování
graffiti. Na pozadí se ale odkrývají problémy
mladé generace, konflikt mezi konformitou
a naprostou svobodou, odpovědností a životem okamžiku, konflikt mezi školou, která je
odcizená realitě, a studenty, kteří chtějí dělat
skutečné věci.
ČTVRTEK 23. 10. – od 20.00
Než ďábel zjistí, že seš mrtvej
Drama/Thriller, USA, 2007, 123 min
Režie: Sidney Lumet
Hrají: Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke,
Albert Finney
Obsah/Info: Bratři Andy (Philip Seymour
Hoffman) a Hank (Ethan Hawke) mají problém
– tíživý nedostatek financí. Jeden si užíval, ale
za cenu daňových úniků, na které mu právě
přišel auditor. Druhý nemá práci a tím pádem
ani peníze na výživné pro své dítě a svojí bývalou ženu. Aby se z toho dostali ven, napadl
Andyho tak trochu zvrácený nápad, jehož realizací je pověřen Hank. Rozhodnou se vyloupit
klenotnictví svých rodičů. Věci se ovšem vymknou kontrole a místo lupu se oba dostanou
do ještě šílenějších situací, než si kdy dokázali
představit. Při loupeži totiž byla zavražděna
jejich matka a otec se sám pouští do pátrání
po vrazích.
ČTVRTEK 30. 10. – od 20.00
Fantom Morrisvillu
Komedie/Hudební, Československo, 1966,
89 min
Režie: Bořivoj Zeman
Hrají: Oldřich Nový, Květa Fialová, Jana Nováková, Vít Olmer, Waldemar Matuška
Obsah/Info: Česká filmová parodie na brakové sešitové romány odehrávající se v ponurých
šlechtických sídlech plných tajných chodeb, intrik a dávných tajemství. Příběh se „odehrává“
v pražském Smetanově divadle, kde si během
představení Bizetovy Carmen málo vytížený
hudebník čte šestákový román, který má
ukrytý mezi notami a prožívá s jeho hrdinou,
Sirem Hanibalem Morrisem, neuvěřitelné dobrodružství. Dobrodruh Manuel Diaz je těsně
před popravou osvobozen z cely smrti svými
kumpány, Dixim, Mikim a Drummondem.
Vypraví se do zámku Morrisville, kde se chystá
svatba Sira Hanibala s krásnou Clarence. Nikdo z přítomných netuší, že krásná nevěsta
dosud je Diazovou manželkou...
Cena za každé představení 30,- Kč.
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PODZIM = DEN STROMŮ

JAK TANCEM VYJÁDŘIT ZÁVISLOST NA DROGÁCH

Již potřetí připravujeme pro
Tanec je téměř všechno, včetně formy komuniděti a mládež mateřských a zá- kace. Dá se jím vyjádřit cokoliv. V tanečním oboru
kladních škol z Poličky a okolí
Základní umělecké školy Bohuslava Martinů vznikají
vzdělávací akci ke Dni stromů. pravidelně zajímavé projekty a ten poslední s názvem
Vzhledem k velkému zájmu „Drogy, závislosti“ máme po červnové úspěšné premiproběhne ve dvou dnech ve
éře možnost spatřit v říjnu ještě jednou.
čtvrtek a pátek 16. a 17. října od
Současný tanec se těžko definuje, objevují se
8:00 do 12:30 hod. v prostorách Divadelního klubu
v něm stále nové trendy a techniky. Co ale v pov Poličce. Bude připraven zajímavý program na něko- sledních letech převládá, je snaha vyjadřovat emoce.
lika stanovištích, na kterých se žáci dozvědí spoustu
A tanečnicím (a nezvykle i jednomu tanečníkovi)
zajímavých informací o dřevinách, lese a životě
v Poličce to opravdu jde. Zapomeňte ve čtvrtek 23. říjv něm. Podrobnější informace a pozvánky obdrží
na na pravidelnou dávku emocí předkládanou naší
pedagogové prostřednictvím svých škol na začátku
nejmladší komerční televizí a přijďte si prožít jednu
října. Těšíme se na viděnou na Dni stromů.
neobvyklou dávku do velkého sálu Tylova domu.
Za Ekocentrum Skřítek
Není potřeba jediného slova, abyste pochopili
nečnic berou diváci jako samozřejmost a často nejsou
ing. Eva Janečková
děj. Stačí poslouchat hudbu a sledovat, jak k vám
schopni docenit, že choreografie se na cestě ke spotanec v pohybech studentů základní umělecké školy
kojenosti s konečnou podobou vystoupení potýká
promlouvá. Je to příběh o dívce (Jitka Vosmeková), s řadou velkých i drobných problémů. A když se vykterá má na začátku vše – šťastný bezstarostný život, řeší, zpravidla si lidé většiny zakódovaných maličkostí
spoustu kamarádů, prožívá lásku se svým chlapcem
ani nepovšimnout. Proto si rád taková vystoupení
(Lukáš Trávníček). „Jednou se vlastně nechám zlákat
prohlédnu i dvakrát nebo třikrát, a pokaždé odhaluji
a napiji se vína. Alkohol a zábava mě uchvátí a tak si
symboliku, kterou jsem dříve nevnímal. „Některé čásřeknu o další drink,“ popisuje svou roli v představení
ti máme promyšlené do takových detailů, kterých si
Jitka. A závislost začíná, poprvé se opije. Touha po divák na první zhlédnutí ani nemůže stačit všimnout.
droze, kterou fantastickým výkonem ztvárnila Karolí- A také se stává, že do něčeho vkládáme symboliku,
na Kučerová, je silnější než dřívější vazby. Nastává boj
kterou diváci pochopí jinak, po svém,“ uzavírá Jitka.
mezi dívkou, kterou se snaží její chlapec od nebezpe- Vlastně, proč ne. To je na tanci krásné.
čí závislosti odtrhnout, a drogou. Vystoupení vrcholí
Tleskám nápadu, hudbě, choreografii, výkonu
tragickým koncem.
všech. Od nejmladších dívek po trojici v hlavních
„Co jsem hlavně chtěla, aby z toho vyplynulo je, že
rolích. Jen víc podobných projektů!
když člověk začne brát tu drogu, tak ztratí všechno, co
Jarda Najbert
před tím měl. Nebyl tam prostor vyjadřovat všechny detaily, hlavní linkou bylo, že ztratí toho kluka a přátele,“
dodává učitelka tance, která vlastně stojí za celým
představením – Vendula Pelzová. Tanec vystudovala
v Praze na konzervatoři a v Základní umělecké škole
„Naděje přemáhá strach“ zaznělo na prvním roční- Bohuslava Martinů působí čtvrtým rokem. Ona je
autorem nápadu, vymýšlí hudbu i pohyby. Občas
Pro zájem návštěvníků je prodloužena výstava
ku Běhu naděje v Poličce. Tuto větu, která mi utkvěla
se do vytváření choreografie zapojí i starší zkušené
oblečení z doby gotické až do konce října. Pokud
v paměti, pronesl jáhen Římskokatolické církve bratr
tanečnice, což je případ i tohoto projektu – například
mají zájem návštěvy školních tříd, prosím učitele,
Benedikt na náměstí v Poličce.
Běh naděje se letos konal v neděli na svátek Pový- sestavování duetů dívky s chlapcem. „Je moc fajn, aby se předem nahlásili telefonicky nebo osobně.
když jsme mohli říct, jak my to cítíme a vnímáme, Stále pokračuje možnost zhlédnout ukázky řemesel
šení Svatého kříže dne 14. září 2008.
protože přeci jen to pak tancujeme my a měli bychom
s průvodním slovem, jak se žilo dříve. Také zde
Volně navazoval na tradici Terryho Foxe v České
vyjadřovat emoce a činy tak, jak jsou přirozené nám,“ můžete zhlédnout stálou výstavu výrobků, které
republice. V Poličce ho podpořilo 86 účastníků, kteří
doplňuje Jitka.
vznikají při ukázkách různých řemesel a zároveň
přispěli na výzkum rakoviny částkou 4 904,- Kč.
Pokud vás pozvánka zaujala, nesmíte si přijít do
načerpat inspiraci pro své šikovné ručičky. Těším
Pozdravit pořadatele, hosty a účastníky přijel
se na vás. Ještě chci poděkovat za slova uznání
i Bc. Miloslav Macela, radní pro sociální oblast Pardu- divadla odpočinout, hodinu posedět v polstrovaných
křesílkách a holky »odtleskat«. Nechte na sebe působit
a projevy přízně všem milým návštěvníkům
bického kraje. Kromě bratra Benedikta promluvil také
tanec a emotivní hudbu a zkuste si představit, kolik
Síň řemesel v ul. Na Bídě, mob. 732 432 708,
starosta města Poličky pan Jaroslav Martinů. Objevil
dřiny se za takovým vystoupením skrývá. V hledišti
e-mail: galerie-art@seznam.cz
se také Martin Kovář, který měl zpívat písničky, ale
J. J.
z důvodu nemoci nemohl potěšit svým zpěvem účast- vypadá všechno jednoduše, nadprůměrné výkony taníky běhu, který přináší naději pro nás všechny.
Trať byla klasická a běhalo se kolem náměstí. Každý účastník v cíli obdržel šerpu, podobnou té maturitní. Také dostal párek, minerálku či čaj. V závěru běhu
Hokejový klub HC Spartak Polička
proběhlo slosování o krásné ceny.
Letošní běh naděje ukázal, že nám nadále není
zve všechny občany na
lhostejný osud lidí, které postihla rakovina.
Miloslav Zezula

NADĚJE PŘEMÁHÁ STRACH

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

4. - 5. 10.

MUDr. Hebltová Vladimíra,
Sloupnice 188, 465 549 236
11. - 12. 10. MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 615 402
18. - 19. 10. MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Janáčkova 523, 775 724 524
25. - 26. 10. MUDr. Kočí Jiřina,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
28. 10.
MUDr. Dostálová Jarmila, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663
1. - 2. 11. MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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SÍŇ ŘEMESEL

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
ZIMNÍHO STADIÓNU
V neděli 26. 10. v 17.00 hodin
před mistrovským
utkáním s Lanškrounem.
Přijďte poděkovat vedení města i dodavatelům.
Zástupci města ocení naši úspěšnou mládež.

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:
ALOE VERA – KRÁLOVNA
LÉČIVÝCH ROSTLIN
- Beseda o léčbě rostlinou ALOE
VERA
Termín: středa 8. 10. 2008
Čas:
začátek 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
20,- Kč
Lektor:
Mgr. Zdenka Kazdová
Info:
Zdenka Kazdová
tel: 608 979 079, SVČ Mozaika
tel: 461 725 352
SMALTOVANÝ ŠPERK
- výtvarná dílna pro mládež a dospělé
- výroba smaltovaných náušnic a ozdoby na krk
Termín: středa 15. 10. 2008
Čas:
17.30 - 21.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
230,- Kč, s členskou kartou 210,- Kč
cena zahrnuje materiál a kurzovné
Přihlášky: do 13. 10. 2008
počet účastníků je omezen
Lektor:
Olga Hudská
Info:
Radka Sobolová
DRAKIÁDA
- zábavné odpoledne pro děti i rodiče
Termín: neděle 19. 10. 2008
Čas:
prezence: 13.30 – 14.00 hod.
soutěž draků: 14.00 – 15.00 hod.
vyhlášení: 15.30 hod.
Startovné: 20,- Kč/drak
Místo:
letiště Polička
Doprovodný program: výtvarné dílničky pro děti s podzimní tématikou
letové ukázky pilotů a modelářů, prohlídka hangárů,
občerstvení
Info:
Radka Sobolová
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná
Psychografie a intuitivní kresba
- seminář pro dospělé a studenty SŠ
Pocítíme klid a ticho při meditačním
kreslení, ale také energii a vitalitu spojenou s prožitkem kreslení na hudbu.
Pokusíme se kreslit léčivé obrázky.
Termín:
sobota 25. 10. 2008
Čas:
9.00 - 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
800,- Kč
Přihlášky: do 22. 10. 2008 – počet účastníků je omezen
S sebou: přezůvky, pohodlné oblečení, pití či
svačinku (na místě lze uvařit čaj a kávu),
silnější měkké pastelky, tužku HB měkkou
Lektorka: Barbora Opelková – Ametyst Praha
Informace: Radka Sobolová
KOČKA Z PEDIGU
- dílna pro dospělé a studenty
Termín:
úterý 28. 10. 2008
Čas:
9.00 – 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
270,- Kč, s členskou kartou 250,- Kč
Přihlášky: do 24. 10. 2008 s platbou
S sebou: zahradnické nůžky, šídlo, ručník, pracovní oblečení
Lektorka: Zdeňka Švecová
Informace: Radka Sobolová

,,ŠÍPKY PRO PAPOUŠKY“
Až půjdete z podzimní vycházky sbírejte
šípky pro papoušky a jiná zvířátka žijící
v Koutku živé exotiky. Každého malého
i velkého sběratele odměníme drobným
dárkem. Šípky sušené i čerstvé můžete
nosit do Mozaiky denně od 8.00 – 19.00
hod.

POZOR!
poslední možnost přihlásit se do zájmových kroužků
SVČ Mozaika aktuální informace o volných místech
naleznete na www.mozaika-policka.cz nebo přímo
u nás v Mozaice

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
EXPEDICE ZA DINOSAURY
- celodenní výlet do ZOOPARKU A DINOPARKU ve Vyškově
Termín:
pondělí 27. 10. 2008 (podzim. prázdniny)
Odjezd: 8.00 hod. parkoviště u TD
Cena:
děti: 310,- Kč, dospělí: 350,- Kč v ceně je
zahrnuto cestovné, vstupné do ZooParku
a DinoParku, vstupné do 3D kina, jízda
DinoExpresem
Přihlášky: do 20. 10. 2008 s platbou v SVČ Mozaika
Polička
Informace: Richard Brabec
PEDIGOVÁ DÍLNIČKA
- pro děti ze ZŠ
Termín:
středa 29. 10. 2008
Čas:
8.30 – 11.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
60,- Kč, s členskou kartou 50,- Kč
Přihlášky: do 25. 10. 2008 s platbou
S sebou: zahradnické nůžky, šídlo, ručník, pracovní oblečení
Lektorka: Zdeňka Švecová
Informace: Radka Sobolová

PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM
BARONA PRÁŠILA
Letní tábor „Putování za pokladem barona
Prášila“ probíhal od 28. července do 8. srpna 2008.
Dvanáctidenní tábor se konal v krásném prostředí
Toulovcových maštalí a to přímo v části obce Vranice. Naše základna se stala na začátku tábora dědičným panstvím rodu Prášilů. Postupně, jak jsme
šli po stopách a dobrodružstvích barona Prášila,
se základna měnila na ruské město Zlatost, finské
město Kirkenes, mongolské město Chu-Che-Chao-Che, japonské Aizuwakamacu…
Tábora se zúčastnilo 45 dětí, které byly rozděleny do čtyř oddílů - baronských rodů. O každý
z těchto rodů se svědomitě starali dva vedoucí
- baroni z družiny barona Prášila.
Od prvního dne jsme se snažili dostihnout barona Prášila, který byl vždy o krok před námi, protože nemohl čekat, než se ubytujeme, „… jelikož dobrodružství taktéž nečeká…“ Naštěstí věhlas barona
Prášila byl vždy tak veliký, že jsme naprosto přesně
věděli, kudy a kam směřoval, a jaká dobrodružství
prožil. Měli jsme to štěstí, že jsme si spoustu těchto
dobrodružství mohli prožít také. Děti se například
mohly ve vybíjené utkat s mimozemšťany z planety
Mipanipecátelujimpajimi, v Japonsku si vyrobily
ruční papír, viděly rituál pití čaje, naučily se skládat
origami jeřába, v Mongolsku se snažily postřehnout
a spočítat vojáky chána Kublajchána, ve Finsku si
vyzkoušely zásobování jezerních měst, utkaly se se
soupeři nejen na poli bitevním, ale taktéž na poli
divadelním, také měly napsat příběh, který baron
Prášil prožil, a to zdaleka nebylo vše. Při celodenním výletě se nám podařilo překonat, díky kouzelným vrtulkám královny Maud, vzdálenost mezi Antarktidou a Afrikou za jediný den! (Při té příležitosti
jsme se podívali na Toulovcovu rozhlednu, prošli
část Maštalí a navštívili Budislav.)
Vyvrcholením celého putování bylo setkání
s baronem Prášilem, při kterém došlo k vyhodnocení celotáborového snažení jednotlivých oddílů.
Vše bylo korunováno objevem rodinného pokladu
Prášilů. Za mince, které poklad obsahoval, si děti
mohly nakoupit na Vranickém tržišti.
Poslední odjezdový den se ani u nás neobešel
bez slz. Ale slíbili jsme si, že se příští rok všichni
zase uvidíme.
Tato akce byla finančně podpořena Pardubickým krajem, za což mu děkujeme.
Za spokojené táborníky
Miroslava Venclová a Mgr. Milan Matouš

„Blátěná“ taška
- tašku vyzdobíme pomocí hliněné malby
nebo batiky
- pro děti ze ZŠ
Termín:
středa 29. 10. 2008
Čas:
12.00 – 15.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50,- Kč, s členskou kartou 40,- Kč
Přihlášky: do 25. 10. 2008 s platbou
S sebou: pracovní oblečení
Lektorka: Radka Sobolová
Informace: Radka Sobolová
MOZAIKA PODZIMU VE FOTOGRAFIÍCH
- (ne)tradiční fotografování podzimu
- pro děti od 5. do 9. třídy
Termín:
středa 29. 10. 2008
Čas:
9.00 – 14.00 hod.
Sraz:
SVČ Mozaika
Cena:
40,- Kč, s členskou kartou 30,- Kč
Přihlášky: do 25. 10.2008 s platbou
S sebou: digitální fotoaparáty, mobilní telefony
s fotoaparátem, svačinku
Lektorka: Alena Báčová (www.ajinka-photo.com)
Informace: Alena Báčová
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ZPRÁVIČKY Z KOUTKU ŽIVÉ
EXOTIKY
Koutek živé exotiky má již dlouholetou tradici
a najdete ho v SVČ Mozaika Polička. V péči Richarda
Brabce a Ríši Voldána je nyní 25 druhů živočichů.
Prostřednictvím tohoto sloupku bychom vás rádi
postupně se všemi seznámili.
Párek
krásných
Amazoňanů modročelých, který vítá každého
našeho návštěvníka, je
v Mozaice už řadu let.
Samička Mařenka a sameček Roko se vyznačují velkou inteligencí,
stejně tak jako všichni
papoušci jejich druhu.
Jejich velká ochota komunikovat s člověkem
překvapí každodenně
v Mozaice spoustu návštěvníků.
Tento druh patří mezi oblíbené velké papoušky
chované v péči člověka, i když jejich krmení je poměrně náročné. Papouščí jídelníček musí být pestrý,
denní dávka obsahuje: slunečnice, 1/2 jablka nebo
mrkve, 2 dětské piškoty, zralý nebo sušený šípek,
zelené krmení (lusky, pampelišky, hlávkový salát,
brokolice, čínské zelí…) dále je nutné zpestřovat jídelníček dle možností sezóny.
Zapojte se do naší akce ,,ŠÍPKY PRO PAPOUŠKY“
a až půjdete na podzimní vycházku nasbírejte šípky
a přijďte Mařenku a Roka navštívit k nám do Mozaiky.
V případě zájmu nabízíme možnost adopce tohoto
párečku.
Koutek živé exotiky zve všechny děti, které mají
rády zvířátka a přírodu, do zájmového kroužku Mladých ochránců přírody. Zajímavou činností se budete
seznamovat s přírodou a se vším, co k ní patří.
Informace týkající se adopce a Mladých ochránců
přírody vám ochotně sdělí vedoucí oddělení Richard
Brabec.
Richard Brabec, tel: 461 723 703, 723 160 786
e-mail: brabec@mozaika-policka.cz
www.mozaika-policka.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
V měsíci říjnu vzpomínáme
pátého výročí úmrtí našich rodičů Aloise a Marie Hlouškových.
Kdo jste je znali, vzpomeňte
s námi.
Děti a vnoučata
Dne 15. 10. uplyne 20 let, kdy
nás navždy opustila naše drahá
manželka a maminka, paní Alena
Černíková. Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manžel a děti
s rodinami
Dne 28. října uplynou 2 roky
ode dne úmrtí naší milované maminky a babičky Vlasty Říhové.
Vzpomíná dcera
s manželem a vnuci Josef,
David, a Filip

PODĚKOVÁNÍ
Bylo pěkné letní srpnové dopoledne a já
se vydala s přítelkyní, paní Peterkovou, která
mě vezla na invalidním vozíku, do parku. Při
procházce jsem ztratila klíče. Ráda bych touto
cestou poděkovala panu Komárkovi, který klíče
našel a ještě v parku mi je předal.
Marie Styblíková
Dům s pečovatelskou
službou Penzion Polička
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Dne 11. října 2008 uplyne
jeden rok od úmrtí paní Věry
Fáberové z Poličky. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou spolu s námi.
dcera Andrea, rodiče
a sestra s rodinou
Dne 16. října budu vzpomínat na dobrého
člověka, pana Bohumila Žváčka, rodáka z Borové u Poličky. V tento den uplyne 100 let od jeho
narození. Přesto, že to byl náš nevlastní otec,
vzorně se o nás staral. Jeho a maminčinou zásluhou jsme měly v době války hezké dětství. Byl
i hodný dědeček našich dětí. Škoda, že zemřel
již v 63 letech.
S úctou a láskou vzpomíná
Hana Maříková se sestrou Blankou

EXPEDICE EXTREM PERU 2008
Třetího září jsem se vrátil se svou přítelkyní
a spolucestovatelkou Ivou Dolečkovou z desetitýdenní sportovně-dobrodružné expedice z Peru.
Tato země je pro outdoor a extrémní sporty zaslíbená. Horolezectví, rafting, jízda na horském
kole, sandboarding, paragliding, trekking, surfing,

Z ČINNOSTI DPS PENZION
První srpnová sobota byla ve znamení hudby
a tance. Senioři se sešli na zábavě v Lačnově u pana Střílka. Tancovalo se, zpívalo a nechyběla ani
projížďka na lodičce. Pořad Trampské písničky pro
naše babičky a dědečky, se konal v atriu Penzionu.
Protože k létu a prázdninám patří také zmrzlina,
bylo příjemné letní odpoledne zpestřeno zmrzlinovým pohárem. Nápad se seniorům velmi líbil
a shodli se na tom, že by zmrzlina mohla být při
pořadech v Penzionu podávána častěji. A do třetice
si senioři společně zazpívali při narozeninovém
zpívání. Tento měsíc zavítala mezi seniory paní
Prosecká s kurzem první pomoci. Senioři si oživili
své znalosti a dozvěděli se také nové informace, co
se týče záchrany života. Některé postupy si mohli
i vyzkoušet.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je
bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci
Tě stále budeme mít….

pozorování divoké zvěře, to vše tato část planety
nabízí. Cordillera Blanca (Bílé pohoří) bylo naším
prvním cílem. Severní stěna 6040 m vysokého
Quitaraju nás pustila asi čtyřicet výškových metrů
pod svůj vrchol. Osm a půl hodiny na předních
hrotech maček a s cepíny v rukách, čtyři hodiny
slaňování, mráz kolem mínus dvaceti, silný vítr
a velká fyzická i psychická dřina, tak by se dal
stručně charakterizovat náš extrémně vyčerpávající vrcholový den.
Dalším cílem byl asi stopadesáti kilometrový
sjezd divoké řeky Urubamby na naší kanoi Barace.
Tento úsek řeky není technicky příliš obtížný až
na několik míst dosahujících stupně obtížnosti
WW 2-4, a opravdu stojí za to. Plavba na Barace po
jezeru Titicaca ležícím v nadmořské výšce 3821 m,

byla neuvěřitelným zážitkem s malým světovým
primátem. Podle místních domorodých kmenů žijících na plovoucích, z rákosu postavených, ostrovech, jsme byli prvními lidmi na nemotorové lodi,
kteří po jezeře cestovali pomocí vlastních sil.
Stopadesáti kilometrový trek z Cachory
přes nedávno objevené incké naleziště jménem
Choquequirao bez průvodců a nosičů, byl dalším
fyzicky velmi vyčerpávajícím, ale nádherným zážitkem. Stezka vede zařezanými údolími, vysokohorským mlžným lesem a překonává sedla ve výšce
nad 4500 m.
Jeden den jsme se koupali v termálních pramenech ve vysokohorském mlžném lese, všude okolo
nás jen hustá vegetace, a druhý den jsme rozehřívali vodu ze sněhu pod šestitisícovým velikánem
Salkantay. Posledním, a pro nás opravdu nevšedním, zážitkem bylo týdenní putování s Barakou po
řece Madre de Dios k jezeru Valencia v Amazonské
pánvi. Nesnesitelné vedro, vlhkost vzduchu blížící
se stu procentům, džungle, písčité pláže, stovky
motýlů, ptáků, želv a kajmanů nám byly denními
průvodci.
Mezi člověkem a tím, čeho dosáhne, leží prostor, který lze překonat jen prostřednictvím vlastní
vůle a touhy, a my jsme ho překonali. Srdečně vás
všechny zveme v listopadu do Divadelního klubu
na přednášku s fotkami i videoprojekcí. Termín
bude upřesněn v dalším čísle Jitřenky v programu
DK.
Petr Mazal a Iva Dolečková

PODZIMNÍ VYCHÁZKA
Kardioklub Svitavy pořádá v sobotu 18. října 2008 kondiční vycházku v délce 7 km.
Učastníci z Poličky se sejdou na vlakovém nádraží,
odjezd vlakem 7,38 hod. do stanice Opatov. Pěší vycházka kolem rybníků do Valdeku lesem do Lačnova,
kde proběhne exkurze u Katky. Vedoucí vycházky je
Jana Hikadeová .
Zveme všechny, co chtějí něco pro své zdraví udělat. Nože a košíky na houby s sebou.
Za výbor kardio klubu
Jan Pokorný

AFRIKA V JITŘENCE
Markéta Kutilová pochází z Poličky, pracuje
jako nezávislá novinářka a humanitární pracovnice.
Lidové noviny, Ekolist, Reflex, Týden, ČRO, rakouský deník Weiner Zeitung, The Guardian... pro tyto
a další média Markéta Kutilová psala nebo s nimi
spolupracovala. Se společností Člověk v tísni se vydala do Íránu, na Srí Lanku nebo do Indonésie. Několikrát navštívila Demokratickou republiku Kongo,
aby pomohla řešit problémy, o kterých se ve světě
ani u nás moc nemluví, i když se svým dílem týkají
skoro každého z nás, kdo někdy používal mobil,
notebook nebo třeba videokameru.
Válka v Kongu oficiálně skončila v roce 2003,
ale zemi dál okupují rebelové ze sousední Rwandy (asi 10 000 vojáků z kmene Tutsiů a 8 000
mužů kmene Hutuů operujících zde pod názvem
FLDR), partyzáni ze sousední Ugandy a víc než
sto nezávislých rebelských jednotek sledujících zde
své zájmy, které se týkají hlavně těžby nerostných
surovin. Kongo by za jiných okolností mohla být
velmi bohatá země, leží tu naleziště zlata, diamantů,
cínu, mědi, kobaltu, uranu a coltanu. Právě coltan
je hlavním motivem války, je nezbytný k výrobě
mobilních telefonů, přenosných počítačů a videokamer, v nichž uchovává energii, využívá se také
při výrobě balistických střel a jaderných reaktorů.
Kongo má asi 80% světových zásob coltanu, zbytek
má Austrálie a Jižní Amerika. Největším vývozcem
tohoto „černého zlata“ přesto není Kongo, ale
Rwanda (země, kde v roce 1994 Hutuové vyvraždili 800 000 Tutsiů), která nemá coltan skoro žádný.
Cena coltanu každým rokem díky vysoké poptávce
roste a většina ho opouští zemi ilegálně pod kontrolou ozbrojených povstalců.
Projekt, na kterém se Markéta Kutilová podílí,
probíhá v regionu Bunyakiri, v provincii Jižní Kivu
na východě země, který je okupován rebely ze
sousední Rwandy. Tato oblast je jedna z nejvíce
postižených válkou, lidé zde trpí boji od roku 1998,
kdy vypukla světová africká válka, při níž zahynulo
více než 5 milionů lidí. Přesto, že v Kongu působí
modré přilby OSN – asi 17 000 vojáků, Bunyakiri je
víceméně pod kontrolou rwandských rebelů, kteří
tu kontrolují těžbu nerostných surovin, pěstují marihuanu, kradou zvířata, jídlo, ničí vesnice a brutálně
znásilňují ženy.
Znásilňování se tu dá označit jako genocida na
ženách – více než 200 000 znásilněných žen. A toto
číslo každým dnem roste. Podle statistik OSN je
na východě Konga denně znásilněno 40 žen, 13%
z nich je mladších 14 let, 3% na následky znásilnění
zemřou. Většina žen po takovém brutálním činu
potřebuje náročnou operaci, část z nich už nikdy
nebude moci mít děti. V této oblasti je také asi 20%
HIV pozitivních, což je dvacetkrát víc než v jiných
částech země. Znásilňování, které je nejčastěji prováděno muži v uniformě – vojáky, policisty a rebely,
se tu stalo válečnou zbraní. Jeho součástí dokonce
bývá mučení, sexuální otroctví nebo vynucený incest. Výsledkem těchto zločinů proti lidskosti jsou
ponížené, psychicky i fyzicky zraněné ženy, které
jejich manželé často odvrhnou, takže se rozpadají
celé rodiny, komunity, společnost. Znásilnění
funguje i jako způsob, jak učinit vesničany loajální k rebelům a tak si je zotročit nebo je z jejich
domovů vyhnat. Jediné relativně bezpečné místo
v Bunyakiri je silnice, kolem níž tu skvotují tisíce
uprchlíků a opuštěných žen. V Bunyakiri je 50 vesnic, v nichž žije 150 000 obyvatel, ale je tu pouze
jedna nemocnice, kde je jen jeden doktor. Chybí
zde obydlí, zdroj obživy, léky, potraviny...
Právě tyto věci se Markéta Kutilová, Člověk
v tísni a další humanitární organizace snaží změnit. Podařilo se jim v Bunyakiri vybudovat chráněnou dílnu, kde se ženy učí šít školní uniformy,
kachní a slepičí farmu a výrobnu mýdla. Bylo také
postaveno několik obydlí pro ženy, které jsou
v nejkritičtější situaci... Finančních prostředků je
ale málo, a tak hlavní a jednou z nejdůležitějších
druhů pomoci zůstává – mluvit s postiženými

ženami o jejich často krutých zážitcích a problémech.
Markéta Kutilová promítala 17. září v Divadelním klubu pro veřejnost a 18. září dopoledne pro
školy v rámci projektu Colour Meeting Education
dokumentární film The Greatest Silence – RAPE IN
THE CONGO, který se věnuje problematice znásilňovaných žen v Kongu, byl jedním z hlavních filmů
letošního festivalu Jeden svět (festival dokumentárních filmů o lidských právech), vyhrál speciální
cenu na filmovém festivalu v Sundance a oslovil
i na dalších světových festivalech věnovaných do-

kumentárnímu filmu. Po filmu následovala nevšední diskuze s Markétou Kutilovou, která odpovídala
na dotazy týkající se dokumentu i své práce. Atmosféra po promítání a při diskuzi v sále naznačovala,
že téma života v Kongu – kontroverzní, překvapivé
a místy i kruté, prezentované Markétou Kutilovou,
otevřelo mnohým lidem z publika oči.

takové krátké mise, jejimž cílem bylo zmonitorovat,
zevaluovat nějaký projekt nebo napsat projektový
návrh pro nějakou organizaci.
Proč sis pro svou práci vybrala právě Kongo a téma znásilněných žen?
To bylo poměrně jednoduché. Když se podíváš
na Afriku, kde jsou v současné době konflikty a kde
jsou zajímavá místa z novinářského hlediska, tak to
je buď Dárfúr, Somálsko nebo Kongo. A Dárfúr
v době, kdy jsem odjížděla, vypadal opravdu hodně
špatně. Zrovna tam znásilnili jednu moji známou,
humanitární pracovnici, Španělku. A to byl takový
impuls, proč jsem si řekla – Dárfúr, Súdán opravdu
ne. A zabít bych se nechtěla nechat, takže proto to
Kongo. Je to země, která je hodně zajímavá a kde je
spousta problémů. Navíc můj přítel tam dostal práci,
řídil odminovací projekt pro organizaci Handicap
International, takže se to tak hezky sešlo. Proč ženy.
Když jsem byla v Kongu, tak jsem původně bydlela
ve městě Kisangani. Je to zóna, kde přímý válečný
konflikt v současné době neprobíhá. Samozřejmě
jsem slyšela, že na východě je válka, ale Kongo je
ohromné jako celá západní Evropa, takže dostat se
někam jen tak – to člověk musí dlouho plánovat.
Není tam ani infrastruktura, což je docela složité.
Takže jedině letecky. Na východ jsem se nedostala,
a když jsem se z Konga po půlroce vrátila, na Kongo jsem hrozně zanevřela, protože je tam obrovský
rasismus vůči bílým. Necítila jsem se tam dobře. Cítila jsem, že mě lidi nenávidí jenom proto, že jsem
bílá. Řekla jsem si, že do Konga se už nikdy, nikdy
nevrátím. Pak jsem viděla film Kongo: hluboké

Rozhovor s novinářkou a humanitární
pracovnicí Markétou Kutilovou
Z Poličky přes redakce známých novin a časopisů až do Konga. Jak probíhala tvoje cesta skrz
profese a světadíly?
Já jsem kdysi, když jsem byla ještě hodně mladá,
měla takový sen – být jako Petra Procházková. Prostě jsem chtěla být válečnou reportérkou a rozhodla
jsem se, že si za tím svým snem půjdu. Nicméně
jsem nevěděla jak na to, takže jsem se rozhodla,
že budu kopírovat Petru. Začala jsem studovat
novinařinu a potom jsem nastoupila na praxi do
Lidových novin do zahraniční redakce. V té době
se ale staly povodně v Čechách a mě odvolali do
ticho, který se mi dostal do rukou. Když jsem vidědomácí redakce, kde mi potom nabídli stálou práci. la, co se děje na východě, že tam vlastně probíhá
V Lidových novinách jsem zůstala celkem dva roky. genocida na ženách, asi proto, že jsem sama žena,
Poté jsem odjela se svým kamarádem na cestu přes
tak v tu chvíli, kdy jsem to viděla, jsem se rozhodla
Bulharsko, Turecko, Írán do Pákistánu. Když jsme – musíš tam jet, musíš dostat tuhle problematiku do
byli v Íránu, tak se tam stalo veliké zemětřesení
českých médií, protože tady se o tom vůbec neví.
ve městě Bám, kde tenkrát zahynulo třicet tisíc lidí
Za dva dny nato jsem sedla do letadla a letěla na
a město bylo srovnáno se zemí. Okamžitě jsme tam
východ Konga, sama, kde jsem vlastně nikoho
odjeli jako novináři, psala jsem tam reportáže pro
neznala, takže jsem měla docela strach, jak to doLidové noviny a tenkrát jsem se setkala s lidmi
padne. Nicméně jsem měla obrovské štěstí, protože
z Člověka v tísni, kteří tam byli jako humanitární
jsem se úplně náhodou, hned po příletu do Gomy,
pracovníci, a kteří mi říkali: „My tady nutně po- setkala s Bernardem, člověkem z toho filmu a říkatřebujeme pomoc, protože prostě nemáme dostatek
la jsem mu – potřebuju udělat reportáž o sexuálním
lidí.“. To bylo hned po zemětřesení, takže situace
násilí a potřebuju se dostat do místa, kde jsou na
tam byla opravdu špatná. Zeptali se mě, jestli bych
tom ty ženy opravdu špatně - a on mi říká – jeď do
jim mohla pomoct na tři týdny jako dobrovolnice. Bunyakiri, to je vlastně ta vesnice, která se objevila
Požádala jsem Lidové noviny, aby mi daly neplace- ve filmu - a já jsem říkala, že tam nepojedu – když
né volno z redakce, ty to ale odmítly. Řekli mi - mu- už to bylo ve filmu, tak tam určitě pomoc už je
síš se rozhodnout – buď jsi humanitární pracovnice, - a on říkal - ne, tam je to ještě horší, než to bylo ve
nebo jsi novinářka. Dala jsem výpověď v Lidových
filmu. Takže se mi pak podařilo vyjednat si konvoj
novinách, nastoupila jsem v Člověku v tísni a na- – vojenskou ochranu modrých přileb a jela jsem do
konec jsem zůstala v Íránu rok. Potom jsem začala
Bunyakiri, kde jsem opravdu našla ženy ve strašné
pracovat jako projektová managerka. Když jsem se
situaci. Našla jsem tam i řádovou sestru Clotildu,
vrátila z Íránu, tak se stalo velké tsunami a odjela
která se o ně stará. Hned po návratu jsem publikojsem na Srí Lanku zakládat misi Člověka v tísni. Na
vala reportáže, byla jsem ve spoustě českých médií
Srí Lance jsem nakonec zůstala skoro dva roky
mluvit o Kongu a Člověk v tísni se uvolil, že uvolní
a poté, co jsem se vrátila, jsem se rozhodla, že se
půl milionu korun z Klubu přátel Člověka v tísni
vrátím zpátky k novinařině, a že bych měla funkci
právě na pomoc znásilněným ženám. Já jsem se do
nezávislé novinářky působící v Africe. Proto jsem
Konga vrátila ještě letos v květnu, kdy jsme spolu
taky odjela do Konga. Mezitím jsem ještě byla na
s Clotildou vymyslely projekt na pomoc znásilněmisích v Indonésii a Kambodži, ale byly to obě
ným ženám, který už běží.
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AFRIKA V JITŘENCE
Jak prožíváš nebezpečí, které v Bunyakiri, obklíčeném rwandskými rebely, hrozí téměř na každém
kroku mimo silnici?
Snažím se pohybovat s ochranou modrých
přileb, protože to místo není bezpečné. Je to samozřejmě místo, kde je válka. Není úplně dobré
se tam pohybovat sama, navíc jako žena. Já jsem
spíš nejvíc řešila takové to dilema, jestli se nemůže
stát i mně, že bych byla znásilněná, protože to je

to poslední, co bych asi chtěla, obzvláště když má
člověk kolem sebe desetitisíce žen, které znásilněné byly. Ale pak jsem došla k závěru, že za celou
dobu toho konfliktu nebyla znásilněna jediná běloška, což je proto, že když by byla znásilněna bílá
žena, přilákalo by to moc velkou mediální a mezinárodní pozornost, o což samozřejmě rebelové,
kteří tam to zlo páchají, nestojí. To je to poslední
co potřebují – pozornost světa. Takže se pořád
spoléhám na to, že by byla moc veliká náhoda,
kdybych já byla ta první.
Jak se ti daří zvládat drsné životní podmínky,
jako člověku, který pochází z celkem bohaté střední
Evropy?
Když jsem v Bunyakiri, tak tam není ani
elektřina, ani třeba záchod, není tam ani pokrytí
mobilních sítí, není tam vůbec nic. Žijí tam tak
trošku jako ve středověku. Spím na zemi, na takové
podložce a jím normální jídlo, co jedí místní – banány, maniok, kukuřici, které se tady připravuje na
ohni. Jednou se mi ale stalo, že mi vesničané donesli dar – slepici. Jinak se tam maso nejí, protože
tam zvířata moc nejsou. Lidé se bojí zvířata chovat,
protože když máte zvíře, tak je to kořist pro rebely
a nechtěně to láká pozornost. Pro mě jako bělošku
jsou ty životní podmínky ztížené, ale člověk vlastně
k životu moc nepotřebuje. Když máš co jíst, máš
nějakou vodu, máš se kde umýt, máš kde spát, máš
střechu nad hlavou – tak vlastně nic víc nepotřebuješ. Dá se to vydržet, i když jasně, že potom, když
se po čtrnácti dnech vrátím do civilizace, tak se
hned vrhnu k internetu, hned zapínám mobil a už
se těším na to, jak si přečtu, co se ve světě stalo,
protože tam jsem absolutně odříznutá od světa,
tam člověk vůbec neví, co se kde děje. Na druhou
stranu je hrozně fajn si občas vyzkoušet tenhle
primitivní způsob života a pro mě to není nic moc
nového. Třeba v Íránu jsme to měli podobně. Když
jsme žili ve stanovém táboře na stadionu uprostřed
pouště, tak to taky nebyl žádný med.
Je to pro tebe nějak lehčí skrz tvoje zkušenosti, co
máš z ostatních misí?
Určitě. Jsem člověk, který je hodně adaptabilní
a dokáže se přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám,
takže mně to tak velké problémy nedělá.
Snaží se konžská vláda řešit nějakým způsobem
situaci? Problematiku znásilněných žen a rozpadajících se rodin...
Konžská vláda je hrozně mladá, první demokratický prezident byl zvolený až v roce 2003. Vláda je
neuvěřitelně zkorumpovaná, nefunkční a nedokáže
zajistit ani základní potřeby Konžanů, které by
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normálně zajistit měla, takže tam nefunguje školství, zdravotnictví, infrastruktura, doprava. Prostě
nefunguje nic. Natož, aby se vláda soustředila na
nějaké sexuální násilí na vlastních občankách, to
jde absolutně mimo pozornost státních úředníků.
Takže veškerá pomoc, která těm ženám dojde, je
pomoc od zahraničních humanitárních oranizací.
Myslíš si, že pomoc zvenčí je dostatečná? Věnuje
svět problému v Kongu dost nebo z nějakého důvodu ne?
Válka v Kongu je hodně zapomenutá, je to z toho důvodu, že je hodně opomínaná médii a zřejmě
to bude tím, že je tam de facto málo krve. Tahle válka už si vyžádala 5 milionů životů civilistů. Ale jsou
to lidi, kteří umírají až na následky válečného strádání. Většina z nich umírá na podvýživu, na nemoci... Jenom hrozně málo obětí umírá v přímém boji.
Takže tam třeba nedochází k bombardování vesnic,
samozřejmě, že tam také dochází k masakrům civilistů, ale ojediněle, je to třeba 5 masakrů za rok, kdy
5 vesnic je zmasakrováno, vypáleno atd. Ale není
to tak masivní. Důvod, proč je válka v Kongu taky
opomínána je, že média už jsou trochu přesycená
válkami v Africe. Že už to vlastně lidi na Západě

ani moc nezajímá. Prostě další válka v Africe. No jo
no. Na to jsme si přece už dávno zvykli.
Několik reakcí z řad studentského publika
„Zapůsobilo to na mě hodně. Není mi z toho vůbec dobře. A hlavně, že se o tom ani nemluví. Mělo
by se to nějak hodně řešit.“ (Míša, 20 let)
„Film je to určitě pěkný, akorát si myslím, že je
to všechno málo rozebraný, mělo by to bejt určitě
víc. Měla by se tím víc zabývat celá společnost, je to
takový zapomenutý a působilo to na mě bezmocně,
smutně.“ (Jirka, 20 let)
„Mně se to líbilo, bylo to pěkně zfilmovaný, měli
o tom dobrý povídání, ale myslím si, že ti chlapi vůbec neví, co dělají. Ani vlastně, jak oni tam říkali, že
kdyby měli třeba sestru nebo něco takovýho, tak, že
by zabili pro to nebo něco. Já to prostě nechápu. To
je něco hroznýho, kdyby se stalo něco takovýho tady,
tak si myslím, že to asi nerozdejchám. Bylo to fakt
hrozný.“ (Lucka, 17 let)
„No, pocity takový smíšený z toho, vůbec to nebylo pěkný, co se tam děje a je dobře, že nás to informuje.“ (Ondra, 17 let)
„Je to takový strašný a hlavně strašně špatný, že
se o tom vůbec nemluví.“ (Lucka, 16 let)

AFRICKÝ DENÍK 1
Pozn. redakce: Vážení čtenáři, v příštích číslech
Jitřenky se budete exkluzivně setkávat se zápisky poličské rodačky Markéty Kutilové z její humanitární
cesty do afrického Konga.
Vždycky jsem chtěla do Afriky. Fascinovala mě
svou tajemností, barvami a vůněmi, které jsem
neznala. A pohnutou historií. Kontinent ovládnutý
a zotročený Evropany, který má teď svobodu. Kontinent tak bohatý i chudý, tak krásný a hrozivý. Můj
střet s realitou byl strašný. Snad právě proto, že moje
první africká cesta vedla do Demokratické republiky Kongo, země, o níž sami její obyvatelé říkají, že
je prokletá.
Nikdy předtím jsem nepřemýšlela o barvě své
kůže ani si ji nijak neuvědomovala. Pravda, v Asii
občas bílá tvář pomáhá dostat se do přeplněného
autobusu, předběhnout frontu, dostat nejlepší kus
masa apodpobně a navíc v Asii platí, čím bělejší,
tím krásnější. Jenže dokud je „bílej ksicht“ spíše
výhodou, člověk o tom nepřemýšlí. Opuštěním
letadla v Kinshase se všechno změnilo. Najednou
mě ta moje bílá kůže začala kousat, svědit, škrábat.
Fyzicky mě začala moje bělost bolet a já si zoufale
přála být alespoň trochu černá. V Kongu jsem rázem ztratila svoji identitu. Přestala jsem být ženou,
Češkou, slečnou, Markétou. Stala se ze mě prostě
jen „muzungu“. Přeloženo ze svahilštiny to znamená
„bílý člověk“. Nikdo mi jinak neřekne než „hej muzungu“. Ozývá se to ze všech stran, koutů, zákoutí,
kde se jen objevím. A kde se objeví muzungu, tam
se zaručeně v tu ránu objeví stovky zvědavců, kteří
nejčastěji chtějí peníze, buď přímo, nebo vás nějak
obrat.
Do srdce temnoty, jak Kongo nazval ve stejnojmenné knize anglický spisovatel Joseph Conrad,
jsem odjela před rokem. Děj jeho knihy se sice odehrává v polovině 19. století, tedy v době, kdy Kongo
začínali kolonizovat Belgičané, ale ani dnes by
člověk nenašel název výstižnější. Zatímco v českých
dějinách trvala doba temna 30 let, v Kongu začala
před 123 lety s příchodem Belgičanů a záblesk světla naděje je dodnes v nedohlednu. Doba utrpení
začala pro Konžany v roce 1884, kdy bylo na Berlínské konferenci Kongo předáno do rukou belgického
krále Leopolda II., jako jeho soukromá kolonie.
Do té doby v Konžském království, na území
velkém asi jako celá západní Evropa, žily stovky
různých kmenů, až najednou přišli bílí vojáci – Belgičané a řekli jim, že jsou Leopoldovým majetkem.

To byla vůbec strašná část historie. Leopoldovi muži
Kongo vydrancovali, domorodce nahnali těžit kaučuk, zlato, diamanty, měď. Těm, kteří neplnili kvóty,
Belgičané sekali ruce. Včetně dětí. Podle dokumentu televize BBC za nadvlády Belgičanů zahynulo až
8 milionů Konžanů. V roce 1960, kdy Kongo získalo
nezávislost, se k moci dostal šílený diktátor Mobutu
a z Konga byl až do roku 1996 Zair. Po odstranění
Mobutua začal boj o moc v Kongu a do války se
zapletlo šest afrických sátů podporovaných Velkou
Británií, Francií či Belgií. Během války, keré se říká
světová africká válka, zahynulo 5 milionů Konžanů.
Dnes má sice Kongo demokraticky zvoleného prezidenta, na východě se ale válčí dál. Rebelové ze
sousední Rwandy zde drancují nerostné bohatství
a terorizují civilisty. Počet znásilněných žen a dětí
už přesáhl počet 200 000. V této ekonomické válce
jde zejména o coltan, rudu nezbytnou k výrobě mobilních telefonů, laptopů, playstations atd. Ve světě
roste hlad po moderních technologiích a Kongo má
80 % světových zásob coltanu.
Lze se tedy vlastně Konžanům divit, že bílé
nemají rádi? „Všichni bílí jsou tu proto, že zde dělají
nějaký byznys nebo jim za to někdo moc dobře platí,“
říká můj známý Jerome. A svým způsobem má pravdu. Pokud chce bílý přežít v Kongu, musí nejdřív
Konžanům porozumět, pochopit historii a jejich
mentalitu. Mně to trvalo skoro rok. Přiznám se, že
po prvních čtyřech měsících jsem z Konga prchla
s tím, že se tam už nikdy nevrátím. A teď odjíždím
znovu, už počtvrté.
A až pojedete do Bruselu, zkusete se podívat na
tamní velkolepé stavby tak trochu jinýma očima.
Markéta Kutilová

POZVÁNKA DPS PENZION – ŘÍJEN
1. 10. Seniorská stopa - 1. ročník pochodu nejen
pro seniory. Jsou určeny dvě trasy. Trasa č. 1 povede
ulicemi - Na Valech, Vrchlického, Eimova, Fortna, Palackého náměstí. Trasa č. 2 - Na Valech, Vrchlického,
Riegrova, Palackého nám. Na náměstí se obě skupiny
sejdou u Morového sloupu. Zde si vyslechneme informace o historii našeho náměstí. Po návratu do DPS
nás bude čekat v jídelně malé občerstvení a soutěže.
Kdo bude mít zájem, může si na recepci v DPS nechat
změřit krevní tlak. Tato aktivita je zaměřená na prevenci zhoršování zdravotního stavu seniorů, podporu
v aktivním způsobu života, k strávení volného času
a k navázání kontaktů s novými lidmi. Na trasu č. 1
se vychází ve 13.00 hod. od Penzionu. Na trasu č. 2
vycházíme ve 13.30 od Penzionu.
2. 10. Informační odpoledne - Začátek ve 14.00
hod. v jídelně Penzionu
• Prezentace DPS „Penzion“
• Informace o pečovatelské službě
Zájemcům bude umožněna prohlídka Domu s pečovatelskou službou.
7. 10. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost
8. 10. Kavárnička na téma - Osmičky v naší historii. Společenská místnost ve 14.00 hod.

14. 10. Muzikoterapie – víte, že muzikoterapie
patří k nejstarším léčebným způsobům, které kdy lidé
vymysleli? Chcete se o tom přesvědčit? Přijďte mezi
nás. Nezáleží na hudebním vzdělání nebo hudebním
sluchu. Společenská místnost ve 14.00 hod.
15. 10. Video – (Ne)bezpečný věk, film pro seniory, který se dotýká témat například – příležitost
dělá zloděje, někdo je za dveřmi, možná přijde i podvodník a další. Začátek ve 14.00 hod. ve společenské
místnosti.
23. 10. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna.
29. 10. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost.
- kurz angličtiny začíná od 7. 10. – každé úterý od
9.00 hod.
- kurz němčiny začíná od 8. 10. – každou středu
od 9.30 hod.
- kurz na počítače začíná od 9. 10. – každý čtvrtek,
inf. schůzka 2. 10. v 9.00 hod.
Každé pondělí se bude ve společenské místnosti
DPS Penzion od 17.00 hod. do 18.30 hod. pod vedením Marie Fritschové cvičit jóga. Cena jednoho cvičení je 10,- Kč. Začínáme 6. října.

OPRAVDOVÁ OLYMPIÁDA
Sotva jsme se seznámili se svými novými spolužáky a učiteli, už jsme měli prožít svůj první opravdový den, který připadl na 16. 9.: Hrátky bez hranic.
Naše škola v letošním roce slaví 80. výročí, a toto
byla jedna z prvních oslavných akcí.
Hned zpočátku nám lichotilo, že pro 6. ročník
byla vybrána červená barva triček, symbolizující
červený kruh na olympijské vlajce, tedy Ameriku.
Jak je známo Američané jsou dobrými sportovci.
Vyrobili jsme si i svoji vlajku s logem dvou dudlíků a v názvu týmu přehlasovala děvčata chlapce
a Harašťáci byli na světě, tedy na olympiádě…
Opravdový olympijský nástup, složení slibů
sportovců a rozhodčích, ale hlavně vztyčení olympijské vlajky a hudba symbolizující „Barcelonskou
olympiádu“ byla pro nás silným zážitkem. Všichni
jsme záviděli Jaromíru Hegrovi, který vlajku nesl.
Hrátky to byly nejen sportovní – hrátky s tělem,
ale i hrátky s jazykem, mozkem a duší.
Každý ze třídy se musel zúčastnit alespoň jedné
disciplíny, největší zájem byl o sportovní klání (tři
disciplíny Černá díra, Tramvaj a Srnčí skok), ve
kterém jsme začínali. Čtyři chlapci a tři dívky se
předvedli velmi dobře, měli jsme nejlepší mušku,

trošku vázl přeskok a ringo kroužky nás nakonec
poslaly do rozstřelu, který jsme vyhráli a tím i celou
disciplínu.
Fantastický začátek olympiády byl pro nás velkou motivací.
Hrátky s jazykem, převážně anglickým, nás prověřily dokonale i zde se sčítaly pomocné body, třetí
místo. Zatím stále na stupně vítězů.
A pak jsme skončili třetí i v ostatních disciplínách, kde nás nejvíce zaujalo hádání filmů a zatloukání hřebíků. Konec medailovým nadějím.
Projevila se naše nerozhodnost a přesto, že jsme
zprvu znali správné odpovědi, tak jsme pod tlakem
odpovídali chaoticky a nesprávně.
Při hodnocení výsledků s naší třídní učitelkou
sice zaznělo, že zlato, je zlato, ale mnohem důležitější a pravdivé je heslo: není důležité zvítězit, ale
zúčastnit se.
Raději než bojem se svými vědomosti bychom
přivítali olympiádu čistě sportovní.
Už víme, co nás příště čeká, a tak zbytku světa
těš se za rok… jen tak nás nikdo nepřekoná.
6. B Masarykova ZŠ

DiC POLIČKA INFORMUJE
Zveme vás do Domečku – denního centra pro
děti i dospělé v budově Základní školy Na Lukách,
Švermova 401, Polička – vchod do tělocvičny. V Domečku si děti mohou pohrát, rodiče, prarodiče posedět a povídat. I v letošním roce probíhají v Domečku
skupinové aktivity - kalanetika, kluby maminek, aerobic, kluby seniorů.
Pro maminky máme možnost zajistit výuku angličtiny.
PROVOZNÍ DOBA V DOMEČKU
• běžný provoz
8 – 15 hod.
• skupinové aktivity dle rozvrhu
• pondělí 14 - 16 hod. konzultace, bezbariérovost, terapie (ev. dle domluvy)
• čtvrtek 16:30 hod.
AEROBIC (maminky, ještě je možnost se přihlásit)
• 1x měsíčně v pátek od 15 hod. se koná Klub
seniorů
BURZA dětského oblečení a sportovních potřeb
pro děti
příjem 6. 10.
od 8 do 16 hod.
prodej 7. - 10. 10.
od 8 do 16 hod.
výdej 13. 10.
od 8 do 16 hod.
CENÍK SLUŽEB
Vstupné dítě
Vstupné dospělý
Hlídání dětí
Členové
Další sourozenec
Osobní asistence

zdarma
10 Kč
35 Kč/hod.
25 Kč/hod.
15 Kč/hod.
od 40 Kč/hod.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(pomoc při jednání, vyřizování formalit, terapie) poskytujeme rodinám zdarma.
Po dobu pobytu dítěte s rodičem (prarodičem)
v Domečku zodpovídá za jeho bezpečnost rodič (prarodič, doprovázející osoba). Po dobu služby hlídání
dětí zodpovídá za bezpečnost dětí asistentka konající
službu. Služby mimo provozní dobu je nutné domluvit
předem.
Domeček provozuje: Dětské informační centrum o.s., Zákrejsova 379, Polička, IČO 26633159, tel.
605 177 027.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ
SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
Snahou celého systému je najít levné, efektivní
a rychlé řešení spotřebitelských sporů. V systému
jsou řešeny spory, které vznikají mezi podnikateli
a spotřebiteli zejména v oblasti reklamací nekvalitního zboží nebo služeb. Celý systém stojí na třech
způsobech řešení sporu:
1) poskytnutí kvalifikované informace a doporučení
2) řešení sporu vzájemnou komunikací prostřednictvím kvalifikované osoby (mediace)
3) řešení majetkového sporu nezávislým rozhodcem, jehož výsledkem je vydání závazného
rozhodčího nálezu (rozhodčí řízení)
V případě existujícího sporu mezi podnikatelem
a spotřebitelem, mají možnost se obě strany obrátit
na kontaktní místo pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů nebo vyplnit formulář umístěný
na www.komora.cz, www.mpo.cz a odeslat jej na
příslušné kontaktní místo:
JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO HOSPODÁŘSKÉ
KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Karla IV. 42, 530 02
Pardubice, telefon: 466 612 168, GSM: 724 613 054,
fax: 466 613 491, Lemberkova@komora.cz,
www.komora.cz.
Podat stížnost a obdržet základní informaci
a kontakty lze také prostřednictvím Oblastní
kanceláře Svitavy, GSM: 724 613 968, e-mail: bacoval@inmp.cz, www.khkpce.cz.
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REAKCE NA „PODĚKOVÁNÍ“
PANÍ DRAHOŠOVÉ
Po přečtení „Poděkování“ paní Drahošové, jehož dvě třetiny jsou věnovány pošpinění mé práce
líčením subjektivního pocitu křivdy, nemohu jinak
než zareagovat. Jsou to hlavně udivené reakce mých
nejbližších přátel, které mě vedou k objasnění celé
události čtenářům Jitřenky.
Náš rozhovor v čekárně jste ve svém článku
značně zkrátila. Opravdu jsem Vám řekla, že na
ošetření syna budete muset počkat, protože máme
objednané pacienty, kteří už přes hodinu na ošetření čekají. V pátek 21. 7. jsme totiž zastupovali tři
zubní lékaře čerpající dovolenou – Dr. Adamcovou,
Dr. Kösslerovou a Dr. Kösslera – během dopoledne
jsme poskytli ošetření šesti „akutním“ pacientům
mimo naší evidenci. Zejména z tohoto důvodu
jsem Vás požádala, jestli byste se nemohla obrátit
na Dr. Ševčíka, který byl Vaší ošetřující zubní lékařkou Dr. Kučerovou pověřen zástupem pro ošetření
akutních stavů. Předala jsem Vám telefonní číslo
a zeptala se, zda máte mobilní telefon, nebo mám-li
zavolat z ordinace. Také jsem Vám řekla, ať zavoláte
z čekárny, abyste se nemusela vracet v případě, že
už by Dr. Ševčík neordinoval. Pokud se nedovoláte,
ať zůstanete v čekárně. Ať si náš rozhovor promítám stále dokola, neshledávám na svém jednání nic
špatného. Jednala bych stejně!
Pracuji v ordinaci praktického zubního lékaře
a parodontologa Dr. Adamce, poskytujeme zde
péči i „akutním“ neobjednaným pacientům, ke
změně pořadí pacientů se však přistupuje pouze
výjimečně, protože bolest, která některé stavy provází, nelze v čekárně objektivně posoudit. Váš syn
v čekárně nejevil známky vážného postižení a Vy
sama jste přednostní ošetření nepožadovala.
Erika Jílková,
zubní sestra

POMOC PŘI REALIZACI EVROPSKÝCH PROJEKTŮ
Na základě partnerství Libereckého, KrálovéChcete vědět o projektu víc? Nebo si chcete
hradeckého a Pardubického kraje vznikl ojedině- vylepšit dovednosti při tvorbě a realizaci projeklý projekt s názvem Posílení absorpční a adminis- tů v rámci Regionálního operačního programu
trativní kapacity (PAAK). Hlavním cílem tohoto
NUTS II Severovýchod? Už od poloviny října
projektu je nejen zvýšení absorpční a administra- můžete navštěvovat informační centra zřízená
tivní kapacity regionu soudržnosti Severovýchod, pro tento účel.
ale zejména zvýšení schopností žadatelů a příjemců kvalitně připravovat a úspěšně realizovat
Harmonogram informačních center
projekty spolufinancované z evropských fondů
Svitavy
prostřednictvím Regionálního operačního proMultifunkční centrum Fabrika Svitavy Wolgramu NUTS II Severovýchod.
kerova Alej 18/92, Svitavy místnost č. 3.03, 3.
Nástrojem, kterým těchto cílů chceme dosáh- patro:
nout, je poskytování asistence pilotním projektům při jejich přípravě, realizaci a administraci.
19. 11. 08,
21. 1. 09,
Poskytovatel asistence, jímž je na území Par18. 3. 09,
20. 5. 09,
dubického kraje Regionální rozvojová agentura
15. 7. 09,
16. 9. 09,
Pardubického kraje (RRA PK), bude recipročně
prezentovat veřejnosti, resp. potenciálním ža12-16 h. (další podrobnosti viz www.cep-rra.cz/
datelům, své zkušenosti z průběhu zpracování
paak)
projektových žádostí a průběhu realizace pilotních projektů. Dojde tím k předávání zkušeností
Bližší informace ke konzultacím v informačdalším žadatelům nebo realizátorům projektů. ních centrech poskytuje Mgr. Renata Knollová
K tomuto účelu budou zřízena Informační centra
na tel. čísle 466 053 915 (Regionální rozvojová
projektu PAAK ve čtyřech městech Pardubického
agentura Pardubického kraje).
kraje – v Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Žamberku
Partnerem projektu je Pardubický kraj, ina Svitavách. V nich zájemci získají nejen potřebné
formace poskytuje Ing. Štěpánka Makarová
rady, ale také individuální asistenci.
- tel. č. 466 026 307 a Mgr. Lucie Bisová - tel.
Pro veřejnost zde budou dostupné veškeré
č. 466 026 336.
informace o aktivitách projektu, informační brožury, propagační materiály a souhrnné informace
Více o projektu PAAK a pilotních projektech
o pilotních projektech.
najdete na www.cep-rra.cz/paak

Svitavy, okr. SY

Svojanov, okr. SY

Polička, okr. SY

Hradec nad Svitavou, okr. SY

Křenov, okr. SY

Revitalizovaný DB 2+1 ve Svitavách.
El. 230V, veř. kanalizace, VV, ÚT.
K bytu dále náleží sušárna, kočárkárna
a sklep.
Plocha bytu: 67 m2.
1.285.700,- Kč

Dřevěná chata s plech. střechou
a terasou nad dílnou v obci Svojanov.
El. 230/400V, dešť. kanalizace,
vlastní zdroj pitné vody.
Pozemek: 1239 m2.
1.575.000,- Kč

Chalupa se zahradou na polosamotě
v části obce Střítež u Poličky. El.
230/400V, septik, veřejný vodovod,
lokál. vytápění na TP.
Pozemek: 2199 m2.
960.000,- Kč

Objekt bývalého mlýna v centru
obce Hradec nad Svitavou k bydlení
i k podnikání. El. 230/400V, veřejný
vodovod, ČOV, lokální vytápění na
TP. Pozemek: 583 m2.
1.499.000,- Kč

Prodej objektu bývalé jídelny,
prodejny a kulturního sálu v Křenově
u Moravské Třebové. Vhodné
k vybudování kulturního objektu
nebo bytů. Pozemek: 732 m2.
1.050.000,- Kč

Opatovec, okr. SY

Moravská Třebová, okr. SY

Koupím rodinný dům v Poličce – Předměstí nebo okolí do 10 km. Tel: 605 743 180
Koupím chalupu nebo rodinný dům k rekreaci v Oldřiši nebo Borové. Tel.: 607 839 928
Sháním rodinný dům v okolí Bystrého nebo Hartmanic. Tel.: 736 541 132 (prosím jen SMS)
Mám zájem o koupi parcely k výstavbě RD, nejlépe v Poličce nebo v Sádku u Poličky. Tel.: 606 632 011
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Poličce. Může být i družstevní. Tel.: 721 784 343 (prosím jen SMS)
RD 2+1 se zahradou v obci Opatovec.
El. 230/400V, septik, VV, plyn na
hranici poz., ÚT na TP.
Pozemek: 1300 m2.

1.050.000,- Kč
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Řadový dům 6+2 na atraktivním
místě v centru Moravské Třebové
k bydlení i podnikání. El. 230/400V,
veřejný vodovod, septik, plynová
topidla. Pozemek: 510 m2.
4.142.800,- Kč

725 524 115

TENIS
21. 8. turnaj dorostu v Č. Třebové. Michal
Kadidlo s Erikem Vápeníkem skončili na 3. místě
ve čtyřhře a ještě se povedlo oběma vyhrát jeden
zápas ve dvouhře.
23. 8. turnaj mladšího žactva v Poličce. Za účasti 18 kluků a 15 dívek se velice dařilo našim hráčům.
Ve čtyřhře kluků obsadil Filip Slaný 3. místo, Dominik Mikulčák skončil na 2. místě a Lucka Jílková ve
čtyřhře děvčat skončila na 1. místě.

23. 8. se v Brně konalo mistrovství JM kraje,
kterého se také zúčastnily naše borkyně. Lída Teplá s Janou Střílkovou skončily na 5. místě a Petra
Hamanová byla na 3. místě.
V sobotu 30. 8. se v Poličce za krásného, slunečného dne konal turnaj v mixu a nesl se v duchu
souboje mezi Poličkou a Chrudimí, protože z celkového počtu 15 párů bylo sedm poličských a šest
chrudimských. Zbytek světa reprezentovali pouze
manželé Blažkovi a nově sestavená dvojice Hegr
– Chlupová. Účastníci bojovali ve třech skupinách
o osm postupových míst do pavouka o poháry
a sedm nepostupujících hrálo pavouka útěchy.
V útěše se nejvíce dařilo již zmiňované dvojici
Hegr – Chlupová. Souboj mezi městy s přibývajícím
časem gradoval. Všechna utkání ve finálovém pavouku byla zajímavá tím, že se ani jednou nestřetly
páry z jednoho města. Nakonec se z vítězství po
právu radovala chrudimská dvojice Solil – Chvojková, která celým turnajem prošla bez jediné prohry.
Konečné pořadí :
Solil Hynek – Chvojková Jitka
Kadidlo Lukáš – Pazlarová Alena ml.
Jílkovi Zdeněk a Andrea,
Bendl Jan – Pilařová Martina
5. - 8. Teplí Ivo a Lída

9. Hegr Petr – Chlupová Zlata
10. Filipovi Mirek a Milena
11. Kadidlo Michal – Střílková Jana
13. – 15.
Smejkal Jan – Bulínská Andrea 0,
Báča Olda – Hamanová Petra 0,
Bulva Leoš – Pazlarová Alena st. 1.
30. 8. mladší žáci ve Vys. Mýtě. Filip Slaný vybojoval jednu výhru ve dvouhře.
31. 8. turnaj babytenis v Ústí n. Orl. Startovalo 10 kluků a nejlépe se umístil Zdenda Jílek na
4. místě. Adam Jelínek a Radim Hnát nakonec skončili na společném 5. – 8. místě.
5. - 7. 9. tento víkend se v Prostějově konalo mistrovství ČR neregistrovaných tenistů. Z poličských
hráčů byli přítomni Vláďa Vltavský ve dvouhře
mužů, kde se mu podařilo jednou vyhrát. Jednu
výhru zaznamenal také Zdeněk Jílek ve čtyřhře.
V ženské čtyřhře se hrálo ve skupinách po třech
o postup do čtvrtfinále. To se povedlo Lídě Teplé
s Janou Střílkovou, ale zůstaly před semifinálovými
branami. Postup se nepovedl Petře Hamanové ani
Ivě Dytrtové. Po celý víkend jsme měli možnost
sledovat při trénincích a zápasech naši tenisovou
špičku, neboť v Prostějově se ve stejný termín hrála
extraliga. Mezi hráči, kteří se s námi fotili, byli např.
Tomáš Berdych, Jirka Novák, Ivo Minář, Jaroslav
Navrátil, Lucka Šafářová, Iveta Benešová Lucka
Hradecká, Petra Kvitová, Petra Cetkovská a další.
V sobotu večer byl na programu galavečer , kde se
předávaly ceny již ukončených kategorií. Hostem
a předávajícím byl Roman Šebrle s manželkou.
6. 9. turnaj starších žáků v Poličce. Tento turnaj
se velice vydařil našemu jedinému zástupci Martinu
Cechovi, který skončil ve dvouhře na 3. místě a ve
čtyřhře na 2. místě.

6. 9. turnaj dorostu v Letovicích. Honza Křivý
a Erik Vápeník vyhráli jeden zápas ve dvouhře
a Honza navíc získal zatím své nejlepší umístění
v dorostu a to 2. místo ve čtyřhře.
V sobotu 13. 9. se konal v Poličce předposlední
turnaj letní sezony a byl to mediový turnaj ve čtyřhře. Za krásné účasti 15 dvojic, ve slunečném, ale
studeném počasí, odehrávaly pěkné a vyrovnané
zápasy o osm postupových míst do finálového pavouka. Tento turnaj ukázal, jak důležitý v tenisu je
los, protože čtyři adepti na vítězství se nalosovali
do skupiny B a bylo pravděpodobné, že dva se do
hlavního pavouka nepodívají. A tak se opravdu stalo, a ti nepostupující se utkali alespoň ve finále útěchy. Tento zápas vyhrála dvojice Krištof, Vápeník
nad dvojicí Scheib, Hrubý v poměru 6 : 3. Do finále
turnaje se po zásluze probojovali velcí favorité Vrtěna se Svobodou a nově vytvořená dvojice Vltavský,
Rábek. Nakonec po dramatickém boji vyhrála prvně jmenovaná dvojice v poměru 9 : 7.
Konečné pořadí turnaje:
1. Vrtěna Marcel – Svoboda Pavel
2. Vltavský Vláďa – Rábek Michal
3. Sedláček Milan – Teplý Ivo
5. - 8.
Chadima Radek – Kadidlo Lukáš,
Vápeník Erik – Brokeš Jirka,
Bulva Leoš – Pazlar Milan
9. Krištof Mirek – Vápeník Dušan
10. Scheib Láďa – Hrubý Zdeněk
11. – 12.
Kadidlo Michal – Jelínek Petr,
Boháč Luboš – Cik Jarmil
13. – 15.
Štěpának Jan – Kapras Zdeněk,
Ševčík Standa – Smejkal Jan
13. 9. turnaj Masters v Litomyšli. Hrály se všechny kategorie a Honza Křivý a Filip Slaný získali po
jednom vítězství, když oba porazili kvalitní soupeře, kteří jsou v žebříčku o dost míst výše.
13. 9. turnaj mladšího žactva v Chocni. Mezi
kluky hrál Štěpán Švanda, kterému se přes velkou
snahu vyhrát nepodařilo, a mezi dívkami hrála Lucka Jílková, která jednou vyhrála ve dvouhře a ve
své silnější čtyřhře skončila na 2. místě.
13. 9. turnaj v babytenisu ve Vysokém Mýtě.
Na 5. - 8. místě skončili Adam Jelínek a Zdenda
Jílek, když se oběma podařilo jednou vyhrát.
Za TO Zdeněk Jílek

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

Sport Bar Kréta

PŘIJMEME BARMANKY,
BARMANY.
Částečná praxe nutná,
nástup možný ihned,
směnný provoz - denní, noční.
•
12 500,- Kč/ měsíc
Kontakt: 737 523 629
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Penzisté z Brněnska koupí v Budislavi
a okolí objekt k letním pobytům (chatu, menší
chalupu), se zahrádkou. Tel.: 731 072 463
•
VYKOUPÍME VAŠE POLNOSTI ZA NEJVYŠŠÍ
MOŽNÉ CENY! Tel.: 607 839 928
•
HLEDÁME PĚKNOU CHATU u lesa nebo
u vody. Nabídněte! Tel.: 606 632 011
•
Nabízím k prodeji penzion v Borovnici
u Jimramova. Bližší informace tel. 773 300 120
•
Pronajmu nebytové prostory v centru
města o výměře 62 m 2 vhodné i pro kanceláře.
Tel. 724 958 295
•
Prodám dvoupodlažní rodinný dům se
dvěma byty 1+1 a 1+3 v klidné části města Poličky. Zastavěná plocha a nádvoří 408 m 2 a zahrada
175 m 2. Vhodné pro bydlení i podnikání. Cena
dohodou. Tel. 737001341
•
Provádíme opravy, nátěry střech a jejich
příslušenství + nátěry fasád. Čištění střechy od
mechu a nástřik střechy proti mechu. Renovace
eternitových a pálených střech tlakovou vodou
a jejich nátěr. Opravy a rekonstrukce komínů.
Vše za nízké ceny. Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Přijmu brigádníka na pomocné práce, možnost dlouhodobé spolupráce. Tel.
731 506 249, 464 620 162.
•
Pronajmeme za výhodných podmínek 1+1
v rodinném domku v Poličce. Tel. 731 506 249,
464 620 162.
•
OBCHODNÍ PROSTORY K PRONAJMUTÍ. Nyní zkolaudované pro prodej polotovarů
a buffet s možností stolového zařízení o celkové
ploše 114 m 2 na hlavní ulici v centru Poličky - volné od 1. listopadu 2008. Kontakt tel. 461 721 927,
606 491 345
•
KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, pohledy,
obálky, bankovky, tuzex. bony celé sbírky,
větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím
v hotovosti, nejvyšší možné ceny. Informace na
tel: 724 229 292

ZPRÁVA ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
Léto se pomalu chýlí ke svému konci a s tím
se blíží období pro milovníky hokeje. Pro fanoušky toho poličského několik informací o dění na
zimním stadionu a o přípravě na novou sezonu.
Ti, kdo mají cestu kolem zimního stadionu,
si již všimli nové fasády a nového nátěru zděné
části haly, směřující k tenisovým kurtům. Nový
kabát dostala též strojovna. Největší změny jsou
zatím návštěvníkům a fanouškům skryty uvnitř.
V průběhu letních měsíců došlo k demontáži
starých, již značně opotřebovaných, mantinelů
a demolici betonového soklu pod ním. Ten byl
znovu zcela nově vybetonován a osazen plastovými mantinely včetně tvrzených skel. Druhou
změnou je velikost ledové plochy. Na délku byla
z každé strany zkrácena o 1 m a na šířku o 1,7 m
ze strany od sokolovny. Do třetice došlo ke změně stran střídaček a trestné lavice. Nyní budou
hráči z kabin vcházet přímo na střídačku, jejichž
velikost je oproti původním podstatně větší. Dále
byly v prostoru ZS dokončeny terénní úpravy
a celá plocha je již osazena zámkovou dlažbou.
Následující sezona bude zahájena též s novou
světelnou tabulí.
V současné době probíhají práce na dobudovaní a zprovoznění dalších kabin pro hráče. Nová
bude i šatna pro rozhodčí a v prostoru tribuny
na protilehlé straně bufetu probíhají práce na
zbudování nového WC. Z tohoto výčtu prací je
zřejmé, že za ten krátký čas mezi koncem staré
sezony a začátkem nové, ruch na ZS neutichl.
Nejde opomenout a poděkovat za nás za
všechny Městu Poličce za finanční podporu
a snahu o rozvoj tělovýchovy a sportu, a to nejen
v oblasti ledního hokeje. Dále pak firmě Pásek,
která zajišťuje veškeré stavební práce, firmě
Filipstav (prováděla fasádu na ZS) a také T.E.S.
Polička, bez nichž by provoz ZS nebyl možný.
K samotnému oddílu. Jako každým rokem
probíhala od května 2008 letní příprava všech
věkových kategorií, která přechází v přípravu na
ledě. V každé sezoně se snaží výbor oddílu zajistit ledovou plochu od září bud‘ v Hlinsku a nebo
poslední dva roky v Litomyšli podle toho, kde
mají led dříve, aby hráči měli do začátku soutěží
co možná nejvíce natrénováno.
Letos se mělo začít bruslit opět v Litomyšli
od 8. září, ale zahájení provozu ZS bylo o týden
posunuto. V Poličce pak budou tréninky pokračovat ke konci měsíce září a s tím je spojeno
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i bruslení pro veřejnost (první veřejné bruslení
2. 10. 2008).
Krátce k jednotlivých kategoriím:
MUŽI: Před touto sezonou bylo v návrhu
několik (asi 5) herních variant. Bylo provedeno
hlasování všech zúčastněných oddílů a, podle
našeho názoru, byla vybrána ta méně povedená varianta (HC Spartak Polička hlasoval proti).
Účastníci II. krajské ligy Pardubického kraje Polička, Lanškroun, Skuteč, Česká Třebová, Choceň
B, Svitavy a nově Čestice a Semechnice budou
hrát „tříkolově“ základní část, potom play off
1. s 8. atd. na dva vítězné zápasy. Začíná se na
hřišti lépe postaveného. Toto je změna oproti
loňsku, kde se hrálo jen na dva zápasy a začínalo
se na hřišti hůře postaveného. Dále pak budou
hrát vítězové mezi sebou a poražení taktéž, zase
na dvě vítězná utkání. První duel odehraje „A“
mužstvo 19. 10. 2008 ve Skutči a na domácím
ledě se představí 26. 10. 2008 proti Lanškrounu.
Před zahájením soutěží se výbor snaží zajistit přátelská utkání na domácím hřišti, ale vše se odvíjí
od možností a ochoty soupeřů do Poličky přijet.
JUNIOŘI: V kategorii juniorů jsou našimi
soupeři: Světlá nad Sázavou, Chotěboř, Choceň,
Chrudim, Litomyšl, Skuteč, Moravská Třebová,
Hlinsko a Lanškroun. Co se týká přáteláků, je
vše stejné jako u mužstva dospělých. Věříme, že
se našim hráčům bude dařit lépe než v minulé
sezoně a z naší strany budeme dělat maximum,
aby tomu tak bylo. Je pravdou, že chlapců tohoto
věku je u nás málo, a proto se každým rokem řeší,
kterou kategorii budeme hrát. Sezonu 2007/2008
jsme odehráli jako dorost a letos to bude juniorka. Tato možnost se jevila jako lepší, i když budou muset doplnit sestavu mladšími hráči, kteří
by ještě mohli startovat v dorostenecké soutěži.
ŽÁCI MLADŠÍ, STARŠÍ: Soupeři: Moravská
Třebová, Lanškroun, Litomyšl, Chrudim, Choceň,
Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Hlinsko a Skuteč.
Starší i mladší žáci celkově za loňskou sezonu
podávali stabilní výkony a budeme doufat, že jim
forma vydrží a nebo se ještě zlepší. Zvláště pak
starším žákům, kteří loňskou sezonu odehráli
v některých zápasech o deseti hráčích.
ELÉVOVÉ: Soupeři: Moravská Třebová, Litomyšl, Chrudim, Choceň, Hlinsko, Chotěboř,
Skuteč a Pardubice.
PŘÍPRAVKA: Soupeři: Moravská Třebová,
Česká Třebová, Lanškroun, Chrudim, Pardubice,
Litomyšl, Choceň, Chotěboř, Skuteč, Světlá nad
Sázavou a Hlinsko.
Elévové s přípravkou nám za poslední roky
dělají radost svými výkony a jen pevně věříme,
že podmínky, které se pro tyto nejmenší hokejové nadšence vytváří, jich přilákají na poličský
led ještě více. A proto jako každým rokem dne
2. 10. 2008 zahajuje oddíl ŠKOLU BRUSLENÍ.
Je určena dětem od 4 let (jak pro chlapce, tak
děvčata). Výuka bude probíhat pod vedením
trenérů každé úterý od 15.45 hod. a čtvrtek od
15.00 hod. Poté možnost zapojení do hokejové
přípravky. Podrobnější informace podají trenéři
����������������������������������������������������
p. Grubhoffer - tel. 737 � 611 474 a p. Erbes - tel.
�����������������������������������������������
723
119 672. Další informace naleznete na inter��������������������������������������������
���������������������������
netových stránkách
www.hcpolicka.com.
Nezbývá, než popřát našim svěřencům úspěšnou sezonu, hodně vítězných zápasů a minimum
zranění. Rodičům těch nejmenších předem
poděkovat za materiální a psychickou podporu
jejich ratolestí, jak doma, tak na hřišti. A na závěr
zveme fandy poličského hokeje. Přijďte podpořit
naše hráče do stále zlepšujícího se prostředí, aby
díky vám nastupoval na led jeden hráč navíc.
O vaši dobrou pohodu při domácích zápasech
se nadále bude snažit výbor LH, stále usměvavá
obsluha bufetu a, v neposlední řadě, klobásami
vonící obsluha udírny, dvojice R. Pruška a K. Navrátil.
Výbor oddílu LH
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EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES BRNO 2008
Za deštivého počasí byly velkým ohňostrojem
16. září ve 20 hodin slavnostně zahájeny Evropské
dětské atletické hry Brno 2008, kam se sjelo 950
závodníků z 11 evropských zemí, aby ve dnech
17. a 18. záři se zde poměřili ve své věkové kategorii. Mezi téměř tisícovkou evropských atletických
nadějí zastupovali Masarykovu základní školu a poličskou atletiku Le Viet Dung (1996) a Terezka Vytlačilová (1995), pro které to měl být vrchol jejich letošní závodní sezóny a odměna za celoroční snahu.
Le Viet Dung byl přihlášen na míček, dálku a 60 m,
Terezka na míček, dálku a 800 m. Teploty pod 10
stupňů a mrazivý vítr na Palackého vrchu nedávaly
předpoklady k vrcholným výkonům, ale...
Ve středu 17. září probíhaly kvalifikace, do
kterých nejprve vstoupila Terezka v míčku a výborným výkonem 45,41 m skončila na 11. nepostupovém místě, neboť do čtvrtečního finále vždy
postupovalo prvních 8 závodníků. Krátce po Te-

rezce Le Viet Dung absolvoval rozběhy na 60 m, ze
kterých postupoval 2. nejlepším výkonem do finále.
Terezka 5. nejlepším výkonem 4,64 m z 58 startujících postoupila překvapivě do finále dálky. Le Viet
Dung v dálce doslova exceloval a výkonem 5,09 m
jasně vyhrál kvalifikaci v novém rekordu této soutěže ve věkové kategorii dvanáctiletých závodníků,

ale to mu ještě nestačilo, proto se kvalifikoval do
finále z 5. místa i v hodu míčkem. Oba borci potom měli za odměnu foto s Jamesem Beckfordem
z Jamajky, který je držitelem stříbrné medaile z OH
v Pekingu v dálce a trojnásobný medailista z mis-

trovství světa, který navíc věnoval Terezce podpis
s osobními iniciálami.
Druhý den soutěž začínala skokem dalekým
ročník 1996, což znamenalo, že již o půl deváté se
musel Le Viet Dung snažit naplnit naděje z kvalifikace, což se mu povedlo vskutku dokonale, neboť
všechny 4 finálové skoky byly v soutěži nejdelší
a o titulu bylo rozhodnuto. Výkon 4,90 m byl při
dané teplotě a časné hodině vynikající. Zářil štěstím, jen stále dumal, kdo mu bude předávat medaili.
Povzbuzena Dungovým úspěchem vstoupila do
finále dálky Terezka, nenechala se vyvést z klidu
prvním nezdařeným skokem a až do posledních
skoků se držela na medailových místech výkonem
4,73 m, ale nakonec z toho bylo pro nejdále skákající vytrvalkyni Evropy „jen“ 4. místo. Již se připravovalo finále na 60 m a Dung stále vyzvídal, jaký
musí běžet čas, aby vyhrál. Pokyny si vzal k srdci
a trať 60 m proletěl tento 12 letý borec v čase 8,31 s,
což znamenalo již druhé vítězství. Dungova euforie
nebrala konců, „chci medaili i v míčku a stačí mi

ZIMNÍ STADION OTEVŘEN
OD 1. 10. 2008
Veřejné bruslení každou sobotu a neděli od
14.00 – 15.30 hod.
Vstupné: děti
15,- Kč
dospělí
30,- Kč
Pronájem ledové plochy 1.400,- Kč/1 hodinu.

ATLETICKÉ NOVINKY
Poslední srpnový týden a září byly v termínovém kalendáři poličských atletů nabity významnými soutěžemi, které určily pořadí družstev v jednotlivých soutěžích a konaly se dvě mistrovství
republiky, kde nechyběli zástupci poličské atletiky.
V sobotu 23. srpna se konalo v Pardubicích poslední kolo II. atletické ligy, které mělo rozhodnout,
zda družstvo poličských atletů bude muset bojovat
o zachování II. ligy v baráži či nikoliv. Početný
poličský tým nenechal nic na náhodě a po velmi
bojovném výkonu skončil v tomto kole na neuvěřitelném 3. místě, čímž si zajistil s přehledem účast
v příštím ročníku II. ligy. Jen pro ilustraci několik
vynikajících výkonů poličských atletů: disk 1. místo
L. Kvapil 43,89; trojskok 3. místo D. Beneš 13,50;
1500 m 2. místo O. Klička 4:08,90; koule 2. místo
L. Kvapil 14,70; 3000 m př. 3. místo J. Myška 10:
18,55; 400 m 3. místo M. Koutný 52,30.
V úterý 26. srpna se nepočetná výprava zúčastnila Mezinárodního atletického mítinku Brno 2008,
kde se soutěžilo bez rozdílu věkových kategorií.
Přehled výsledků : 100 m Le Viet Dung (1996) 13,14;
800 m 2. místo L. Schauerová 2:23,52 (osobní rekord); 7. místo T. Vytlačilová (1995) 2:33,25; dálka
2. místo D. Beněš 6,68.
Ve dnech 30. a 31. srpna se v Praze konalo
Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze, kde
poličskou atletiku reprezentovali tři závodníci s těmito výstedky: 400 m M. Koutný 53,28 bez postupu,
trojskok 7. místo D. Beneš 13,71; dálka 10. místo
D. Beneš 6,61; 3000 m př. 5. místo L. Schauerová
11:42,75.

bronzová“. Vlastní finále ukázalo, jak blízko byl od
pravdy, když výkonem 56,96 m byl do posledních
pokusů na druhém místě, ale pak ho překonali
chorvatský a domácí závodník. Ve stejnou dobu
se Terezka připravovala na svoji nejdůležitější sólovou osmistovku roku, které byl podřízen trénink
posledních týdnů. Moc si přála medaili, ale závod
nezačal šťastně, protože když se rozcvičená děvčata
svlékla a startér si je odvedl na startovní čárů, tak
je tam ponechali v 9 stupňové teplotě 10 minut stát,
neboť se řešil problém tří chorvatských a jedné slovenské závodnice, které se včas neodprezentovaly.
Nakonec je poslali se obléci, aby je opět se zpožděním 25 minut postavili na start. Při počtu 19 závodnic v prvním běhu byl pokyn pro Terezku jednoznačný, hned od startu vyrazit na první pozici, aby
se vyhnula případným kolizím či zraněním. Terezka
opravdu hned od startu udávala tempo celému početnému poli, ale 500 m před cílem ji předběhla
Jarmila Gregovská z Berouna, dnes nejlepší česká
závodnice na této trati v ročníku 1995. Spolu pak
svedly více než vyrovnaný souboj, ve kterém byla
Jarmila nakonec o krok lepší. 1. Jarmila Gregovská
2:30,52, 2. Tereza Vytlačilová 2:31,00.
Děti si tyto hry opravdu užily a pro mne to
byly letos jediné dva dny dovolené, které bych ale
nevyměnil ani za dva týdny u moře. Dung se stal
jednou z největších mediálních hvězd her a dostalo
se mu cti být držitelem zlaté plakety Z. Procházky
za vynikající výkon v dálce. Na jeho štěstím rozzářená očka a vyceněné zoubky nikdy nezapomenu.
Podrobnosti o hrách jsou na www.europaengames.cibasport.cz a záběry si lze zhlédnout na
www.yotiva.tv.
Jaroslav Kacálek

V neděli 7. září ukončili starší žáci letošní krajský přebor družstev v Ústí nad Orlicí a v konečné
bilanci jim patří předposlední 8. místo.
V sobotu 13. září v Pardubicích nekompletní
družstvo juniorů obhájilo titul krajského přeborníka
Pardubického a Královéhradeckého kraje a 27. záři
bude na Kladně bojovat v semifinále MR družstev
o postup do finále. Což bude poslední vystoupení
tohoto veleúspěšného družstva, neboť k daným
podmínkám nemá smysl pokračovat v této náročné a nedoceněné práci. Ve stejný den v Ústí nad
Orlicí proběhlo krajské finále družstev mladších
žáků, kde k překvapení všech vybojovaly naše atletické chlapecké naděje bronzovou medaili a silně
oslabené družstvo dívek krásné 5. místo. Chybějící
největší opora tohoto družstva Terezka Vytlačilová
premiérově startovala ve stejném termínu na MČR
žactva na dráze v Třinci, kam se kvalifikovala na
800 m. Zde běžela v druhém 11. členném rozběhu
a doběhla v čase 2:31,44 na šestém nepostupovém
místě, ale vzhledem ke svému věku (3. nejmladší
účastnice MR) zde sbírala především zkušenosti. Že
se hodně naučila, dokázala již za 5 dnů.
Nelze opomenout návratu Miloslava Červa
na běžecké tratě, který po letitých zdravotních
problémech opět závodí a v Hronově premiérově
absolvoval do soutěže II. ligy 10 km chůze v novém
oddílovém rekordu. Více informací lze vyhledat
na internetových stránkách www.atletika.cz
a www.iscarex.cz/sport/ .
- JarKa -

Miloš Grubhoffer,
správce zimního stadiónu
tel. 605 246 743

X. ROČNÍK AVL
X. ročník AVL Polička bude zahájen úvodními
zápasy ve čtvrtek 9. října od 20 hod. Rozpis zápasů
naleznete na www.policka.cz/avl.
Za OV AVL Polička
J. K. Dvořák
www.policka.cz/avl

Dne 27. 9. se měl konat IV. ročník amatérského volejbalového turnaje Poličský out. Žel
pro malý počet přihlášených družstev neproběhl. Turnaj se uskuteční v jiném vhodném
termínu.
Za ASPV volejbal J. K. Dvořák
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NABÍDKA KURZŮ PLAVECKÉ ŠKOLY
Plavecká škola Vás zve k návštěvě těchto kurzů:
platnost od 1. října 2008
Pondělí:
14.30 - 15.00 hod. plavání koj. a batolat
– pulečci+medúzky Zita Nešťáková
15.00 - 15.30 hod. -„Zita Nesťáková
15.30 - 16.00 hod. -„Zita Nešťáková
16.00 - 17.00 hod. přípravka ORKA
Lukáš Kmošek
16.00 - 17.00 hod. zdokonalovací kurz
– ml. žáci
Lukáš Kmošek

SPORTOVNÍ HALA ZŠ
NA LUKÁCH POLIČKA

16.00 - 17.00 hod. plavání hrou - kapříci
Zita Nešťáková
17.00 - 17.45 hod. rodiče s dětmi od 3 let
– želvičky
Zita Nešťáková
17.00 - 18.00 hod. zdokonalovací kurz
– st. žáci
Lukáš Kmošek
17.00 - 18.00 hod. triatlon MIP + ORKA
Lukáš Kmošek
Úterý:
13.45 – 14.15 hod. plavání kojenců a batolat
malý b. - medúzky Jitka Kmošková
14.15 – 14.45 hod. plavání kojenců a batolat
malý b.
Jana Nyklová
14.45 – 15.15 hod. -„Jana Nyklová
16.30-18.00 plavecký oddíl ORKA - DVĚ
DRÁHY
Zdeněk Jandík

Se zahájením nové sportovní sezóny 2008/2009
bychom chtěli poděkovat všem sportovcům, kolektivům a organizacím za přízeň v minulém období.
Sportovní hala byla využívána veřejností
v pracovních dnech, v hlavním sportovním čase
16. – 21. hod., plně. V mimopracovních dnech byly
některé časy ještě neobsazeny. V případě zájmu
o pronájem obdržíte bližší informace na tel. čísle
461 722 193.
Nové smlouvy pro stálé zákazníky na období
říjen až duben budou připraveny v kanceláři školy.
Stálé zákazníky žádáme o potvrzení smlouvy do
10. října 2008.
Horolezci mají na horolezeckou stěnu přístup
v pracovních dnech od 16,00 hod. v sobotu a neděli od 9,00 hod.
CENÍK
Za pronájem tělocvičny platný od 1. 10. 2008
Celá tělocvična
260,- Kč za 1 hodinu
Horolezecká stěna 70,- Kč za vstup - 2 osoby
Ceny byly navýšeny o 10,- Kč, - náklad na doručení faktury poštou.
Přístup do tělocvičny je řízen čipem. Čip a další
náležitosti spojené s evidencí se vyřizují u ředitele
školy. Veškeré platby jsou prováděny fakturačně.

16.45 - 17.45 hod. delfínek velký bazén
Jana Divoká
16.45 – 18.00 hod. plavecký oddíl Orka
Zděněk Jandík
18.00 – 19.00 hod. Aquaerobic
Jana Divoká
Pulečci 6 – 12 měsíců, Medúzky 1 – 1,5 roku,Vodníčci 1,5 – 3 roky, Želvičky 3 – 5 let,
Kapříci 4 – 7 let, Delfínci 5 – 8 let
Důležité upozornění:
V roce 2008 přispívají zdravotní pojišťovny na
program plavání finančně.
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na patnáct vstupů.
Platnost permanentky je l rok od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé, přijďte mezi nás,
vyberte si z naší nabídky. Těšíme se na každého.
Informace podá vedoucí plaveckého bazénu
Jitka Kmošková, tel. 461725631, 461722284, mob.
tel. 737 867 342.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem.
Důležité upozornění
Rodiče, příbuzní a známí mohou ve výjimečných případech v době trvání kurzů na bazén
pouze ve sportovním oblečení a musí mít ZAPLACENÉ VSTUPNÉ. Z hygienických důvodů se musí
osprchovat!

Středa:.
12.30 - 13.00 hod. plavání kojenců a batolat
malý bazén-pulečci Jitka Kmošková
13.00 - 13.30 hod. -„Jitka Kmošková
13.30 - 14.00 hod. -„Jitka Kmošková
14.00 - 14.30 hod. -„Jitka Kmošková
14.30 - 15.00 hod. -„- - medúzky
Jana Divoká
15.00 - 16.00 hod. plavání pro těhotné
- Aquagravidibic
Jana Divoká
16.00 - 16.45 hod. veřejnost pro děti od 1,5-3
let
- vodníčci - velký bazén
Jana Divoká, Zita Nešťáková

Eduard Střílek, ředitel školy

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK V PŘÍPRAVĚ
DO USA
Po červnovém zisku bronzové medaile na mistrovství světa v kanadském Torontu se naturální
kulturista Jiří Štěpánek připravuje na podzimní
sezónu 2008. 25. 10. se nejdříve zúčastní tradiční
Grand Prix v Karlových Varech a potom ho již čeká
Mezinárodní mistrovství Severní Ameriky.

Tato prestižní soutěž se
bude konat od 29. 10. do 7. 11. v Miami na Floridě.
Na fotografii J. Š. při tréninku zádového svalstva
- veslování se 130kg břemenem.
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PRVOLIGOVÁ MLÁDEŽ VSTUPUJE DO SEZÓNY 2008/2009
Nová sezóna již klepe na dveře a mladí poličští šachisté by se jistě v soutěžích jednotlivců
a družstev neměli ztratit. V minulé sezóně si naše
mládež vybojovala účast v 1. České lize dorostu.
První konfrontace a možnost předvést své dovednosti, se v této soutěži naskytne na počátku
října. I. liga dorostu nám nabídne zajímavé duely
s mládežnickými výběry Liberce, Prahy, Mladé
Boleslavi, Jablonce, Hradce Králové, Pardubic,
Rychnova nad Kněžnou, Žamberku, Lanškrouna
a Nového Bydžova. Většina těchto soupeřů má
již několikaleté zkušenosti s touto soutěží, a tak
by bylo vynikajícím výsledkem udržení se v lize
i pro následující sezónu. Další soutěží, kterou
naši hráči jistě nevynechají, je Mistrovství České
republiky družstev starších žáků. V každoročně
silně obsazeném turnaji by bylo úspěchem obhájit
loňské 15. místo. Kromě I. ligy dorostu by poličští
mladí šachisté neměli chybět ani v krajské soutěži
družstev. Zde se představí hlavně naši nejmladší
hráči, kterým by měla tato soutěž dát především
nové zkušenosti.
Datum okolo podzimních prázdnin je v šachovém kalendáři každoročně vyhrazeno pro Mistrovství Čech mládeže, které se koná v Seči. Místní
Junior centrum patří mezi tradiční pořadatele této
soutěže. Mezi zhruba 350 účastníky se letos objeví

i dva hráči našeho oddílu. Kamil Petrásek a Marek Stodola budou poličský šach reprezentovat
v kategorii do 14 let. V posledních třech letech
jejich jména nikdy nechyběla na startovní listině
Mistrovství Čech a především letos se od nich očekávají přednější umístění. Od listopadu se začínají
rozjíždět kvalifikační turnaje mládeže Pardubického kraje. Mladí šachisté Pardubického kraje zde
bojují o možnost zahrát si mezi nejlepšími osmi
krajské finále, odkud se postupuje na již zmiňované Mistrovství Čech. Do těchto kvalifikací bohužel
nezasáhnou Ondřej Schaffer a Jan Petrásek, kteří
už pro letošní sezónu nesplňují věkový limit soutěží mládeže Pardubického šachového svazu. Za
předvedené výkony v mládežnických soutěžích
jim chci velmi poděkovat a doufám, že své kvality
prokážou i v soutěžích dospělých.
Naše šachová mládež se letos určitě nudit nebude, její kalendář je doslova plný nejrůznějších
druhů šachových soutěží. Navíc je chceme mnohem více využít i v soutěžích družstev dospělých.
Nejen výsledky poličské mládeže, ale i informace
z veškerého poličského šachového dění naleznete
na nových internetových stránkách TJ Štefanydes
Polička: http://policka.chesspce.cz/
David Schaffer,
DSchaffer@seznam.cz

„PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST 500 x 100 m“
Vážení přátelé,
Agentura Sprint, spol. s r.o., Informační středisko sportu pro všechny a T.E.S. s.r.o. – Plavecký bazén , Plavecká škola Polička vás zvou do poličského
plaveckého bazénu, kde se ve středu 1. října 2008
koná od 6.00 hod. - 20.00 hod. 17. ročník „Plavecká soutěž měst 500 x 100m“.
Na „Plaveckou soutěž měst na 500x100 m“ jsou
srdečně zváni všichni občané města Poličky a okolí
a školní mládež. Zájemci všech věkových kategorií
se mohou přihlásit ve středu od 6.00 – 20.00 hod.
vstup je zdarma. Každý příchozí si libovolným
způsobem zaplave trať dlouhou 100 m. Věříme,
že se soutěže zúčastní nejen školní mládež, ale
i veřejnost.

BAZÉN TEPLEJŠÍ
Rozhodnutím městské rady dne 8. září 2008 se
dohodlo zvýšení teploty vody v plaveckém bazénu
na 27oC.
Teplota vody je uvedena na zrekonstruovaném
digitálním teploměru v prostorách bazénu.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

PLAVÁNÍ PRO NASTÁVAJÍCÍ
MAMINKY
AQUAGYMNASTIKA pro těhotné ženy se vyznačuje:
1. snižováním nežádoucích tukových zásob
2. masážním efektem při působení vody na povrch
těla
3. fyzickým a psychickým uvolněním
4. fyzickým a psychickým uvolněním od každodenního stresu
5. přípravou na klidný průběh porodu

V případě účastníků mladších šesti let a starších
60ti let platí pravidlo, že bez ohledu na dosažený
čas získávají maximální možný počet bodů, pokud
uplavou 100m trať. Startuje se z vody, plave se libovolným způsobem.
Při vstupu do plaveckého bazénu si každý
účastník vyplní hůlkovým písmem účastnický
lístek, který odevzdá organizátorům. Po vyplnění
změřeného času za trať dlouhou 100 m obdrží diplom a malé překvapení.
Naše město je přihlášeno v kategorii A – do
15.000 obyvatel. Každý čas za uplavanou vzdálenost 100m v různé věkové kategorii muži a ženy
je ohodnocen body 0-25. Jak se naše město umístí,
záleží na součtu bodů za uplavané nejlepší časy.
Výsledky 17. ročníku PLAVECKÉ SOUTĚŽE
MĚST budou zveřejněny 1. října 2008 na webových
stránkách Info-centra Sportu pro všechny při Českém olympijském výboru (www.info-sport.cz)
KONTAKT:
Plavecký
bazén,
Nádražní
775, 572 01 Polička, Kmošková Jitka, tel. 461/
725631,m.t.737/867342

CVIČENÍ VE VODĚ
AQUAEROBIC
T. E. S. s.r.o. – Plavecká škola Polička opět zahajuje
kurz Aquaerobic pro všechny milovníky pohybu ve
vodě, který je oblíben ženami různého věku.
Cvičení ve vodě blahodárně působí na všechny partie
těla, uvolňuje bolesti krční páteře a zad a odbourávání
tukových polštářků je velice příjemné.
Zveme tímto všechny zájemce, aby navštívili tento
kurz, který probíhá každou středu od 18 do 19 hod.
v prostorách poličského bazénu. V případě změn nebo
náhlé nemoci budou všechna upozornění vyvěšena na
nástěnce před bazénem.
Na vaši účast se těší cvičitelka Jana Divoká

Bližší informace a přihlášky získáte v Plavecké škole,
Nádražní 775, 572 01 Polička nebo na tel.:0737/
867 342, 461/725 631 u pí. Kmoškové

Informace získáte na tel. PŠ 731 020 030 nebo na tel.
pí Jitky Kmoškové 737 867 342.

PLAVÁNÍ PRO BATOLATA
DOMA VE VANĚ

ĀȀ̀ЀЀ̀ЀԀ

Chcete, aby Vaše miminko bylo v budoucnu zdravější
a pohybově zdatnější? A navíc by lépe spalo i jedlo?
Stačí, když mu od narození (6 týdnů až 6 měsíců
doma) a následně na plaveckém bazénu jedenkrát
týdně dopřejete plavání s instruktorkou.

܀ऀࠀ܀ఀഀࠀༀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ԀࠀࠀԀऀऀԀ
ఀ̀ഀఀȀԀༀကȀᄀఀሀጀ᐀ᔀԀఀᘀ
ᜀᜀᜀЀԀ᠀ᤀഀఀᨀᘀ̀ᬀᔀఀȀ᐀Ѐᰀᴀ

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST ŘÍJEN 2008
1. středa 6.00-20.00 h.,plavecká štafeta
500x100m vstup ZDARMA
2. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
3. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
4. sobota 14.00-20.00 h.
5. neděle zavřeno
6. pondělí 6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
18.00-20.00 h.
7. úterý 6.00-7.30 h., 15.30-20.00 h.,
16.30-18.00 h. 2 dráhy a 2 dráhy pl. oddíl
8. středa 6.00-7.30 h.,
15.00-16.00 h. plavání pro těhotné,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
9. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
10. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
11. sobota 14.00-20.00 h.
12. neděle zavřeno
13. pondělí 6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
18.00-20.00 h.
14. úterý 6.00-7.30 h., 15.30-20.00 h.,
16.30-18.00 h. 2 dráhy a 2 dráhy pl. oddíl
15. středa 6.00-7.30 h.,
15.00-16.00 h.plavání pro těhotné,
18.00-19.00 h.aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond.plavání
16. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
17. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
18. sobota 14.00-20.00 h.
19. neděle zavřeno
20. pondělí 6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
18.00-20.00 h.
21. úterý 6.00-7.30 h., 15.30-20.00 h.,
16.30-18.00 h. 2 dráhy a 2 dráhy pl. oddíl
22. středa 6.00-7.30 h.,
15.00-16.00 h.plavání pro těhotné,
18.00-19.00 h.aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond.plavání
23. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
24. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
25. sobota 14.00-20.00 h.
26. neděle zavřeno
27. pondělí 6.00-20.00 h.
28. úterý 14.00-20.00 h.
29. středa 6.00-20.00 h.
30. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
31. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
NOVINKA:
středa: veřejné plavání pro rodiče s dětmi od
1 roku do 3 let pro veřejnost a pro děti, které
dosud navštěvovaly kurzy v malém bazénku
– vodníčci. Vstup je povolen bez přihlášky. Podmínkou je jeden rodič / jedno dítě.
POZNÁMKA: děti od 3 let věku mají pravidelný
kurz v pondělí.
INFORMACE: Ve středu 1. 10. 2008 se v plaveckém bazénu plave od 6.00 hod. do 20.00 hod.
ŠTAFETA 500X100m. Srdečně zveme na tuto
soutěž měst děti předškolního věku, veřejnost
a žáky základních a středních škol z Poličky
a jeho okolí. Přijďte si zdarma zaplavat a obhájit
loňské prvenství. Těšíme se na Vás – Plavecký
bazén, Plavecká škola
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem
PROVOZ SAUNY zahájen 1.10.2008: středa
a pátek: muži 16.30-19.30 hod., čtvrtek: ženy
16.30-19.30 hod., sobota: ženy 15.00-17.00 hod.,
společná 17.30-20.00 hod.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: říjen 2008 dle rozpisu uvedeném
ve vývěsní tabuli před plaveckém bazénu
Poznámka: VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ U INSTRUKTORA
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