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50 MILIÓNŮ PRO MĚSTO
Město Polička podalo prostřednictvím firmy
AP INVESTING s.r.o. z Brna v dubnu letošního
roku žádost o dotaci z prostředků Evropské unie
v rámci Operačního programu Životní prostředí
na stavbu Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě
– Polička. Původně předpokládaný rozsah investice, který počítal i s rekonstrukcemi kanalizační
sítě v centru a v jiných částech města, musel být
omezen tak, aby vyhověl dotačním podmínkám.
I tak se však jedná o největší jednorázovou
investici města Poličky za poslední roky, která
zahrnuje dostavbu chybějící kanalizace v ulicích
Družstevní, Heydukova, U Liboháje, včetně kanalizace ke sjezdovce, kanalizace ke koupališti a rekonstrukci dílčích úseků hlavního kanalizačního
sběrače vedoucího od hradeb po čistírnu odpadních vod. Součástí stavby jsou i čtyři přečerpá-

Město Polička má v současné době instalovánu jednu kameru, která monitoruje prostor areálu
sběrného dvora a prostor před vstupní branou.
Údaje jsou archivovány a jsou v případě potřeby
přístupné Městské policii Polička. Tímto řešením jsou zajištěny trvalý dohled nad provozem
sběrného dvora a návaznost na kamerový systém
města. Výstupy mohou být využity jako podklady pro zahájení přestupkových řízení především
v rámci zákona o odpadech, které mohou vyústit
k ukládání pokut fyzickým, ale i právnickým
osobám.
Ing. Marta Mastná
Vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí

ZVOLENA RADA PARDUBICKÉHO KRAJE
Členové Zastupitelstva Pardubického kraje zvolili
na svém ustavujícím jednání v sobotu 15. listopadu
Radu Pardubického kraje pro volební období 20082012. Sestavena je koalicí vítězné České strany sociálně demokratické (ČSSD) a Koalice pro Pardubický
kraj (KPK).
Uvolnění členové:
Mgr. Radko Martínek (ČSSD) - hejtman Pardubického kraje se zodpovědností za všeobecný rozvoj
kraje a evropské fondy
Ing. Roman Línek (KPK) - náměstek hejtmana
zodpovědný za finance a majetek, který bude zastupovat hejtmana v době jeho nepřítomnosti
Jan Tichý (ČSSD) - náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a cestovní ruch
Ing. Jana Pernicová (ČSSD) - členka rady kraje
zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči
Mgr. Markéta Tauberová (ČSSD) - členka rady
kraje zodpovědná za zdravotnictví
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REGENERACE PANELOVÝCH
SÍDLIŠŤ

vací stanice, které řeší úseky s nedostatečným
spádem a odlehčení dešťových vod v Družstevní
ulici a je to i rekonstrukce odlehčovacích komor
Stejně jako v minulých letech i v letošním roce
souvisejících se stavbou.
podalo Město Polička žádost o dotaci na MinisVe čtvrtek 13. listopadu projednala žádost
terstvo pro místní rozvoj ČR na akci Regenerace
Města Poličky o dotaci ve výši 50,4 mil. Kč Rada
panelových sídlišť M. Bureše a Švermova v Poličce
Státního fondu životního prostředí České repub- – III. etapa, která je financována z podprogramu
liky (SFŽP ČR) a doporučila ji ministrovi život- Podpora regenerace panelových sídlišť.
ního prostředí ke schválení. Město Polička nyní
Z důvodu nedostatečného objemu finančních
čeká další etapa přípravných prací zahrnujících
prostředků nebyla předmětná žádost schválena
zpracování dokumentace pro stavební povolení, k přidělení dotace. V roce 2009 bude Město Polička
provedení výběru zhotovitele a uzavření smlouvy
opět žádat o dotaci na tuto akci.
o podpoře se SFŽP ČR. Pokud všechno dobře dopadne, budou stavební práce zahájeny na podzim
příštího roku, popř. na jaře roku 2010.
Jaroslav Martinů
starosta

KAMEROVÝ SYSTÉM SBĚRNÉHO DVORA V POLIČCE
Město Polička s využitím dotace instalovalo
kameru, která dohlíží na provoz sběrného dvora.
Polička, společně s městy Svitavy a Litomyšl
a společností LIKO SVITAVY a.s., řešila po uvedení nově rekonstruovaných sběrných dvorů do
provozu jejich zabezpečení proti poškozování,
rozkrádání elektrozařízení předaného v rámci
zpětného odběru a ochranu proti nepovolenému
ukládání odpadů u vjezdové brány.
Pro zajištění tohoto úkolu byl zpracován projekt na umístění kamerových systémů. Projekt byl
realizován ve spolupráci se společností ASEKOL
s.r.o. Praha. Ta, jako kolektivní systém zajišťující
zpětný odběr vybraného elektrozařízení, poskytla na výše uvedený projekt ze svého „Fondu ASEKOL“ finanční dar ve výši 88 000,- Kč.
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Ing. Václav Kroutil (ČSSD) - člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov
Bc. Miloslav Macela (KPK) - člen rady kraje zodpovědný za oblast sociální péče a neziskový sektor
neuvolnění členové:
JUDr. Miroslav Stejskal (ČSSD) - člen rady kraje
Ing. Petr Šilar (KPK) - člen rady kraje
Výbory Zastupitelstva Pardubického kraje
Zastupitelstvo Pardubického kraje zvolilo také
předsedy výborů. Dva z nich budou zastávat funkci
uvolněného předsedy:
Ing. Josef Janeček (ODS) - předseda kontrolního
výboru
Ing. Miroslav Krejčí (KSČM) - předseda finančního výboru
Počty mandátů
Pětačtyřicetičlenné Zastupitelstvo Pardubického
kraje je složeno zástupci ČSSD (19 mandátů), ODS (11
mandátů), KPK (9 mandátů) a KSČM (6 mandátů).

Milí poličští občané,
přejeme Vám spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky
a v novém roce 2009 hodně zdraví,
štěstí a úspěchů.
Jaroslav Martinů, starosta
Marie Tomanová, místostarostka

DOTACE ZÍSKANÉ MĚSTEM POLIČKA OD 1. 1. DO 20. 11. 2008
Obdržená dotace / schválená dotace* v Kč

Pardubický kraj

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

Dotace pro Sbory dobrovolných hasičů

30 000,00

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce*

26 037 028,00

Protidrogová politika - mentální anorexie

15 000,00

Rozšíření průmyslové zóny
v Poličce - 1. etapa*

15 537 214,00

Protidrogová politika - první pomoc

10 000,00

Protidrogová politika - adaptační kurz

10 000,00

Územně analytický plán*

810 000,00

Celkem za poskytovatele

42 384 242,00

Nadace Bohuslava Martinů
Dostavba a vybavení Památníku BM

500 000,00

Ministerstvo financí ČR
Rekonstrukce a dostavba zimního
stadionu Polička
Rekonstrukce a modernizace školní
jídelny
Celkem za poskytovatele

4 000 000,00
7 000 000,00
11 000 000,00

Ministerstvo kultury
Hrad Svojanov - obnova vnějších omítek

402 000,00

Kulturní a přednášková činnost

10 000,00

Cyklus scénického čtení Listování

10 000,00

Obnova a výchova porostů

463 411,00

Lesy - ekologické technologie

138 210,00

ZŠ Na Lukách Polička - sportovně
turistický kurz

15 000,00

Martinů Fest 2008

50 000,00

Polička divadelní, Polička rok 2008

10 000,00

Hrad Svojanov - informační leták

20 000,00

Loutkařská divadelní pouť hrad Svojanov

15 000,00

Hrad Svojanov - opravy budov kuchyně
a ubytovny

400 000,00

Multižánrový festival Polička 555

100 000,00

Polička Jazz 2008

50 000,00

Oprava a údržba válečného hrobu z 1. sv.
války

45 000,00

Oprava střechy hradní věže Svojanov

65 000,00

Centrum BM Polička - průvodce expozicí

350 000,00

CBM Polička - alternativní průvodce
expozicí

136 000,00

Restaurování náhrobku B. Martinů

22 000,00

50 000,00

Městské muzeum a galerie - systém
el. ochrany

250 000,00

Regenerace a využití městských hradeb

400 000,00

Projekt. dokumentace kanalizace

250 000,00

Soc. zařízení v I. NP na zimním stadionu
Polička

195 293,00

Celoroční výstavní činnost
Obnova městského opevnění

400 000,00

Celkem za poskytovatele

1 358 000,00

Ministerstvo vnitra ČR
Bezdrátový rozhlas

250 000,00

Ministerstvo zemědělství

Celkem za poskytovatele

2 553 914,00

Státní zemědělský intervenční fond

Výsadba melioračních dřevin

30 950,00

Lesní osnovy

14 399,00

Činnost lesního hospodáře

593 892,00

Intenzifikace ČOV - odstraňování fosforu

216 000,00

Celkem za poskytovatele

855 241,00

Posílení rekreační funkce lesa - informační tabule*
Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný
Rozvoj a rekonstrukce kanalizační
sítě - Polička*
Celkem za poskytovatele

Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný

Získané dotace celkem

3 172 775,00
47 664 558,00

Celkem za poskytovatele

50 837 333,00

SVOZ ODPADU
Svoz odpadu o vánočních svátcích:
svoz odpadu připadající na středu 24. 12. 2008
se přesouvá na 25. 12. 2008, čtvrtek 25. 12. 2008
se přesouvá na 26. 12. 2008, pátek 26. 12. 2008 se
přesouvá na 27. 12. 2008.
Provozní doba sběrného dvora:
24. 12. 2008 - 28. 12. 2008 zavřeno
29. 12. 2008 otevřeno od 12.00 do 16,30 hod
30. 12. 2008 - 1. 1. 2009 zavřeno
Překladiště komunálního odpadu:
24. 12. 2008 - 28. 12. 2008 zavřeno
31. 12. 2008 otevřeno od 7,00 -12,00 hod

POLIČKA DOBYLA AMERIKU!
V pátek 21. listopadu se uskutečnilo setkání
zástupců města Poličky – starosty Jaroslava Martinů
a místostarostky JUDr. Marie Tomanové s panem
Jiřím Štěpánkem, který vybojoval titul mezinárodního mistra Severní Ameriky v naturální kulturistice.

240 111,00

396 596,00
2 802 621,00
3 199 217,00
113 178 058,00

*) Schválená výše dotace bude upravena dle výsledků
zadávacích řízení projektů.

SETKÁNÍ S OSLAVENCEM
12. listopadu se setkalo vedení města s panem
Adolfem Rückerem, který oslavil 80. narozeniny.
Starosta Jaroslav Martinů i místostarostka Marie Tomanová se živě zajímali o dlouhý a bohatý
sportovní života pana Rückera.

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

Státní fond životního prostředí ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR
Rozvoj a rekonstrukce kanalizační
sítě - Polička*

UZÁVĚRKA LEDNOVÉ
JITŘENKY

Zakládal v Poličce lední hokej. Dlouhá léta
působil jako hráč Spartaku. Byl také velice dobrým fotbalových brankářem a chytal nejen v Poličce, ale i ve Skutči.
Po ukončení své aktivní hráčské činnosti
působil jako funkcionář oddílu LH, kde vystřídal
více funkcí a nakonec se stal jeho předsedou na
mnoho dlouhých let. Správcoval na tenisových
kurtech.
Spolu se starostou vzpomínali i na památný
dvojkoncert tehdy velmi populární plzeňské skupiny CODA, který sportovci uspořádali v sokolovně před 25 lety. Ten způsobil pozdvižení mezi
stranickými funkcionáři i Veřejnou bezpečností,
protože se na něj sjížděly stovky lidí z širokého
okolí.
Výtěžek koncertu 33 tisíc Kčs pokryl polovinu
ročního rozpočtu hokejového oddílu.
Na závěr setkání starosta i místostarostka
panu Rückerovi popřáli mnoho zdraví.

Mistrovství se konalo ve dnech 29. 10. – 6. 11. 2008
v Miami na Floridě. Tomuto úžasnému vítězství předcházely tvrdé tréninky a cvičení a samozřejmě velmi
přísná dieta. Představitelé města poděkovali panu
Štěpánkovi za vynikající reprezentaci a zároveň si vyslechli velmi poutavé zážitky z pobytu pana Štěpánka
v USA. Zajímavé informace se týkaly nejen celé soutěže, ale pan Štěpánek hovořil i o velkých emocích,
které zde prožíval.
Poděkování za reprezentaci města Poličky bylo
uděleno i panu Rostislavu Doležalovi za zisk titulu
vicemistra světa v silovém trojboji a za vytvoření
světového rekordu v benchpressu výkonem 201,5 kg
v Německu – Lauchhammer - ve dnech 2.-5. 10. 2008.
N. Š.

Vážení a milí čtenáři,
jménem redakční rady vám do nového
roku přeji mnoho lásky, zdraví,
štěstí a hojnosti.
Ing. Ivo Janeček,
šéfredaktor Jitřenky
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 21. 10. v dopoledních hodinách provedli
strážníci odchyt toulavé feny rasy labrador v ul.
Hegerova. Pes byl následně převezen do městského
útulku Pohodlí. Majitel psa nebyl doposud zjištěn,
podrobnosti o vzhledu psa jsou k dispozici na
stránkách Města Poličky – www.policka.org
Dne 23. 10. v 13.30 hod. přijali strážníci oznámení o ležící ženě v ulici Nádražní. Na místě byla
zjištěna šestapadesátiletá žena z Poličky, která jevila známky podnapilosti. Žena, vzhledem ke svému
stavu nebyla schopna chůze, proto byla hlídkou MP
převezena do místa trvalého bydliště. Za své jednání byla uvedená žena řešena v blokovém řízení.
Dne 23. 10. v 21.30 hod. byla hlídkou MP v ulici
Hegerova spatřena osoba hledaná PČR. Jednalo se
o devatenáctiletého muže z České Rybné. Tento byl
hlídkou předveden na PČR a zde předán dozorčí
službě.
Dne 29. 10. v 21.00 hod. byli strážníci voláni
ke zraněnému muži do ulice Nádražní. Na místě
byl zjištěn jednašedesátiletý muž z Pomezí, který
požadoval ošetření vykloubeného ramene. Strážníci muže převezli k ošetření do Poličské nemocnice.
Dne 29. 10. v 24.00 hod. rušil noční klid na ulici Tyršova šestadvacetiletý muž z Poličky. Uvedený
muž hlasitě vykřikoval v podnapilém stavu. Jeho
jednání bylo následující den řešeno v blokovém
řízení.
Dne 30. 10. v odpoledních hodinách prováděli
strážníci kontrolu městského parku. Při této byl
přistižen devatenáctiletý mladík z Litomyšle, který
znečišťoval okolí lavičky. Přestupek byl na místě
vyřešen v blokovém řízení.
Dne 4. 11. v odpoledních hodinách strážníci
převzali nález jízdního kola, které stálo 3 dny
v ulici Dvořákova. Majitel kola nebyl doposud zjištěn, jedná se o pánské kolo, kostra vzhledu kola
zn. ESKA. Uvedené kolo bylo hlídkou předáno na
ztráty a nálezy při MěÚ Polička. Majitel si zde může
kolo vyzvednout.
Dne 14. 11. v 21.45 hod. byl na Sídl. Hegerova
odchycen toulavý pes. Tento byl strážníky umístěn
do nouzového kotce při MěÚ Polička. Následujícího
dne se o psa přihlásila jeho majitelka, která si jej
převzala.
Dne 14. 11. v 02.15 hod. byl v ul. Riegrova přistižen šestnáctiletý mladík, který vykonával malou
potřebu na zde stojící parkovací automat. Mladík
byl hlídkou MP ztotožněn a za jeho jednání mu
byla uložena bloková pokuta.
Městská policie Polička

OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Od roku 2003 spravuje, provozuje a udržuje
veřejné osvětlení na území města a městských
částí Lezník, Střítež a Modřec firma CITELUM, a.s.
Praha.
Upozorňujeme občany na možnost nahlásit veškeré zjištěné poruchy a požadavky na údržbu VO
telefonicky přímo na dispečink firmy CITELUM, a.s.
na bezplatné lince 800 101 109 nebo na e-mail: pavel.dusek@citelum.cz. Pro přesnou lokalizaci poruchy je nejlépe sdělit číslo světelného bodu uvedené
na štítku sloupu VO a stručně poruchu popsat.
Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPRŽP
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY - STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMA
Za účasti starosty a místostarostky proběhla
v říjnu schůzku poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Účelem pravidelných setkání je výměna aktuálních informací o problémech a možnostech jejich řešení. Tématem podzimní debaty byly:
bariéry ve městě, zánik gynekologické ambulance
v AZASSu, stoupající zájem veřejnosti o pečovatelské služby, práce se „sezónními bezdomovci“. S nastupující zimou se množí případy, kdy se zejména
na místní faráře obracejí s prosbou o pomoc lidé
bez domova a tuláci. Podobné situace bude řešit
OSZV MěÚ ve spolupráci se zdejší ubytovnou.
Složitěji se hledá východisko ze skutečnosti,
že ženám z Poličky a okolí poskytuje v současné
době péči pouze jeden odborný lékař. Dle ujištění
dr. Tomanové (místostarostka) a ing. Stráníka (ředitel Poličské nemocnice s. r. o.) byly učiněny ze
strany města a AZASSu veškeré kroky k nápravě
svízelné situace.
Jak informovala vedoucí pečovatelské služby
DPS Penzion, vzrůstá v poslední době zájem

klientů o služby – zejména o dovoz obědů, úklid
domácností, doprovod (resp. transport) k lékaři
apod. Je dobrou zprávou, že z Poličky pozvolna
mizí bariéry. Město investovalo značný obnos do
budování nájezdů na chodníky, další investice se
připravuje – je v zájmu uživatelů, aby se s případnými připomínkami na provedení a využitelnost
těchto úprav obraceli na příslušná pracoviště MěÚ
(stavební úřad, OSVZ).
Proběhla jednání s provozovateli zdravotnických zařízení, která respondenti v nedávné
anketě hodnotili jako nejobtížněji dostupná. Od
provozovatele polikliniky se vedení města dostalo
ujištění, že ke změně dojde v rámci připravované
rekonstrukce objektu. Tohoto přístupu si vedení
města velice cení a jistě ho pochválí i široká veřejnost. Příští schůzka poskytovatelů a uživatelů
sociálních služeb se uskuteční v jarních měsících
příštího roku.
OSVZ MěÚ v Poličce

DALŠÍ ETAPA PŘESTAVBY ŠKOLNÍ JÍDELNY
RUMUNSKÁ UKONČENA
Jistě si hodně rodičů všimlo, že celé prázdni- nápomocna a v neposlední řadě nám nabídla
ny a první týden v měsíci září probíhala další část
úschovu některého materiálu, který jsme neměly
rekonstrukce školní jídelny. Málokdo již ale ví, že
kam uložit. Pokud došlo k nějaké prodlevě, bylo
stavební práce pokračovaly ještě celý další mě- to převážně nedodáním některých komponentů
síc (září) v suterénu budovy, kde se obnovovalo - hlavně ke vzduchotechnice. V tomto krátkém
sociální zázemí pro personál a také tam vznikly
článku nelze v žádném případě popsat všechna
další nové místnosti např. pro plynovou kotelnu
úskalí a náročnost celé akce.
nebo archív.
Letošní část rekonstrukce se stala velice náV této etapě se řešilo dokončení hrubé stav- ročnou, hlavně na organizaci, přesun materiálu
by přístavby a přestavby všech místností pro
a následný úklid. Chci poděkovat všem zaintepřípravu potravin a přidání některých nových
resovaným organizacím, firmám a hlavně lidem
potřebných místností, které zatím v provozovně
v nich, za veškerou práci, kterou provedli v tak
úplně chyběly, např. denní místnost pro personál
krátkém časovém období pro jídelnu, ve které se
nebo sklad obalů. Bylo nutné udělat všude nové
převážně stravují naše děti.
rozvody – vody, el. energie, plynu, kanalizace,
Zdálo by se, že je již opravám a rekonstrukvzduchotechniky. Všechny místnosti bylo nutné
cím v naší školní jídelně konec, ale bohužel ještě
znovu obložit a vydláždit přesně podle hygienic- není dokončena rampa, která slouží k navážení
kých a bezpečnostních předpisů. Většina prací se
veškerého zboží a zateplení venkovního pláště
odehrávala uvnitř budovy a tak se možná někdy
s fasádou. Tyto práce budou realizovány v příšzdálo, že tu nikdo nepracuje. Musím ovšem říci, tím roce i s venkovními úpravami a pak už snad
že od samého počátku zahájení stavebních prací
bude školní jídelna i okolní pozemky krásné.
se tu střídal řemeslník za řemeslníkem a práce
jim šla od ruky. Také při vyklízení sklepních
Helena Boháčová,
prostor nám fy PÁSEK se svými zaměstnanci byla
ředitelka školní jídelny

POZDRAV Z POLIČKY
Pátek, 31. října, 19.45
Nad hladinou Synského rybníka narozeninově
září Masarykova škola a evangelický kostel, kde
probíhá halloweenský večírek. V Divadelním
klubu se schází pestrá společnost ke křtu netrpělivě očekávané knihy. V průběhu příštích dvou
hodin účastníci sešlosti podléhají - dle věku,
pohlaví, světového názoru a čehosi, co „nerodák“
prostě nepochopí - záchvatům nostalgie, úžasu,
smíchu…
V mistrné improvizaci Petra Erbese se, za přispění řady kmotrů a kmoter, představuje nejčerstvější počin „poličsko – pražského“ nakladatelství
Argo. Výtečně, tak, jak je to u produkce prestižního nakladatelství pravidlem, vybavená publikace
(poutavý přebal, záložka, minimum textových
omylů, kvalitní papír a tisk,…) představuje album
390 pohlednic Poličky z let 1897 až 1948. Značný
časový rozsah a množství materiálu poskytují
dostatečný prostor k vytvoření působivého dokumentu o životě a proměnách města a jeho obyvatel. Jednotlivé – je jich celkem patnáct – tematické
bloky jsou opatřeny souvisejícími vstupními tex-

ty, samostatně je zmíněna historie Poličky, dějiny
a techniky výroby pohlednic. Publikaci uzavírá
výčet vydavatelů, kteří se produkcí poličských
pohlednic zabývali.
Pátek, 31. října, 23.45
Nad poličským náměstím se culí měsíc
a blikají hvězdičky. Rozjařená společnost vychází z hospůdky. Výjev téměř totožný s jednou
z komponovaných pohlednic. Jen je o pár let víc
a o kočičí dlažbu míň.
Pozdrav z Poličky. Vydalo nakladatelství Argo
v roce 2008.
O úspěšné završení projektu se zasloužil autorský tým vedený Milanem Dorazilem, poděkování patří všem, kdo poskytli pohlednice, informace,
rady. Kniha vychází za přispění Města Poličky,
městské knihovny a firem COMA s. r. o. a Jiří Řebíček – Metalplast.
K dostání je za 498,- Kč v knihkupectvích
a v Městské knihovně Polička.
-kaz-

KINO POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ

úterý
2. 12.

města Polička
Prosinec 2008

TYLŮV DŮM POLIČKA
pondělí velký sál TD v 19.00 hodin
1. 12. Miroslav Horníček
DVA MUŽI V ŠACHU
Miroslav Horníček mistrně napsal s půvabem sobě vlastním lehkou, úsměvnou
až rozvernou divadelní „konverzačku“.
Děj hry situoval do malé italské vesničky
století osmnáctého, kdy se vedly mezi
malými knížectvími početné drobné
války. Hlavní dvě ženské představitelky
– Guiletta a Bianca jsou půvabné, mladé,
temperamentní, žádostivé a muži žádané
venkovské dívky. Jejich protějšky – hrabě
Marcello a hrabě Giacomo jsou dva zajatí
důstojníci.
Hrají: Oldřich Navrátil, Mojmír Maděrič,
Petra Hobzová a další
Divadelní abonentní cyklus PODZIM 2008
Prodej zbylých vstupenek:
190,- 170,- 150,- Kč
středa
3. 12.

velký sál TD v 19.00 hodin
TRAVESTI SHOW – Královny noci
Pronájem.

pátek
5. 12.

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
7. 12. TO VÁM BYLY JEDNOU DVĚ ŽABIČKY
Společně s písničkářem Pavlem Půtou
přijedou do Poličky představit svůj nový
zábavný pořad KVĚTA FIALOVÁ a NAĎA
KONVALINKOVÁ.
Nezpívám dobře, ale zpívám ráda. Je to
spíš taková legrace, říká o svých pěveckých ambicích Naďa Konvalinková. „Chlapi
jsou nanic! Přesto je mám ráda...“ svěřuje
se Květa Fialová o vztahu k mužskému
rodu, který je podle ní trochu zvoraný
a podřadnější živočišný druh. Většina
písniček je od autorské dvojice Jaromír
Klempíř a Oldřich Dudek a od Pavla Půty,
ale zpívat se budou i slavné písničky z éry
Osvobozeného divadla a z filmu Limonádový Joe.
Vstupné: 140,- Kč (v předprodeji)
180,- Kč (v den akce)
úterý
9. 12.

kostel sv. Jakuba v 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
ROŽMBERSKÁ KAPELA je instrumentálně-vokální soubor, který se zabývá interpretací středověké a renesanční hudby. Navazuje na tradici historické Rožmberské kapely,
která působila v letech 1552 až 1602 na
českokrumlovském zámku, později v Třeboni, a přispívala k lesku jihočeského
panovnického dvora Viléma Petra Voka
z Rožmberka. Instrumentář Rožmberské
kapely obsahuje více než 40 nástrojů:

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)
čtvrtek malý sál TD v 16.30 hodin
11. 12. ZASEDÁNÍ MĚTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
pátek velký sál TD od 19.00 do 23.00 hodin
12. 12. DOKONČENÁ KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Závěrečný večer s romantickým názvem
VĚNEČEK není žádnou maturitou z tance, ale krásným poděkováním těm, kteří
vám absolvování společenského vzdělání
umožnili – vašim blízkým. K tanci i poslechu hraje COMBO 2.
Přístupno veřejnosti
Vstupné: 80,- Kč
sobota malý sál TD v 16.00 hodin
13. 12. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Módní přehlídka společenského, plesového a podzimního odívání pro ženy
spojená s besedou Poradny zdravé výživy
a celostní medicíny.
Vstupné: 40,- Kč
pondělí velký sál TD v 19.00 hodin
15. 12. VÁNOCE NA VALAŠSKU
Folkové Vánoce s kapelou Fleret a Jarmilou
Šulákovou. Na původ a valašskou hudební
tradici navazuje Fleret velmi častým koncertním vystupováním s královnou lidové
písně Jarmilou Šulákovou.
Vstupné: 180,- Kč (v předprodeji)
220,- Kč (v den koncertu)
čtvrtek vestibul TD od 9.00 hodin
18. 12. PRODEJ LYŽÍ
Pronájem

velký sál TD v 19.00 hodin
NESTYDA
Film, který Michal Viewegh s nadsázkou
označuje jako neromantickou komedii
o manželství a sexu, vznikl na základě
jeho bestselleru „Povídky o manželství
a o sexu.“ V hlavní roli Jiří Macháček.
Režie: Jan Hřebejk
Komedie, ČR, 88 minut, do 15 let nepřístupný
Vstupné: 70,- Kč

středa velký sál TD v 19.00 hodin
10. 12. DĚTI NOCI
Scénář k filmu Děti noci napsala jeho
autorka Irena Hejdová jako svůj diplomový scénář na FAMU, nedlouho na to byl
v roce 2006 oceněn v rámci Českého lva
Cenou Sazky. Scenáristka se nechala při
psaní scénáře inspirovat výjevy z nočních
ulic Prahy, také si sama vyzkoušela práci
v nočním baru - odtud se vzalo také hlavní
téma filmu „děti noci“.
Drama, ČR, 80 minut, přístupno od 15 let
Vstupné: 60,- Kč
úterý
velký sál TD v 19.00 hodin
16. 12. KOZÍ PŘÍBĚH – Pověsti staré Prahy
Do kin míří vůbec první český celovečerní 3D animovaný film, který je zároveň
i prvním v celé východní Evropě. Rodinná
komedie se odehrává v české středověké
metropoli, která je ještě plná strašidel, rodících se legend a teprve začíná dostávat
svou majestátní tvář.
3D animovaná komedie, ČR, 80 minut, přístupný
Vstupné: 65,- Kč
středa velký sál TD v 19.00 hodin
17. 12. QUANTUM OF SOLACE
Filmem pokračuje vysokooktanové dobrodružství Jamese Bonda (Daniel Craig) ve
filmu CASINO ROYALE. Agent 007, zrazen
Vesper, ženou, kterou miloval, bojuje
s nutkáním, aby ze své poslední mise učinil osobní misi. Bond, který je odhodlán
odhalit pravdu, spolu s M (Judi Dench) vyslýchají pana Whitea (Jesper CHristensen),
od kterého se dozví, že organizace, která
vydírala Vesper, je mnohem spletitější a nebezpečnější než kdokoli tušil...
Bondovka, 107 minut, české titulky, nevhodný do 12 let
Vstupné: 70,- Kč
Předprodej vstupenek v Informačním centru Polička (461 723 800) a hodinu před začátkem akce
v pokladně TD.
Rezervace vstupenek je možná i přes internetové
stránky TD www.tyluvdum.cz

VÁNOČNÍ SVÁTKY SE KVAPEM BLÍŽÍ, ZOUFALE SI LÁMETE
HLAVU S TÍM, CO KOUPIT VAŠIM BLÍZKÝM?
Vánoce jsou časem rodinné pohody a lásky, kdy chceme druhým udělat radost. Začínáme shánět
vánoční dárky. Proto jsme pro vás připravili jeden tip na vánoční dárek, kterým své blízké můžete
mile překvapit.
Tylův dům zahajuje od 1. prosince předprodej dárkových vstupenek na koncert světově uznávaného tenoristy ŠTEFANA MARGITY, který se uskuteční 8. února 2009 v kostele sv. Jakuba
v Poličce.
Dárkově připravené vstupenky (1 vstupenka á 300,- Kč) si můžete zakoupit v Informačním centru
Polička (461 723 800).
Hezké a klidné prožití letošních vánoc, mnoho šťastných a spokojených chvil v novém roce 2009.
Tylův dům
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„Mladí nejen mladým“
Studenti poličských středních škol
si vás dovolují pozvat na:
Třetí ples svého druhu
První ples sezóny
Třetí ples s účastí všech generací

PRVNÍ PLES
Pátek 3. 1. 2009 sál Skalka LUBNÁ
Otevření bran 19:30
Slavnostní zahájení plesové sezóny
s přípitkem
V průběhu večera
MOŽNÁ PŘIJDE I KOUZELNÍK • HIP – HOP
(ZUŠ Polička) • MÍCHAČKY (exkluzivní drinky) • OILEAN (irské tance)
společenské soutěže
• vyhlášení finále tomboly • slepá polka •
předtančení organizátorů • dvojice- trojice
moderátorů
Hraje kapela MIX
Vstupné: 70 Kč
Do 20:30 v ceně sklenka šampaňského na
přípitek!!!
Doprava tam i zpět zajištěna
Tam: 19:30 (od Divadelního klubu)
Zpět: v 1:00 a v 3:00

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA B. MARTINŮ POLIČKA
OSLAVILA 60. VÝROČÍ
Oslavy 60. výročí založení ZUŠ B. Martinů Polička
vyvrcholily v sobotu 15. 11. 2008 Koncertem bývalých
absolventů školy ve Velkém sále Tylova domu v Poličce. Během večera, který se nesl v duchu příjemné
a milé atmosféry, ale také výborných uměleckých
výkonů, vystoupili bývalí žáci školy, nyní studenti
uměleckých a pedagogických škol. Mezi účinkujícími
nechyběli ani absolventi Janáčkovy akademie múzických umění. S květinou a poděkováním paní ředitelce
Renatě Pechancové přišel na pódium starosta Jaroslav
Martinů, ale i její současní kolegové.
Hudební škola opravdu nezahálí a velmi bohatý
program připravuje i pro rok 2009, kdy si připomeneme 50 let od úmrtí Bohuslava Martinů.
N. Š.

foto Vladimír Vraspír

ROK NA HRADĚ
1. prosince uplyne rok od mého nástupu na hrad
Svojanov. Za tuto dobu se podařilo na hradě vybudovat či obnovit spoustu věcí. Vše se podařilo díky
rozsáhlé spolupráci týmu lidí a institucí. Na tomto
místě bych tedy chtěl poděkovat všem, kteří se na
obnově a úpravách hradu podíleli. Především vedení
a kolektivu zaměstnanců města Poličky, bez jejichž
vstřícnosti, pochopení a pomoci by nebylo možné
práce realizovat. Dále také týmu pracovníků Městského muzea a galerie v Poličce, Národního památkového ústavu i Pardubického kraje. A v neposlední řadě
též pracovnímu kolektivu hradu Svojanov.

rozšířeny a k ptákům přibyl krkavec a poštolky. Před
hradem vznikl výběh pro kamerunské kozy. Novou
podobu dostal přízemní sál domu zbrojnošů, kde byly
pořádány slavnostní hostiny a akce, mimo jiné též zde
proběhlo slavnostní zahájení programu rodinných
pasů Pardubického kraje.
V průběhu roku byly realizovány četné doprovodné akce, např. hradní jarmark, turnajové hry, divadelní
pouť či Závišovy dny. Obrovský zájem byl o konání
svatebních obřadů včetně následných hostin. Na
hradě probíhaly též tradiční školy v přírodě a další
výchovné pobyty.

Hrad Svojanov prošel četnými změnami.
V zimním období došlo k pořízení nových omítek
vstupního průjezdu. Bylo rekonstruováno sociální
zařízení v hradní ubytovně, v pokojích ubytovny byly
položeny nové podlahové krytiny. Jednotlivé prostory
dostaly také novou dekorační úpravu. Zásadní obnovou prošly kanceláře správy hradu, které byly téměř
v nepoužitelném stavu. Novou podobu dostala hradní restaurace. Pokladna s prodejnou suvenýrů byla
vybudována v budově před hradem. Velkou pomocí
pro mě pak byla též oprava kastelánského bytu.
V jarních měsících byla zahájena instalace nové
expozice v paláci. Díky spolupráci s Městským
muzeem a galerií v Poličce a s Národním památkovým ústavem se podařilo vytvořit poměrně věrnou
představu o tom, jak se na hradě žilo v 2. polovině
19. století. Tato instalace dala hradním komnatám zcela novou podobu, mimo samotného inventáře pokoje
dostaly též novou barevnou výmalbu, dekorativní
závěsy atd. Kromě toho proběhly četné krátkodobé
výstavy, velmi zdařilá byla výstava prací žáků ZUŠ
Bohuslava Martinů v Poličce, úspěch měla i výstava
autogramů významných osobností a dětem se líbí
v současné době probíhající výstava postav z pohádkových příběhů.
V průběhu roku pak průběžně docházelo k řadě
vylepšení jak v samotné expozici, tak i v celém areálu hradu. Byla obnovena výsadba gotické zahrady,
průběžně měněny a natírány ploty, vysypány cesty.
Hradní voliéry osídlili draví ptáci a sovy ze záchranné
stanice Zelené Vendolí. V letní sezóně byly voliéry

V podzimních měsících pak byly realizovány
nejvýznamnější stavební práce. Zcela novou fasádu
dostalo nádvorní průčelí vstupní budovy hradu.
Barevnost fasády odpovídá podobě z 2. poloviny
19. století, tedy době, ve které hrad dostal svou nynější podobu. Dokončena byla krytina vikýřů střechy
domu zbrojnošů, dále proběhla oprava střechy vstupní budovy, výměna okapů na hradním paláci a novou
měděnou střechu dostala břitová věž. Zdivo paláců,
věže i hradeb bylo za pomoci horolezců zbaveno
náletových porostů. Drobné úpravy proběhly i na
budovách předhradí. Stavební práce proběhly opět
díky velkému pochopení a dotacím ze strany města
Poličky a také díky dotacím Pardubického kraje a Ministerstva kultury.
Toto úsilí pak korunoval velký úspěch, kdy prostory hradu navštívilo téměř 34 500 návštěvníků. Je
pro nás velkým závazkem, abychom tuto mimořádnou návštěvnost dokázali zachovat i v příštích letech
a abychom mohli návštěvníkům nabídnout opět něco
nového. Naší snahou bude samozřejmě odstraňovat
další nedostatky hradu a nadále zvyšovat úroveň
všech nabízených služeb. Tak, aby byl hrad dobrou
vizitkou města Poličky.
Závěrem bych chtěl vyslovit velký dík všem, kteří
mi umožnili prožít krásný rok na hradě Svojanově.
Ve dnech 6. – 7. prosince proběhne na Svojanově
Hradní advent. Prohlídky ukáží hradní pokoje s tradiční vánoční výzdobou a nebude chybět ani výstava
betlémů. Srdečně zveme na návštěvu!
Miloš Dempír

A příchod ad exemplum společenské etikety
je přece pravidlem.
Srdečně vás zvou pořadatelé
Jiří Patočka ml., Tomáš Večeře a Martin Klusoň
www.prvniples.wz.cz

TANEČNÍ KROUŽEK PRO DĚTI
Začátkem listopadu se v Tylově domě otevřel
Taneční kroužek pro děvčata ve věku 4 – 7 let.
Kroužek je vždy v pátek od 15,00 do 16,00 hodin
pod vedením Jitky Vosmekové a bude probíhat do
24. dubna 2009. Celková cena je 880,- Kč.
Děti se nejdříve rozhýbou a protáhnou pomocí
cviků „zvířátek“, seznámí se se správným držením
těla a budou nacvičovat jednoduché tanečky. Budou zaměřeny na lidový styl tance, ale děvčata si
vyzkouší i klasické a scénické prvky.
Pokud máte zájem, můžete své děti ještě přihlásit přímo v kanceláři Tylova domu. Součástí závazné přihlášky je nevratná záloha ve výši 200,- Kč.
Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin,
úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.30 hodin,
11.30 – 12.00 hod. – polední přestávka

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou všem, kteří se podíleli
na přípravě oslav 120. výročí vysvěcení naší kaple
v Lezníku a přispěli ke slavnostnímu a přitom přátelskému a milému průběhu celého setkání, včetně
občerstvení a hudby.
Kolářovi, Lezník
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DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
STŘEDA 3. 12. – od 18.00
CESTOVATELSKÁ BESEDA
NOVÝ ZÉLAND – Zuzka a Jarda Vozábovi
nás provedou za pomoci fotografií po tomto
překrásném koutě planety. www.cestovatelskapromitani.yc.cz Vstupné: 60,- Kč
PÁTEK 5. 12. – 20.00 JAZZOVÝ VEČER
P. J. Ryba & The Fish Men
P. J. Ryba – bassguitars, Tomáš Křemenák - saxofony, akordeon, Mikoláš Nop - perkuse, bicí,
Petr Valášek - basklarinet, zpěv Pavel J. Ryba.
Od roku 2008 je nově exkluzivním hráčem
amerického výrobce hudebních nástrojů Fender. Tato firma bude vyrábět nové „custom”
modely Pavel J. Ryba.
Na jazzové scéně se pohybuje už dvacet let.
Vystupuje ve více sestavách, vždy ale se špičkovými českými nebo zahraničními hudebníky /Mike Stern-USA, Dean Brown-USA, Josef
Skrzek-PL, Gary Lucas-USA, Jana Koubková,
Jazz Q Martina Kratochvíla aj./ Jeho sólové
album „Yes, Yes, No, No” bylo nejvýše oceněným titulem recenzovaným v Jazzize Magazine
/USA/.
V roce 2004 natočil další CD Morally Topless
na kterém se jako člen kapely podílel Američan Mike Stern, kytarová legenda, hráč Miles
Davis bandu..
V následujícím roce vyšlo zatím poslední
Rybovo CD - Jazz at the Castle, live koncert
z Pražského hradu. Na Mikuláše se máme na
co těšit…
Vstupné 120,-/80,- KčS
SOBOTA 6. 12. - od 19.00
PUNKOVÝ VEČÍREK – „už se blíží ulicí……“
WAJGL – punk Smečno, ČERTÚF PUNK
– punk Svitavy, ODPAD(SK) – punk rock Martin, RACHOT STROJŮ – vrakopunk Polička,
DEMOLICE BARÁKU – punk Uhřice
Vstupné: 80,- Kč
SOBOTA 13. 12. – od 20.00
COLOUR MEETING BAZAR č.3
earth music & Pontopolis o.s. uvádí:
ZYWIOLAK (PL)
Polská skupina Zywiolak je výsledkem setkání
dvou muzikantů, kteří se již dříve oba zajímali
o archeologii, folklór a před-křesťanské slovanské mýty a náboženství. Jmenují se Robert
Jaworski (niněra, loutna, renesanční housle,
dudy, viola a zpěv) a Robert Wasilewski (baskytara, loutna, „temný“ zpěv). Oba se rozhodli
oživit dávné mytologické postavy domácích
legend a lidových příběhů. Tyto postavy
z našich životů nikdy nezmizely, ale mnoho
století křesťanské tradice je degradovalo do rolí
„ďáblů“ a „sil zla“. Dalšími členy skupiny jsou
zpěvačky Anna Piotrowska (používá prastarou
polskou vokální techniku tzv. „bílý hlas“)
a Monika Sadkowska a bubeník, perkusista
a cymbalista Maciej Dymek.
Hudba skupiny Zywiolak je hudbou živlů
a je produktem stylů jako jsou folk, punk,
rock/metal, acoustic trance-techno, dub nebo
drum’n’bass. Je postavena na zvucích rekonstruovaných starobylých nástrojů, moderního
technologického čarodějnictví a archaických
i současných vokálních technik.
www.zywiolak.pl
HADRY Z TĚLA
Představovat poličskému publiku Hadry
z těla je téměř nošením dříví do lesa, jsou to
v podstatě sousedé (Janov u Litomyšle) a jejich
hradní folk-punk sklízí frenetické ovace již více
než deset let. Ne každý ale zná kořeny tvorby

Hadrů z těla a vášně jejich lídra Radka „Jima“
Smolena. Ty mají mnoho společného právě
s kořeny a vášněmi zakladatelů skupiny Zywiolak (například vlastnoručně vyrobená niněra
nebo stejné hudební vzory) a proto byly Hadry
z těla vybrány jako čeští hostitelé polských
Zywiolak v rámci tohoto Colour Meeting Bazaru. www.hadryztela.cz
Colour Meeting Bazar požívá finanční podpory Visegradského fondu (www.visegradfund.org).
Vstupné 100,-/70,- KčS
PÁTEK 19. 12. – od 21.00 VEČER PRO VŠECHNY
KDO MÁ CHUŤ ZAZPÍVAT SI KOLEDU
NECHŤ PŘIJDE DO KLUBU A ZAPĚJE SOBĚ
I OSTATNÍM.
SOBOTA 20. 12. – od 19.00 VÍC NEŽ KOLEDY
JAKSI TAKSI - www.jaksitaksi.cz, THORN
- ex cemr boys, DĚDOVY BLECHYwww.bandzone.cz/dedovyblechy.cz, HIV-POSITIV http://bandzone.cz/hivpositiv, KRAJDA
BLUES - http://bandzone.cz/krajdablues,
SOAD revival - www.soadr.cz
Vstupné: 120,- /90,-KčS
PÁTEK 26. 12. – od 19.00
DIVADELNÍ VEČÍREK PRO ZANEPRÁZDNĚNÉ
POPRASKD – VOŇAVÁ POHÁDKA
Divadelní taškařice pod taktovkou Petra Erbese v podání Poličskopražské skupiny divadelníků.
Vstupné: 50,- Kč
SOBOTA 27. 12. – od 21.00
JUNGLE NIGHT – Happier Red/White Uncle
djs: 2K a Sweg (Shadowbox) vs. Alah a Winyl
(WAB Project) + MC Bombicz
Vstupné: 50,- Kč
NEDĚLE 28. 12. – od 18.00
CESTOVATELSKÁ BESEDA – RADEK JAROŠ
Přednáška s besedou, promítáním diapozitivů,
fotografií a filmů z výstupů na nejvyšší hory
světa. www.radekjaros.cz
Vstupné: 60,- Kč
STŘEDA 31. 12. – od 20.00
SILVESTR V DIVADELNÍM KLUBU
Přijďte přivítat Nový rok do DK. Celým večerem vás bude provázet kapela TŘETÍ ZUBY
- Deep Purple, Jimi Hendrix, Carlos Santana,
Uriah Heep, Jethro Tull, Cream, Ozzy, Gary
Moore, Satriani, Mr. Big…
Spousta zábavy a mnohá překvapení, vezměte
s sebou co nebo koho chcete.
Vstup: 60,- bez možnosti rezervace míst, 120,rezervace míst.
Rezervace na lzrust@seznam.cz nebo v DK.

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 4. 12. – od 20.00
Vinci
Krimi / Komedie
Polsko, 2004, 108 min
Režie: Juliusz Machulski
Hrají: Borys Szyc, Jan Machulski, Aleksander Machalica
Notorický zloděj Tsuma byl právě podmínečně
propuštěn z vězení. A tam na něj čeká jeho životní kšeft. Má zorganizovat krádež nejslavnějšího obrazu v celé zemi, Dámy s hranostajem
Leonarda Da Vinciho. Cesta k bohatství však
vůbec není tak snadná, jak si představoval.
Když totiž do akce přizve svého bývalého

kumpána Juliana, s hrůzou zjišťuje, že se jeho
starý kamarád ke své minulosti postavil zády
a stal se z něj policajt! Ten ale z přátelství
vymyslí plán, aby se Tsuma nažral a Dáma
s hranostajem zůstala celá. Jeho součástí je geniální padělatel Hagen a jeho krásná a temperamentní vnučka. Všichni čtyři pak rozjíždějí
vlastní hru, která může skončit buď obrovským
bohatstvím, nebo totálním krachem. Podaří se
podvodníkovi, policajtovi, padělateli a mistrovi uskutečnit umělecký zločin století?
ČTVRTEK 11. 12. – od 20.00
Báječní muži s klikou
Komedie / Historický
Československo, 1978, 84 min
Režie: Jiří Menzel
Hrají: Rudolf Hrušínský st., Vladimír Menšík,
Jiří Menzel
Kouzelník Pasparte, majitel maringotky, několika triků a promítacího přístroje, sní o tom, že
si jednoho dne otevře první stálý český biograf, v němž bude promítat pouze české filmy.
Chybí mu však potřebný kapitál, aby svůj sen
zrealizoval, a tak zatím objíždí zapadlé vísky
a láká jejich obyvatele na pozoruhodnou show.
Cestou se setkává i s umírajícím kolegou, který
mu svěří nejen všechny své filmové pásky, ale
také velmi pohlednou dceru Aloisii. Pasparte
dorazí i s dívkou do Prahy, kde se Aloisie
stává středem pozornosti všech mužů v okolí.
To by ani tak nevadilo, horší je, že na krásku
nepříčetně žárlí i Paspartova bytná Evženie.
Pasparte nakonec milou schovanku nabídne
jako hospodyni svobodnému fotografovi Janu
Kolenatému, jenž touží po jediném - natáčet
živé obrazy staré Prahy. Ovšem kouzelník má
s mládencem ještě jiné plány.
ČTVRTEK 18. 12. – od 20.00
Slečny z Vlčí
Drama
Polsko / Francie, 1979, 118 min
Režie: Andrzej Wajda
Hrají: Daniel Olbrychski, Zbigniew Zapasiewicz, Stanisława Celińska
Oscar 1 nominace: Cizojazyčný film
Příběh se odehrává koncem dvacátých let a začátkem třicátých v idylické scenérii venkovského statku ve východním Polsku, kde žije pět
slečen. Na statek se vrátí po mnoha letech
Viktor Ruben (Daniel Olbrychski), jemuž lékaři
doporučili odpočinek. Tady dojde ke konfrontaci vzpomínek, snů a životních osudů, které
se vzájemně retrospektivně prolínají v iluzích.
Dvakrát do téže řeky nelze vstoupit...
ČTVRTEK 25. 12. – od 20.00
Rain Man
Drama / Komedie
USA, 1988, 133 min
Režie: Barry Levinson
Hrají: Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino
Charlie Babbitt (Cruise) právě zjistil, že má
autistického bratra Raymonda (Hoffman)
a čeká ho fantastická jízda jeho života. Nebo
okružní výlet? Všechno začne ve chvíli, kdy
Raymond odmítne letět letadlem a tak nezbývá
než jet autem. Nesentimentální cesta však pro
oba bratry Babbittovy znamená víc, než jen
překonání vzdálenosti mezi dvěma místy. Jde
o sblížení dvou nesmírně odlišných lidí v „hluboce dojímavém a silném filmu“ (Joel Siegel,
ABC-TV)!
Cena za každé představení 30,- Kč.
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TEN VÁNOČNÍ ČAS, DOČKALI JSME ZAS

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
PROGRAM NA PROSINEC
Výstava „OD DOBY KAMENNÉ DO DOBY SLOVANSKÝCH HRADIŠŤ“, která vznikla v rámci programu „MUZEUM a ŠKOLA“ v roce 1998.
V letošním roce ji je možné navštívit
od 10. listopadu do 23. prosince 2008
ve výstavních sálech městského muzea, Tylova 112
Programem provází průvodci oblečení v dobových
kostýmech a navozují tak atmosféru dávno minulých
časů. Pro malé návštěvníky je připraven poutavý výklad, který je seznámí se zajímavostmi z dob pravěku
a starověku. Mají možnost vidět obrovského mamuta,
postavu kovolitce z doby bronzové a keltského bojovníka s ženou. Do rukou si mohou vzít repliky zbraní
a nástrojů, které lidé používali při lovu, výrobě předmětů nebo vaření. Jedná se o kopie pravěké keramiky,
kamenné, bronzové a železné sekery, nože, kamenný
srp, bronzový meč, velkomoravský štít atd. Mohou
se vžít do role našich předků a vyzkoušet si drcení
obilí či tkaní na vertikálním stavu, vrtání kamenné
sekery či rozdělávání ohně. Na okamžik se mohou
stát Keltem a obléknout se do keltského oděvu nebo
Slovanem a pokusit se psát ve staroslověnském písmu
- hlaholici.
Cena vstupného pro děti 20 Kč + zdarma obdrží
pracovní sešit, učitelé zdarma.
Máte-li zájem o návštěvu této dotykové výstavy,
objednejte se předem na tel.: 461 721 207 nebo osobně na adrese Tylova 114, Polička 572 01.
Doporučujeme vzít si s sebou fotoaparát.
Otevírací doba: prosinec - prosinec
Út - Pá 9:00-12:00,12:30-16:00 h.,
So 14:00-16:00 h.,
Případným zájemcům zajistíme vstup také v pondělí nebo od 8 hod., nutná je však předběžná objednávka na tel.: 461 721 207

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

6. - 7. 12.

MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414,
13. 14. 12. MUDr. Procházka Pavel, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733,
20. - 21. 12. MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501,
24. 12.
MUDr. Ševčík Stanislav,
Polička, 1. Máje 607, 461 724 423,
25. 12.
MUDr. Švecová Dagmar, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663,
26. 12.
MUDr. Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569,
27. 12.
MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435,
28. 12.
MUDr. Zeman František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 461 613 827,
31. 12.
MUDr. Adamcová Silva, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987,
1. 1.
MUDr. Dostálová Jarmila, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663,
3. - 4. 1.
MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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A znovu je zde ten smutný čas, čas dlouhých
v Poličce. Zpěv koled, vůně kadidla a betlém. Velice
nocí a krátkých sychravých chladných dnů, čas
se mi líbil tento kostelní betlém jehož postavičky
předcházející nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. z velké části vytvořil Josef Záchunský ze Sychrova
Stalo se již tradicí, že v tento adventní čas se otvírají
u Turnova. Krásnou betlémskou scenérii tvořící
výstavy vánočních zvyků a betlémů, aby se návštěv- dole betlémský chlév se skalami, nad nimiž v pozaníci mohli svátečně naladit. Nebývalo to však dříve
dí bylo město obehnané hradbami, vytvořili známí
zvykem. Betlém se pro jeho obdivovatele rozzářil až
poličští betlemáři. Před několika málo lety byl do
o Štědrém večeru. Na Tři krále se obměnil a rozšířil,
a v této podobě zůstával až do Hromnic, kdy se
uklízel. Někde byl ještě přeměňován na hromniční
a před Velikonoci na postní čili pašijový.
V čase mého dětství nebyly žádné výstavy betlémů, a tak se chodilo do domů, kde měli postavený
betlém. Jako malý chlapec jsem s babičkou chodíval
k Červeným, bydlícím nedaleko, kde pan Josef Červený tvořil z lipového dřeva figurky a tím doplňoval
starý rodinný betlém, který roku 1914 zničil požár
až na figurky, které jeden člen rodu s nasazením života shodil z půdy dolů. V této době bydlela rodina
Červených v domku, který nyní obývám. Dodnes,
když vidím ten betlém, vzpomenu si na figurky,
které tehdy řezal. Jeho bratr Jan měl také některé
figurky z tohoto starého rodinného betlému. Nebyl
tak řezbářsky zručný jako jeho bratr, a tak si po- tohoto krásného betlému učiněn necitlivý zásah
třebné figurky nechával dodělávat u mého prastrýce
a tím bylo zdevastováno dílo, které zde bylo vytvoFrantiška Andrleho. U své ženy, která zase milovala
řeno roku 1926.
klobouky a jiné modní doplňky, neměl pro tuto
Pro betlemáře není jenom vánoční doba obdozálibu pochopení, a tak musel pracně do betléma
bím jeho aktivit, ale je to celý rok, kdy musí na toto
každou figurku „propašovat”. Měl podobnou situaci
vyvrcholení roku myslet a připravovat se, poškozejako jeho bratr Josef, kterému zase jeho žena podle
né části betlému opravovat, nové tvořit. Již dlouho
vyprávění dala některé figurky dětem na hraní. Bet- dopředu shánět mech a jiné potřebné věci. Připravolém byl velice pěkný a já jsem každý rok nutil dědu, vat výstavy, dojednávat exponáty atd.
aby se šel se mnou na něj podívat. Zde se nacházely
Také letos vás Betlemáři Poličska zvou na výstataké figurky prastrýcova prvního betlému, který
vy betlémů, které připravili ve spolupráci s různými
z velké části strávil oheň. Ačkoliv nově přidělané
organizacemi v těchto obcích v okolí Poličky:
sošky mají biblický ráz, nikterak nepůsobí rušivě
Kamenec - budova obecního úřadu 29. 11. 2008
s původními pastýři a darovníky v lidovém stylu.
- 7. 12. 2008; so - ne 14 - 17 hod., po - pá 15 - 18
Další řezbář, kterého z dětství pamatuji, byl Jo- hod.
sef Svoboda, jehož betlém je nyní v muzeu v Hradci
Vendolí - Předvánoční betlémové rozjímáKrálové. Byl to dobrý malíř i řezbář. Betlém dokon- ní v muzeu řemesel v budově obecního úřadu
čil v období druhé světové války a potom s řezáním
1. - 7. 12. 2008 denně od 9 do 17 hodin
přestal. Přišla nová doba a s ní u něho také nové
Banín - kulturní dům 13. 12. 2008 - 1. 1. 2009.
myšlení. Betlém daroval dceři a na kříž, který sám
Výstava bude slavnostně zahájena koncertem pěrovněž vyřezal, místo nápisu umístil komunistickou
veckého sboru Vox Iuvenalis z Bělé nad Svitavou
hvězdu. Na sklonku života se k vyřezávání vrátil. v sobotu 13. prosince 2008 v 15 hodin a možno ji
Při práci byl velice pečlivý. Nejdříve si našel námět, zhlédnout v tyto dny: pátek 16 - 18 hod.; sobota
překreslil na papír a přenesl na špalík; ale s přibý- 13 - 16 hod.; neděle a svátky 13 - 17 hod. - jinak po
vajícími lety a úbytkem zdraví figurky ztrácely na
telefonické domluvě tel. 731 872 567 p. Samek.
kvalitě. Rád jsem chodíval se svoji babičkou také
na jesličkové pobožnosti do kostela svatého Jakuba
B. A.

MÓDA NA MOLU
Novinky ve světe sleduje většina z nás. Ty ze světa
módy představil 26. října 2008 módní salon Atol Jany
Štursové. Sál poličského Divadelního klubu se kolem
třetí hodiny zaplnil lidmi, zhasla světla a na pódiu
se objevil mladý moderátor Lukáš Bukovský, jenž
provázel diváky celou přehlídkou. Vyznavači módy
mohli zhlédnout ukázku podzimních trendů a společenských šatů nejen pro letošní plesovou sezonu. Na
své si přišly i dámy plnoštíhlých tvarů. Paní Štursová

předvedla dva velmi povedené modely, které zvýrazní přednosti a zakryjí nedostatky těchto žen, o čemž
ostatně svědčí i dojmy diváků. Na otázku „Jak se vám
líbila inspirace pro plnoštíhlé?“ mi jedna z oslovených
žen odpověděla: „Móda pro plnoštíhlé se mi velmi
líbila, bylo to pěkné, elegantní a slušivé. Myslím si, že
i plnoštíhlé ženy se v těchto modelech musí cítit velmi
dobře.“ Dále byly předvedeny modely pro zimní období, dobře padnoucí kabáty, nápadité kostýmky.
Především divačky byly seznámeny s trendy
v oblasti módy, ale také líčení. Modelky líčila paní
Jarmila Krnáčová, profesionální maskérka, jež své
schopnosti předvedla i na Miss České Republiky. Modely paní Jany Štursové ladily nejen s make-upem, ale
také se zajímavými doplňky, které byly na přehlídku
zapůjčeny. Všechny modely byly po přehlídce vystaveny a každý měl možnost si je vyzkoušet, popřípadě
zakoupit, stejně tak i prezentované doplňky. Program
sklidil velký potlesk, ale přesto jsem se vydala zjistit,
jak na diváky zapůsobil: „Přehlídka mě velmi zaujala,
modely se dají běžně nosit, jsou zajímavé a elegantní.
Myslím si, že každá žena by si vybrala. Jsem nadšená.
Bylo to příjemně strávené odpoledne.“
Darina Dirrová

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:
NESPOLÉHEJ NA JEŽÍŠKA
- výtvarné dílny pro děti, mládež i dospělé
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
- výtvarná dílna pro děti
- malované okénko
Termín: pondělí 8. prosince 2008
Čas:
od 15.00 do 16.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50,- Kč s členskou kartou 40,- Kč
Přihlášky: do 5. 12. 2008
S sebou : pracovní oblečení
Lektorka: MUDr. Hana Vltavská
Info:
Radka Sobolová
DEKORACE NA VÁNOČNÍ STŮL
- výtvarná dílna pro děti
Termín: úterý 9. prosince 2008
Čas:
od 15.00 do 16.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30,- Kč s členskou kartou 25,- Kč
Přihlášky: do 5. 12. 2008
S sebou : pracovní oblečení
Lektorka: Radka Sobolová
Info:
Radka Sobolová
PEDIGOVÁ DÍLNA - OŠATKA NEBO KOŠÍK
- dílna pro dospělé a studenty
Termín: úterý 9. prosince 2008
Čas:
od 17.30 do 20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150,- Kč, s členskou kartou 130,- Kč
Přihlášky: do 8. 12. 2008 s platbou
S sebou: zahradnické nůžky, šídlo, ručník, pracovní oblečení
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Radka Sobolová
VESELÉ SMALTOVÁNÍ
- výtvarná dílna pro děti i dospělé
- výroba smaltovaných cedulek, šperků,…
Termín: středa 10. prosince 2008
Čas:
od 17.30 do 21.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
50,- Kč, s členskou kartou 40,- Kč/děti
230,- Kč, s členskou kartou
210,- Kč/dospělí
Přihlášky: do 8. 12. 2008 s platbou
Lektor:
Irena Chroustovská
Info:
Radka Sobolová
SMALTOVANÝ ŠPERK
- výtvarná dílna pro mládež a dospělé
- výroba smaltovaných náušnic a ozdoby na krk
Termín: sobota 13. prosince 2008
Čas:
od 8.30 do 14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
230,- Kč, s členskou kartou 210,- Kč
Přihlášky: do 10. 12. 2008 s platbou
Lektor:
Olga Hudská
Info:
Radka Sobolová
ANDĚL
- dílna pro děti
- práce s papírem,textilem a barvami
Termín: úterý 16. prosince 2008
Čas:
15.00 – 16.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
20,- Kč s členskou kartou 15,- Kč
Přihlášky: do 11. 12. 2008
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Radka Sobolová

OSTATNÍ AKCE
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
- letos na téma andělé
- dětské odpoledne
- soutěže a hry
Termín: pátek 5. prosince 2008
Čas:
od 16.30 hod.
Místo:
Palackého náměstí – Polička
Pozor:
pokus o slet co největšího počtu andělů
na poličském náměstí
Prosíme účastníky: pokud můžete, přijďte v andělském. Zváni jsou všichni andělé od
0 do 102 let.
Info:
Radka Sobolová
Akce se za velmi nepříznivého počasí nekoná.
NEJLEPŠÍ „STEPMAN(KA)“
aneb soutěžíme ve stepmánii
Termín: pondělí 8. prosince.2008
Čas:
16.00 – 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
20,- Kč s členskou kartou 15,- Kč
Přihlášky: do 5. 12. 2008
Lektorka: P. Punčochářová, J. Hronová
Info:
Alena Báčová
VÁNOCE V MOZAICE
- tradiční akce
- dílny a vánoční inspirace
Termín: neděle 21. prosince 2008 od 9.00 do
15.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
vstupné dobrovolné
Info:
Radka Sobolová
ZAPOJTE SE S NÁMI DO PROJEKTU
PANENKA PRO UNICEF
- vyrobte panenku a přineste ji do Mozaiky
- střih, pokyny a rodný list pro panenku
získáte v kanceláři SVČ Mozaika
Termín: odevzdejte do 19. prosince 2008
Info:
Radka Sobolová
Doučování německého jazyka
pohodovou formou
- učíte se německy a máte problémy
s konkrétním učivem?
Přijďte do Mozaiky, kde se pokusíme
vaše problémy individuálně vyřešit.
Termín: každé úterý od 17.00 do 18.00 hod.
Věk:
ZŠ, SŠ
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
40,- Kč/hod., s členskou kartou 30,- Kč/
hod.
Lektorka: Alena Báčová
Info:
Alena Báčová 736 761 281
ZIMNÍ POBYT NA HORÁCH
- pro rodiče s dětmi
Termín: od 15. 2. do 20. 2. (jarní prázdniny)
Místo:
Lyžařské středisko Dolní Morava
Cena:
2 200,- Kč
Přihlášky: do 30. 12. 2008 s platbou
Info:
Zdeňka Švecová
NOVINKA - DÁRKOVÉ POUKAZY MOZAIKY
- od listopadu si můžete v MOZAICE zakoupit dárkový poukaz pro vaše blízké
a známé
- poukaz vám zhotovíme dle vašeho
přání na námi připravované akce a dílny

VÝZVA
VÝZVA: všichni řemeslníci, kteří by se chtěli
zúčastnit tradiční akce Vánoce v Mozaice, ať
se přihlásí nejpozději do 10. 12. 2008.
Na akci je možný prodej zboží (vánoční, tradiční
řemesla, atd.), za stánek se nic neplatí, ale požadujeme alespoň částečné předvádění řemesla.
Informace:
SVČ Mozaika Polička
Radka Sobolová
tel: 461 725 352, 736 761 281

PODĚKOVÁNÍ
Po mnoha letech ukončili své působení ve Středisku volného času Mozaika dva velmi obětaví lidé
a touto cestou jim za jejich velmi dobře odváděnou
práci děkuji.
Pan Karel Stříteský s velkou trpělivostí a přirozenou autoritou vyučoval dopravní výchovu na
dětském dopravním hřišti tisíce dětí ročně a pan
Jan Hrdlička předával dětem své zkušenosti a dovednosti jako vedoucí Modelářského zájmového
kroužku.
Za všechny zaměstnance SVČ Mozaika jim přeji
do dalších let života hodně zdraví, spokojenosti
a optimismu.
Zdeňka Švecová
ředitelka SVČ Mozaika

SVČ Mozaika polička hledá

UČITELE DOPRAVNÍ
VÝCHOVY
na Dětské dopravní hřiště
Nabízíme:
pracovní poměr na dohodu
o provedení práce
pracovní doba:
duben - červen,
září - říjen
od 8.00 do 11.00 hod.
Požadujeme :
znalost dopravních předpisů
pěkný přístup k dětem
Info: Zdeňka Švecová, tel: 461 725 352

SÍŇ ŘEMESEL V UL. NA BÍDĚ
Až do Tří králů zveme na výstavu betlémů,
umístěnou ve vedlejší budově (po tuningu). Školy
a výpravy se mohou objednat telefonem nebo internetem. Zazvonit lze u Síně řemesel. Tam může každý získat inspiraci na vánoční výstavě pro výrobky
ručních prací. Je možnost si zde zhotovit voskové
zvonečky, což je potřeba objednat předem kvůli
rozehřátí vosku.
V adventní neděli 14. 12. zde bude venku již
2. společné rozsvícení betléma. Po celý den bude
otevřeno od 10 hod. v obou prostorách, zároveň
se zúčastní někteří řemeslníci s předváděním své
šikovnosti. Bude také zdobení perníčků i výroba
voskových zvonečků.
V 15 hod. začne krátký program s dětmi z MŠ
Luční, pěvecký kroužek Poupata a na závěr zahraje
žesťový kvintet pana M. Jindry. Potom rozsvítíme
svíčky u připraveného betléma.
Přineste si vlastnoručně vyrobenou ozdobu,
kterou zavěsíte na připravený stromeček pro Ježíška, malou svíčku k betlému a radostnou náladu.
Těším se na vás JJ
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KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ
Litomyšl
9. 12. v 18.00 hodin
Martina Kociánová
a Kühnův dětský sbor /
kostel Povýšení sv. Kříže
13. a 20. 12. 8:00 – 16:00 hodin
Adventní trhy s bohatým doprovodným programem / dolní část Smetanova náměstí
20. 12. v 18:00 hodin
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční / kostel
Povýšení sv. Kříže
26. a 27. 12. ve 14:00, 15:00 a 16:00 hodin
Vánoční prohlídka zámku zakončená společným zpíváním koled v kapli / zámek
Svitavy
7. 12. 2008, 9:00 - 16:00
Vánoce ve Svitavách / Vánoční program v prostorách muzea, Ottendorferova domu a kinokavárny, výstava betlémů, vánoční jarmark
s vánočním zbožím všeho druhu, medovinou,
punčem,...
25. 12. 2008, 19:00
Vánoční bigbít ve Fabrice Svitavy
31. 12. 2008, 17:52
Ohňostroj na náměstí Míru ve Svitavách
Vysoké Mýto
29. 11. – 21. 12. 2008
VÁNOCE NA VRACLAVI / Barokní areál na
Vraclavi
30. 11. – 31. 12. 2008
MEDVĚDÍ VÁNOCE / Regionální muzeum ve
Vysokém Mýtě
Expozice nejrůznějších druhů plyšových medvědů
16. 11. – 19. 12. 2008
JIŘÍ ZEJFART / Městská galerie Vysoké Mýto,
výstavní síň Jana Jušky
13. 12. 2008 od 9:00 – 16:00 / náměstí Přemysla
Otakara II.
PŘEDVÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK
Moravská Třebová
6. 12. 2008, 9:00 – 18:00 / muzeum
Mikulášský jarmark „POD STŘECHOU“, čertovský rej, vánoční prodej
10. 12. 2008, 18:00 / zámek, koncertní sál ZUŠ
Vánoční koncert, Moravskotřebovský swingový
orchestr Františka Zeleného.
27. 12. 2008, 15.30 / Farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie
I. Česká mše vánoční „Hej, Mistře“
31. 12. 2008, 18.00 Silvestrovský ohňostroj na
náměstí T. G. Masaryka

KARDIACI ZVOU
Poslední akce poličského a svitavského kardio
klubu bude zakončena dne 30. prosince 2008 ve
společenské místnost restaurace DRUŽBA ve Svitavách. Hodnocení úspěšného roku 2008 bude provázeno hudbou, kulturním programem, občerstvením
a dobrou náladou. Odjezd členů poličského kardio
klubu v 11.11 hod. z vlakového nádraží. Poděkování kardio klubu patří redakci Jitřenky a autobusové
společnosti Zlatovánek za vzornou spolupráci a zajištění našich akcí. Všem přeje Kardio klub Svitavy
hodně zdraví a mnoho úspěchů v roce 2009.

OZNÁMENÍ
Od 18. 11. 2008 se provádí ortopedická ultrazvuková vyšetření v ortopedické ambulanci.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME

BLAHOPŘEJEME

Dne 15. Prosince uplyne
rok, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček pan
Josef Buchta. Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
manželka a syn Martin
s rodinou
Smutný je pro nás 18. prosinec, kdy nás před rokem opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček pan Ladislav
Teplý. Vzpomínáme a navždy
zůstane v našich srdcích. Děkujeme všem, kdo jste ho měli rádi
za tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina
Dne 25. 12. 2006 nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Josef Bulva.
Prožili jsem spolu 62 roků, na
které se nedá zapomenout.
Kdo jste znali jeho dobré srdce,
vzpomeňte s námi.
manželka Marie, synové
Josef a Leoš s rodinami

Manželé Vybíralovi
Milý tatínku, drahá maminko,
teď usmějte se na svět malinko,
slavíte spolu veliké výročí,
mladí ať se rozhodně poučí.
65 roků spolu v radosti i bolu,
toleranci a skromnosti, nemoci i radosti.
Hodně štěstí, stálé zdraví
přeje syn a dcera
s rodinami

ZÁVĚR ROKU 2008 NA ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA
Po důkladných přípravách a zkouškách jsou akce
pořádané Základní uměleckou školou Bohuslava
Martinů Polička k 60. výročí jejího založení úspěšně
za námi. Na čtyřech představeních jsme početnému
publiku ukázali celý široký rejstřík naší činnosti.
Potěšující je to, že program připravený ve veselém
i vážném duchu zhlédlo nejen publikum, které se již
tradičně našich vystoupení účastní, ale také hosté z jiných škol, naši bývalí žáci a kolegové a v neposlední
řadě i mladé obecenstvo z jiných zájmových skupin.
Připomeňme velký zájem o vystoupení tanečního
oboru a úvodní číslo Slavnostního koncertu – bicí
a elektrická kytara. Využili jsme také příležitost na listování v kronikách a dalších archivních materiálech.
Při srovnání s dnešním stavem školy tyto dokumenty
dokazují, že si v žádném případě nevedeme špatně!
To nakonec potvrdily i tři kontroly konané začátkem
školního roku, které konstatovaly – bez závad. Jen
pro srovnání: v roce 40. výročí měla škola o 200 žáků
méně, v roce 50. výročí se řešil neutěšený stav budovy v Husově ulici. To vše již máme za sebou a před
sebou spoustu zajímavých úkolů a plánů.
V listopadu jsme úspěšně uvedli do života myšlenku pravidelného představování prací žáků výtvarného
oboru otevřením první výstavy v prostorách školy.
Tyto výstavy plánujeme konat vždy jednou měsíčně
společně s již tradičním Žákovským hudebním večerem. V prosinci se můžeme těšit také na vyhlášení
výsledků soutěže výtvarníků o nejhezčí vlastnoručně
vyrobený keramický zvoneček (připomeneme v minulém roce konanou akci výtvarného oboru „O nej…
hrníček“). Vítěz soutěže bude vyhlášen 3. 12. od
17 hodin právě v rámci otevření další výstavy v prostorách školy.
Literárně-dramatický obor se bude prezentovat
v Divadelním klubu na představeních konaných
2. 12. pod názvem O neposlušném andílkovi
a 9. 12. Jak Kašpárek hledal Ježíška. Začátek obou
vystoupení žáků je od 16,30.
V rámci vánočních akcí čeká také členy Žesťového kvinteta několik vystoupení v Poličce a okolních
obcích. Dívčí pěvecký sbor bude spoluúčinkovat na
vánočním koncertě v kostele 13. 12. od 16 hodin.

Vrcholem našeho prosincového snažení se jistě stane
Vánoční koncert školy, který se bude konat 16. 12. ve
velkém sále Tylova domu od 16,30. Na koncertě uvidíte a uslyšíte program inspirovaný vánocemi a zimou,
a pokud přijmete pozvání, můžeme přislíbit, že se pokusíme alespoň na 1,5 hodiny zpomalit předsváteční
shon. Pozvánka na výše zmiňované akce školy platí
pro všechny naše příznivce a také pro ty, kteří mají
upřímný zájem o výsledky snažení našich žáků.
Na závěr roku 2008 mi dovolte poděkovat všem
zaměstnancům Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, kteří se podíleli na důstojném
a úspěšném průběhu oslav 60. výročí založení školy.
Poděkování patří také všem žákům, kteří zvládli větší
nasazení na začátku školního roku a byli schopni
připravit se svými učiteli kvalitní program. Rok 2009
bude v našem snažení patřit již oslavám věnovaným
Bohuslavu Martinů a doufám, že se budeme moci
opět pochlubit šikovnými žáky. Celé toto snažení by
však nebylo možné bez podpory našeho zřizovatele,
kterým je Město Polička. Děkujeme za dosavadní pomoc a těšíme se na další spolupráci.
Renata Pechancová,
ředitelka ZUŠ B. M. Polička

KRÁLOVÉHRADECKÝ BISKUP
MONS. DOMINIK DUKA V LEZNÍKU
Dne 26. října při příležitosti 120. výročí postavení
a posvěcení kaple Nanebevzetí Panny Marie v Lezníku nás poctil návštěvou Mons. Dominik Duka.
Biskup sloužil slavnou mši svatou, po které následovala krátká beseda na prostranství před kaplí.
Všem zúčastněným se tato slavnost podle kladných
ohlasů líbila, včetně samotného otce biskupa. Tento
den lze považovat za historický, poněvadž tato návštěva otce biskupa je jediná od roku 1937, kdy kapli
navštívil při příležitosti svatého biřmování Dr. Mořic
Pícha. Závěrem patří velké poděkování všem, kteří se
obětavě podíleli jak prací, tak finančními prostředky
na opravách.
J. Kopecký

KDO SI VZPOMENE
Držím v ruce knihu Pozdrav z Poličky a nevím
už po kolikáté procházím jejími stránkami. Některé
pohledy znám důvěrně, některé mi zavanou dávno
zapomenutou vzpomínkou a některé, především
z dob před první světovou válkou, mi připadají neskutečně pohádkové, tak jak fin de siècle, konec století, prošel celou Evropou. Fikce o parnících na Synském rybníku či tramvajích na náměstí mě přenášejí
do zašlých a nezpochybnitelně krásných časů.
Zašlým časem je i moje vzpomínková procházka náměstím. To ožívalo každou neděli prvorepublikánského času korzem po skončené “hrubé“

v chrámu sv. Jakuba. Především městská honorace
právovárečných občanů uvnitř hradeb se pravidelně
účastnila několika koleček kolem náměstí, když
jejich služebné připravovaly sváteční oběd. A tak,
jak líčí K. Poláček v Okresním městě, zdravilo se:
tu z jedné i druhé strany hlubokým úklonem, tu jen
mírným pokývnutím hlavy, beroucí zdravícího na
vědomí. Na tom tehdy nebylo nic zlého – společnost
byla hierarchizována a tento stav byl brán setrvale
na vědomí. Co s tím taky dělat…
Sem tam se i do poklidného korza vloudila senzace. Jednou takovou bylo, když korzující vážená rodina pana lékárníka Dudka nepostřehla, že po vzoru
tatínka si jejich syn, tehdy pubescent, vykračoval za
nimi se zapáleným doutníkem. Korzo patřilo také
studentům gymnázia, kteří na sebe upozorňovali
korzující právovárečné slečny.
Moji rodiče nebyli právovárečníci, ale v neděli
nám kupovali v cukrárně u Černých zákusky. Když
jsem už byl mocen jít si je koupit sám, chodil jsem si
kupovat kremschnitty. Já ale říkal krémšmidty, poněvadž kovář pan Killer měl na firmě napsáno Schmidt
a tehdy se krémové řezy neříkalo. Daleko raději jsem
ale byl, když naproti přes náměstí, tam kde jen dnes
dětská prodejna oděvů, se mnou šla sestra Milena do
RUPY. Rupa byla prodejna čokoládových bonbónů,
čokolády, a všech takových dobrot. Čokoládový byl
i štít firmy, ale hlavně dívky v prodejně měly na sobě
blyštivé saténové pláště čokoládové barvy s malými
smetanově zbarvenými puntíky. A voněly čokoládou
jako celý ten prostor. To se mi líbilo či chutnalo snad
více, než ty bonbony, které se spustily z chromovaného válce otevřenou páčkou do násypky a zbytek
do požadované váhy byl dodán, taktéž chromovanou lopatičkou, do hnědého sáčku s nápisy Rupa.
O kousek dál byla tiskárna pana Nepodala a na
vývěsce jste si mohli přečíst nové číslo Jitřenky či
jiné události a taktéž tam byly vystaveny pohledy
vydané touto tiskárnou. Uvnitř, kam jsem se dostal
už nevím při jaké příležitosti, mě nejvíce fascinovala
páková řezačka se závažím jak sokolská činka. Štos
papíru sevřel pracovník nožním pedálem a pak jej
mocným tlakem seřízl. Mám takovou malou řezačku
na fotografie, ale i ty se už dělají jinak.
Tam, kde je dnes u městské knihovny fotoslužba,
byla prodejna mimořádně váženého pana Josefa
Kaňky, náčelníka Sokola. Prodával potřeby pro
školáky, tiskopisy, a další potřeby a také vydával
pohlednice. Jeho pohřeb za druhé světové války
se stal odvážnou demonstrací. V rakvi byl vystaven
v sokolském kroji a pohřbu se zúčastnilo celé město.
Jeho dcera, paní profesorka Růžena Kaňková, byla

přítelkyní naší rodiny, a když jsem potřeboval sehnat
za války nesehnatelné anilinové barvy, přinesla mi
je se slovy, že nemám jíst zelenou, že je jedovatá.
Chápal jsem to jako vábné doporučení ochutnat ty
zbývající.
Vedle byl obchod Zlatnictví a hodinářství pana
Františka Kroula. Tento vždy bezvadně, ale konzervativně oblečený muž také hodiny a hodinky opravoval a také je prodával. Ty byly však i nějaký čas po
válce na poukaz a nebyly pro každého. Zrovna tak
to bylo se zlatými snubními prstýnky. Poukaz dával
příslušný referát městského úřadu. Zlato bylo drahé,

zato stříbro bylo tak levné, že se běžně nakupovaly
stříbrné tabatěrky, rtěnky, náramky, řetízky. U Kroulů se též prodávaly gramofonové desky, ale zvláštním
způsobem: nová se dala koupit jen za starou. A tak
jsem radostně kupoval Glenna Millera a Duka Elingtona a vyměňoval s odevzdaným souhlasem mých
rodičů dnes vysoce ceněné originály Ramona, Santa
Lucia a další desky značek Columbia či His Master’s
Voice. Teď, když jsem o nějaký ten pátek starší, mám
z toho ambivalentní pocit, rozhodně však ne příjemný. Mít Alexander’s Ragtime Band nebo Schimmi,
schimmi, schimmi?
Drogerie pana Vaverky byla něco na způsob
staré lékárny. Většina žádaného zboží se dávala
do papírových sáčků a petrolej se naléval pípou ze
skleněného válce do přinesené lahve. Šel dobře na
odbyt, za války se denně vypínal elektrický proud
a koncem války se posunoval čas až o dvě hodiny,
takže na podzim a v zimě byla už ve tři odpoledne
tma. Svítilo se petrolejkou a vůbec to nebylo tak
špatné. Kolem sebe jsem měl světelný kruh, který
byl jen můj, a já si v něm četl, stavěl z Merkura a taky se někdy učil. Když se rozsvítilo, měl jsem pocit
ztráty svého soukromí.
Malý průšvih jsem měl, když jsem si v železářství
u Hauptů po vzoru mých starších kamarádů koupil
můj první kapesní nožík, krásně vytvarovanou rybičku. Otec mně z obavy, abych s ním něco neprovedl,
k mému žalu donutil, abych ho šel vrátit. Prodavač
jej ale zpět už nevzal a já musel pak doma vyslechnout tisíc rad, co s ním nesmím dělat. My s ním ale
hráli jenom školku a trefovali se čepelí mezi roztažené prsty na rukou. Soutěžilo se na rychlost
Drogerie pana Viktory o několik domů níže byla
honosná a sestra tam chodila kupovat fotografické
papíry, vývojku, ustalovač. A taky lak na nehty
a strojek na ohýbání řas a rtěnky. Musela je mít,

nebylo jí ještě ani dvacet. Vedle současné pojišťovny
měl zvláštní prodejnu pan Jonák. Prodával v průjezdu, tak jak je to dnes také vidět, ale prodával kromě
jiného takové ty chytáky na děti: štěstíčka, korále,
ozdoby a abych se přiznal, nevím co ještě. Jako dítě
jsem měl oči jen pro svůj sortiment.
Na rohu byla prodejna tabáku a cigaret a novin,
dýmek, fajfek. Když pan Jelínek otevřel plechové
dvoukřídlé dveře, díval se na nás plechový Arab
s fezem a pod ním nápis Riz Abádia. Hodně se taky
prodávaly cigaretové papírky, dutinky a strojky na
jejich nacpání a taky tabatěrky, z nichž některé

byly patentní a dokázaly zručnému majiteli cigarety
ukroutit. Stačilo okraj naslinit, zmačknout víčko a cigareta vyplula hotová.
Kde je zlatnictví, byla cukrárna a sodovkárna
pana Vítka. S klukama jsme chodili dlouhou chodbou na dvůr u hradeb, kde se sodovka vyráběla. My
byli nedočkaví a tak jsme pana Vítka sledovali při
práci, jak třetinkové lahvičky plní buď žlutou, nebo
malinovou trestí. Za války byly jen náhražky. Pak se
to pérovým uzávěrem s gumovou vložkou zavřelo
a věřte nevěřte - bylo to blaho. Zrovna tak jako
v cukrárně koupené Tiki šumáky. To byla taková
krychlička jeden a půl krát dva a půl krát necelý
centimetr a v něm dva kousíčky – bílý, ten šuměl
a růžový, ten měl jakousi nasládlou chuť. Mělo se
to dávat do sklenice vody, ale my to lízali a měli
pak červenou linku na jazyku. U nápisu Tiki byl
v barvách vyvedený blonďatý chlapec na způsob
Malého lorda.
Nemohu zapomenout na prodejnu pana Netolického, která jako jediná vydržela doby první
republiky i protektorátu i dobu znárodnění. Bylo
to osobností pana Netolického a jeho neúnavnou
snahou vyjít každému zákazníkovi vstříc a nebylo
v tom čase v širém okolí lepší prodejny. U Netolických jsem taky v mém dětství nakupoval. Pamatuji,
že pan učitel Břeň ve čtvrté třídě obecné vyžadoval,
abychom na kreslení měli tužku Grafo Mánes Speciál. Vskutku byla skvostná: v černém laku se zlatým
nápisem a voněla. Voněla libanonským cedrem, protože z něj ji firma Hardtmuth tehdy vyráběla.
Na opačném rohu náměstí, kde je dnes mateřská
škola, byla pošta ještě počátkem protektorátu. Šlo
se průjezdem a pak doleva a tam z přítmí znělo klepání Morseova klíče. Prodávaly se tam za pár korun
použité orazítkované známky a já si chodil kupovat
československé pro ten slastný pocit moci říci nahlas,
že chci Československo. Ráno stály před poštou vysoké, uzavřené poštovní vozy, celé v modré barvě
a na bocích s vymalovanou poštovní trubkou se
šňůrou s třapci. Celá karoserie byla pak obroubena
zlatou linkou. Jedním z kočích byl pan Štefka z Horního předměstí. Jednou jsme mu během jízdy s kamarádem sedli na zadní stupátko jako černí pasažéři.
Slyšel naše řeči a volal na nás: „Počkejte vy rošťáci,
až slezu, přetáhnu vás bičem.“ Měl hlas jako ze sudu
a my se řehtali, že jsme nemohli ani utíkat.
Obešel jsem si korzo a znovu se dívám na pohlednice, které nám připravil ve své knížce pan Milan Dorazil, a která vrací minulost do současnosti.
A. Klein text a foto
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ZPRÁVY Z INFORMAČNÍHO
CENTRA
• Novinkou mezi publikacemi o Poličce jsou
v informačním centru dva staronové tituly Mgr. Stanislava Konečného: „Poličští střelci a ostrostřelci“,
aktualizované druhé vydání s nákresy střelnice
a barevnými terči a publikace „O zakládací listině
města Poličky“, aktualizované třetí vydání, v němž
jsou poodhalena další nová zjištění spojená se
založením města. Po nedávno vydaných velmi
úspěšných titulech „POLIČKA, klasicistní vrata
a dveře“ autora Mgr. Davida Junka a „POZDRAV
z Poličky“ s 390 pohlednicemi města z let 1897
– 1948 z nakladatelství ARGO, se jedná o doplnění
dříve rozebraných brožur věnujících se vybraným
úsekům dějin města Poličky.
• V rámci výstavby internetových stránek informačního centra jsme ke standardním informacím
a nabídce IC umístili také kapitolu „ubytování“
a kapitolu „databáze TIC“ (turistického informačního centra). V databázi TIC lze nyní nalézt veškeré kontaktní informace, které byly publikovány
v tištěném vydání Malé poličské ročenky na rok
2008 (instituce, lékaři, oddíly, spolky apod.). Nejen
databázi najdete na: www.ic.policka.org
V závěru letošního roku bych tímto rád za Informační centrum Polička popřál všem čtenářům
Jitřenky klidné a šťastné prožití vánočních svátků
a do nového roku jen samé radostné a povzbudivé
informace.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum Polička

DOMOVINKA NEBUDE
V zářijovém vydání Jitřenky zveřejnila naše organizace dotazník – Průzkum potřebnosti zřízení
centra denních služeb - „Domovinky“. Jednalo
se o zjištění počtu potenciálních uživatelů, kteří
by měli zájem o služby v denním centru služeb
- v „Domovince“, která by byla případně zřízena
v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“ v Poličce. Služba měla zajišťovat seniorům a osobám
zdravotně postiženým potřebnou péči zejména
v době, kdy se o ně členové rodiny nemohou dostatečně postarat.
Během měsíčního dotazníkového šetření, kdy
se vyplněné dotazníky vybíraly, se přihlásili pouze
3 zájemci. Dva byli z Poličky a jeden z Jedlové.
Vzhledem k malému počtu zájemců a z ekonomických důvodů bylo rozhodnuto, že se denní
centrum - „Domovinka“ zřizovat v nejbližší době
nebude.
Pavel Brandejs
ředitel DPS-Penzion Polička

AFRICKÝ DENÍK 3 - PRAVÝ VČELÍ MED
Další z původních článků Markéty Kutilové,
poličské rodačky a vedoucí mise společnosti Člověk v tísni v africkém Kongu.
Africký trh, to není jen tak ledajaký trh! Tenhle ještě neztratil svůj půvab, je plný života, barev, lidí a zboží všeho druhu a také hluku.
A pokud má člověk to štěstí a může nakupovat přímo v srdci černého kontinentu, uprostřed
Konga, pak ho zajisté čeká i nejedno překvapení.
Zdálky vypadá trh v centru města Kisangani
jako každý jiný. Dřevěné stoly a regály stojí
v úhledných řadách a mezi nimi vedou prostorné
uličky. Zapomeňte ale na všechna evropská kritéria pro čistotu, pořádek či dokonce hygienu!
V první sekci je mouka, rýže a fazole. Na dřevěných stolech, které už evidentně něco pamatují,
se tyčí kupy těchto potravin. Nic není v pytli ani
ničím přikryté. To je ráj pro místní hmyz a především mouchy na tyto bílé hory chodí rády na
trekking. No, chce to trochu sebezapření, aby
se Evropan zhýčkaný vším sterilizovaným, vakuovaným a pasterizovaným odhodlal ke koupi
kila rýže. Ale co že to chci? Mama třeští oči a nechápe. Tady se přeci nic neváží, protože váhy
jsou drahé. Tady se vše odměřuje. Většinou na
plechovky od rajského protlaku. Takže u rýže je
napsáno tomat 150 franků. Což znamená za plechovku od rajčatového protlaku. Mama odměří,
dá do pytlíku a peníze hodí do krabice. Moc se
tedy nenadře. Při práci si pohodlně sedí na stole
hned vedle kupky své rýže.
Za rýží začíná sekce ovoce a zeleniny. Na to,
že jsme v tropech, výběr nic moc. Banány, kam
se podíváš. Jen jedna mama sedí na stole s ananasem a papájou. Má tam i hromádku marakují
a pomerančů. Tím ale výběr končí. Se zeleninou
je to podobné. Vše se prodává na kusy nebo
hromádky. Třeba hromádka pěti ošklivých rajčat
stojí dolar. A hromádka šesti brambor taktéž.

Ale člověk sežene i lilky, zelí či fazolky, a k mé
radosti i celerovou nať. Na stole spolu s ní leží
i miminko a spokojeně přežvykuje jeden z čerstvých snítků. Nu, koukám, že se v péči o miminka
ještě něčemu přiučím. Mám z toho radost, gumové dudlíky se mi stejně nikdy nelíbily. Tomuhle
říkam zelená alternativa!
Zato v další sekci moc inspirace nepoberu.
Na zemi jsou rozložené hromady hnědých, vypasených smažených housenek. Občas se některý
kolemjdoucí skloní, ochutná, a buď koupí, nebo
jde dál. Nezříkám se žádných místních specialit,
ale tohle prostě do pusy nedám!
Už podle odéru, který se line vzduchem, je
jasné, že se blížíme k místu s masem. Klučina
s ošatkou na hlavě se zastavil a snaží se mi
prodat čerstvě vyvrhnutá střeva a žaludky z koz.
„Hej, muzungu, jsou dobrý,“ směje se. Čerstvé
vnitřnosti ale fakt páchnou, obzvlášť v 35 stupňovém vedru. Představa guláše k večeři zase
ryhle bere za své při pohledu na hovězí obalené
mouchami. A v případě kozích a ovčích hlav vyrovnaných v řadě na pultu vedle mě zase došla
inspirace, jak je uvařit. Zklamu i prodavače ryb.
Zase ty mouchy!
Raději se vydávám za zvukem slepic, jsou živé
a mají svázané nohy, aby neulétly.
Náladu si spravím až nákupem „čerstvého včelího medu z lesa“, jak tvrdí chlapík ve strakatém
hábitu. Med je ve flašce od coca coly, odkud mi
ho přelije do igeliťáku, a já mám radost, že si
udělám sladký čaj.
PS. Rýži jsem musela pětkrát vyprat, než přestala vodu barvit na hnědo. A med? Když jsem ho
doma přelila z plastového pytlíku do skleničky,
zjistila jsem, že v něm cosi plave. Byly to včely.
Ve čtvrtlitru jsem jich vylovila 9. Nu alespoň
mám jistotu, že mi mi prodavač nelhal. Ten med
je zaručeně včelí!
mk

KLUB ZDRAVÍ VÁS ZVE NA PROSINCOVÉ SETKÁNÍ

Máme za sebou 11 měsíců roku, který měl ve
Možná si opravdu nepamatujete, jaké bylo
svém čtyřčíslí na konci osmičku, o níž někteří
letošní jaro, ale určitě si pamatujete všechny
říkají, že je „osudová“ (prý kdo hledá, najde…)
krásné chvíle, úsměvy, setkání očí i srdcí, která
a podle těch již dříve uplynulých let s osmičkami
jste letos směli prožít. A to je moc dobře. Čas si
na konci se podbízejí jasné souvislosti vystopo- na této zemi nemůžeme podržet jinak, než ve
vatelné v historii naší i světové… Jestli to „vyšlo“ vzpomínkách, ale ty nakonec stejně blednou
i tentokrát a budeme si rok 2008 pamatovat právě
a jak blednou, přibarvujeme je a nablýskáváme,
proto, že krach americké investiční banky Leh- takže nakonec co není zdokumentováno, jako
man Brothers v září spustil naplno celým světem
psáno nebo fotografováno apod., to není dáno
dominový efekt ekonomické recese (jak parádně
nikomu jinému než nám.
teď můžeme nechat v řeči blýsknout již dříve plaA protože se jeden rok opět schýlil a začíná
ně užívané větičky „dobře už bylo“ nebo „a bude
blednout ve vzpomínkách, přeji vám, abyste o to
hůř“, obzvláště máme-li vizionářského ducha), lehčeji bilancovali své účty ve vztazích s lidmi,
anebo máme svoje záchytné body v nádherných
které máte (i nemáte) rádi, abyste si uměli podat
Zveme vás na vánoční dílničky
zážitcích s milými svými, to už nechám na vás. ruce i srdce a byli ochotni společně prožívat tu
„U hvězdičky Pepičky“.
Každý z nás má určitě svoje důvody, proč mu
nejhlubší vděčnost, že jste se mohli v tomto široKDE : ZŠ Na Lukách Polička
jeho paměť dává právě takové možnosti.
širém světě vůbec setkat. Přeji vám krásné rozjíKDY: ve čtvrtek 11. 12. 2008, 15-17 hodin.
Někdo má paměť děravou jako řešeto (vzhle- mavé vánoce a nevadí snad, že si kvůli různým
dem k technologiím a technickým vymoženostem
krizím budeme někteří muset utáhnout opasky
Těšíme se na vás
by měl někdo inovovat přísloví, kdo dnes ještě
možná nejen o dírku. Pozitivně viděno to většině
učitelé a vychovatelky 1. stupně
pamatuje, jak vypadá řešeto?), jiný si pamatuje
neuškodí a zdravému životnímu stylu to vyhoví.
všechno jako sloni. Ale určitě znáte situace, kdy
A vánoce jsou o přece jen něčem jiném a mnovás paměť opustila, nechala na holičkách v dů- hem úžasnějším, než o prohýbajících se stolech.
ležitých chvílích, namísto aby podala excelentní
Zkuste o tom popřemýšlet. To malé dítě v jesličvýkon. Každý zažil svoje horké, potem polévající
kách se narodilo kvůli každému z nás…
nepříjemno. Proč se to tak stává a co můžeme
A ještě, při dobré paměti, si nezapomeňte
udělat, aby se to neopakovalo příliš často (lépe
do nových diářů či kalendářů poznamenat, že
Chtěl bych tímto velmi poděkovat poctivému
vůbec), se můžete dozvědět na klubovém setkání
druhou středu v měsíci máte čas zarezervován
nálezci, který našel a odevzdal 15. 11. v Tescu
dne 10. prosince 2008 od 17,30 v horní místnosti
pro uskutečňování našeho společného projektu
Polička mou tašku s obsahem cenných věcí a dat, Mozaiky, kde společně můžeme vyzkoušet, zda – KZ 2009.
i pokladní v marketu za jejich úschovu a předání.
„Hlavy lámání nejen nudu zahání.“ Pro všechny
Těším se na každého z vás a do té doby, než
Vřelé díky
bude připravena ukázka vánočního cukroví ve
se opět setkáme, buďte zdrávi,
Čapek Vladimír ml. zdravější variantě, ale i malé překvapení.
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička

POZVÁNKA

PODĚKOVÁNÍ

11

TAKOVÝ POLIČSKÝ TRPASLICON
Vsadím se o cokoliv, že většina těch, kteří
v Klubu Televizi Kryton sledovala, viděla jednotlivé díly už několikrát. A nejznámější hlášky zná
nazpaměť – ona totiž neznalost přesné kombinace Rimmerových hodů kostkami s Caldecottem
v šestém díle čtvrté série vás odsuzuje k společenské izolaci. Ale stejně jsme se zase a zase
smáli a užívali si to.
Tento článek je určen milovníkům mluvících
otravných toastovačů, britského humoru, promítacích maratónů a možná i začínajících tradic. Na
začátku listopadu jsem se ocitl v Divadelním klubu ve společnosti lidí vyznávajících podobný styl
humoru jako já. Styl, který považuje za dokonalý
přinejmenším tolik lidí, kolik ho ani nikdy humorem nazývat nebude.
První listopadový víkend patřil sál Klubu
promítání kultovního sitcomu britské stanice BBC
Červený trpaslík (Red Dwarf). Proč právě jemu?
Červený trpaslík je vesmírná těžařská loď ztracená tři miliony let ve vesmíru. Zdrojem jedinečného humoru této žánrově patrně »scifi parodie«
je jednak nekonečně mnoho zajímavých úkazů
a věcí, které čekají v nekonečném vesmíru na objevení, jednak to nejzákladnější schéma situačního humoru – odlišné charaktery hlavních postav,
které jsou nuceny být pohromadě v uzavřeném
prostoru. Cokoliv o tomto seriálu napíšu dál, už
stejně každý průměrný fanoušek ví. Za jedenáct
let, během kterých bylo na druhém kanálu BBC
odvysíláno celkem 52 dílů, se stal nejsledovanějším seriálem v historii britského vysílání s podílem osmi miliónů diváků v roce 1999. Čtyřikrát
byl nominován na mezinárodní cenu Emmy, v roce 1994 ji dokonce získal (za díl Pistolníci z Apokalypsy), stejně jako mnoho jiných mezinárodních
cen a uznání. Na spočítání zemí s jeho oficiálními
fankluby už vám dvě ruce nestačí a ještě poslední
zajímavost – v počtu originálních nadávek se Červenému trpaslíkovi vyrovná možná seriál Simpsonovi, který má však desetkrát tolik dílů.
Sitcom dal název i festivalu britského humoru,
který už devátým rokem pořádají nadšenci po
různých koutech České republiky – nejznámější
a programem nejnabitější trpaslicon se koná o jarních prázdninách v pražském Chodově. Nejde
jen o Trpaslíka, ale o sérii promítání, přednášek
a her, jejichž náplní nebo inspirací je velká řada

prvotřídních britských sitcomů. Takový třídenní
blok byl například letos v červenci k vidění
v Chotěboři na Festivalu fantazie.
I v Poličce se našla skupina mladých lidí, kteří
se rozhodli, že nebudou na Trpaslíka koukat jen
doma a uspořádali vysílací maratón. Televize
Kryton spustila vysílání v sobotu v osm ráno
americkým pilotním dílem. Většina amerických
»remaků« snad až na Sedm statečných nestojí za
nic a Červený trpaslík není výjimka. Některým
v sále se z toho prý dělalo špatně. On ten »remake« je totiž vážně »špatnej«. Končilo se v neděli
po obědě. Mezi tím se stihlo promítnout všech
osm sérií, nějaké bonusy, pár lidí se opilo, zase
vystřízlivělo anebo usnulo. Zkrátka pohoda,
okořeněná nabídkou vyhlášených seriálových pochoutek - kuřecího vindaloo nebo bakteriálního
sendviče. A studené polívky Gaspacho – »nesedla
mi« a její konzumaci jsem nikomu nezáviděl. Co
jsem však záviděl organizátorům, byla pocta nosit
originální červená trička s existenciálním obratem otravného Listerova toastovače »Toustuji, tedy
jsem«. Akce to nebyla masová a na vstupném se
nevydělávalo. „Okolo té dvanácté hodiny tam bylo
nejvíce lidí, cirka 68. No a ke konci, co jsme tak
nějak počítali, zbylo i s pořadatelama pětadvacet
lidí,“ počítá Jirka Trávníček, se kterým jsem si
o pořádání povídal.
Pořadatelé uspořádali promítání svépomoci
bez jakékoliv návaznosti na oficiální festival nebo
trpaslíkovský fanklub. Myslel jsem, že šlo o sázku, ale Jirka Trávníček mě opravuje: „Žádný hec
a žádná sázka, ani vražda a ani žádné omezováni osobní svobody, prostě jen tak.“ A tak prostě jen
tak mohl kdokoliv přijít a podívat se na pár dílů.
I já jsem se zastavil, ale místo zamýšlených dvou
dílů jsem se domů dostal až po šesti hodinách.
Promítání to totiž bylo neobvyklé – sdílené. Tak
mě napadá, že maratón Červeného trpaslíka by
mohl být počátkem dobré tradice. O další večery
britského humoru by byl určitě zájem. Třeba se
najde další parta a dočkáme se v budoucnu netradičních promítání Létajícího cirkusu Monthy Pythonů, Černé zmije, Hotýlku, politické satiry Jistě,
pane ministře a řady dalších. Třeba se dočkáme
a nedopadne to jako s trpaslíkovským celovečerním filmem...
Jarda Najbert

ANGLIČTINA S NOVÝMI AMERICKÝMI LEKTORY
Štafetu výuky anglického jazyka v evangelickém
kostele převzali po Katie noví učitelé Jamie a Jeremy.
Pokračují tedy hodiny, kdy výuka probíhá formou hry,
soutěží a zábavy.
V hodině angličtiny pro děti ze 2. a 3. tříd právě
probíhá výuka na téma „části těla.“ Děti velmi dobře
komunikují, doplňují části těla na velkém obrázku na
tabuli, malují a soutěží. Výuku těchto dětí vede Jamie.
Pracuje podle učebnice, která odpovídá věku dětí
a obsah učiva se snaží sjednotit s náplní učiva, které
mají děti ve škole. Děti angličtina baví, učí se s radostí,
s rodilým mluvčím získávají perfektní výslovnost.
Díky Jamie a Jeremy a ať se vám v Poličce líbí.
N. Š.

PROSBA O POMOC
Rád bych touto cestou poprosil všechny spoluobčany z Lezníka, Poličky a okolí, aby důkladně
prohlédli svá alba a dokumenty týkající se obce
Lezník - např. hasiči, divadlo, další spolky, pohledy,
fotografie z různých událostí, písemnosti aj. a kontaktovali mne na níže uvedené telefonní číslo. Je
totiž snahou kompletně vypracovat historii obce
od jejího založení až po současnost, s přílohou
dokumentů.
Děkuji za vaši ochotu.
J. Kopecký 603 376 034

DOMEČEK VÁS ZVE
DĚTSKÁ BURZA HRAČEK A KNIH
Děti, v prosinci jsme pro vás připravili burzu
hraček a knih. Pokud máte doma hračky, s kterými
už si nehrajete, přineste je na naši burzu. Mohou
udělat radost jiným dětem? Nebo si zde můžete
koupit i dárek pro svého sourozence či kamaráda.
Příjem věcí: pátek 12. 12. 2008 od 13 do 18 hod
prodej: sobota 13. 12. 2008 od 8:30 do 12 hodin
výdej neprodaných věcí: sobota 13. 12. 2008 od
12:45 do 14 hodin, pondělí 15. 12. 2008 od 8 do 15
hod.
DOMEČEK najdete v Základní škole Na Lukách,
Švermova 401, Polička, vchod od dopravního hřiště.
Domeček – denní centrum pro děti i dospělé,
Provozní doba: pondělí – pátek od 8 do 15 hod
Najdete u nás pomoc pro rodiny a děti, kluby
maminek, kalanetiku, klub seniorů
AEROBIC – čtvrtek od 16:45 hod – maminky,
přijďte si s námi zacvičit, máme volná místa
Bližší informace poskytneme osobně v Domečku nebo asistentka na tel. 605 177 027, 775 177 027.
Hezký advent, klidné svátky a v roce 2009 všem
hodně Boží lásky.
Přejí členové a zaměstnanci Dětského
informačního centra o.s.

ZPRÁVA O ČINNOSTI DIA SVAZU
Ročně přibývá 55 000 nových pacientů s onemocněním diabetu. Proto i naše organizace Svazu
DIA dne 14. listopadu podpořila Světový den diabetu
„manifestačním“ POCHODEM PROTI DIABETU 2008
- 5. ročník. I chůze může být prevencí - naše cesta vedla na přehradu. Je prokázáno, že pravidelné cvičení
nejméně 30 min. denně a lepší strava s nízkým obsahem tuků a vysokým obsahem vlákniny významně
snižuje riziko vzniku diabetu 2. typu. V červnu letošního roku jsme měli rekondici v Jánských Lázních.
Zde chůze a správná dia strava prokázala zlepšení
hodnot glykemií, v průměru o 1,2 mmol/l.
Při návštěvě svého praktického lékaře požádejte,
aby vám vyhodnotil rizikové faktory, které u vás zvyšují možnost vzniku diabetu. Domluvte se s ním na
postupu, jak tomuto onemocnění předejít.
Za Svaz diabetiků v Poličce - Marta Karasová

12

Z ČINNOSTI DPS PENZION
ŘÍJEN
Podzimní měsíc začal v Penzionu oslavou
Dne seniorů. Obyvatelé Domova s pečovatelskou
službou společně s obyvateli z Domova důchodců
a seniory z Poličky se vydali na první ročník pochodu – Seniorská stopa. Stopa vedla Poličkou s malým
zastavením na náměstí, kde jsme se sešli s pracovníkem Muzea panem Dubovským, který nám vyprávěl
o historii a zajímavostech náměstí. Pochod končil
v Penzionu v jídelně, kde na účastníky čekal čaj,
káva a koláčky. Po krátkém odpočinku si senioři vyzkoušeli hry, které pro ně byly připraveny. Hmatem
poznávali, co se skrývá v plátěném pytlíčku, čichem

se snažili uhodnout, které koření obsahuje kelímek,
také si vyzkoušeli paměť při Kimově hře. Seniorská
stopa byla zakončena společným výtvarným dílem.
V rámci Dne seniorů se také uskutečnilo informační
odpoledne DPS a pečovatelské služby.
Říjnová kavárnička byla ve znamení osmiček
v naší historii. Senioři se prošli minulostí a především si zavzpomínali na rok 1968. Připomněli si, jak
toto období probíhalo v Poličce, kde se zrovna kdo
nacházel a jak tento čas prožíval.
Novinkou v Penzionu bylo bubnování. Po
počátečním seznámení s rytmickými hudebními
nástroji si senioři vybrali nástroj, který jim nejvíce
vyhovuje a začalo se hrát. Senioři si vyzkoušeli, že
pravidelné bubnování je dokonalou relaxací, a že
bubnování v kolektivu učí člověka umění naslouchat, být v rytmu s jinými lidmi. V rámci prevence
kriminality byl v Penzionu promítám film, který
radil seniorům, jak se zachovat v situacích, kdy
jim hrozí nebezpečí. Ani tento měsíc nechybělo
v Penzionu narozeninové zpívání, šikovné ručičky
a cvičení.

POZVÁNKA DPS PENZION
PROSINEC
2. 12. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost
3. 12. Mikulášská zábava – zveme vás na odpoledne plné písniček, básniček, muziky a tance. Přijdou mezi nás děti z MŠ v Poličce, pan Hladík, paní
Andrlíková, Mikuláš, anděl a čerti. Vstupné na občerstvení je 35,- Kč. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně.
9. 12. Cestovatelské odpoledne – Paříž, film pana
Ing. Kleina. Začátek ve 14.00 hod. ve společenské
místnosti.
10. 12. Křeslo pro hosta – naším hostem bude pan
Jaroslav Martinů, starosta města Poličky. Společenská
místnost ve 14.00 hod.
11. 12. Zdobení stromečku ve 14.00 hod. v jídelně.
Společně s pěveckým souborem Poupata si zazpíváme koledy.
18. 12. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna.
20. 12. Adventní koncert – 14.00 hod. jídelna. Vystoupí Poličský sbor.
29. 12. Silvestr v Penzionu – se svým programem
vystoupí pěvecký soubor Poupata a pan Hladík.
K poslechu i tanci zahraje Venca – band. Vstupenky
si můžete zakoupit na recepci v Penzionu od pátku
12. 12. Cena vstupenky na občerstvení je 60,- Kč. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně.
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ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA NA SOŠ A SOU POLIČKA POKRAČUJE
Letošní školní rok se od počátku vyvíjí ve
a odborná porota jej shledala zcela maximálně
značně vytíženém pracovním tempu. Nejprve
vyhovujícím, mohli se soutěžící nerušeně radovat
vyvrcholily přípravy na Gastro Junior Nowaco
z čerstvě získaného titulu. Z letošního poháru se
Cup 2009, o kterém jsme informovali v předcho- radovalo družstvo domácích, pro které je cenná trozích číslech Jitřenky. Hned vzápětí následovaIa
fej vytouženou odměnou, z níž měli nefalšovanou
precizní příprava žáků oboru kuchař-číšník na
a italským temperamentem překypující radost. Trostátní recepci, konanou každoročně při příležitosti
fej za 2. místo naprosto nečekaně putovala šťastně
oslav vzniku Československa. Pražský hrad uvítal
do Poličky a stane se příjemnou vzpomínkou na
28. 10. 2008 do světa skvostných sálů a zajímavých
římské klání, po jehož absolvování následovala pro
osobností celkem 50 našich žáků, kteří se podíleli
soutěžící příjemná odměna v podobě objevování
na vysoce náročné a perfektní obsluze hostů. Pod
krás Říma i Vatikánu, dokonce se našim reprezenodborným vedením L. Dittrichové, Š. Dostálové
tantkám poštěstilo spatřit papeže.
a M. Benešové obstáli žáci v psychicky i fyzicky
Celkově je tato mezinárodní zkušenost soutěžíobtížné zkoušce a provedením celkové nabídky
cími vysoko hodnocena. Anna Filipiová a Zdeňka
nápojů a studených i teplých pokrmů obsloužili až
Lněničková prokázaly, že svými cukrářskými
3000 hostů. Odměnou za tuto vyčerpávající „směnu“ dovednostmi jsou právoplatnými a obávanými
jim bylo umožněno pohybovat se v blízkosti zná- soupeřkami mezinárodní konkurenci. Jejich úspěch
mých osobností, politiků a herců. Bližší fotografie
motivuje k dalším pracovním úspěchům nejenom
naleznete na webových stránkách školy. Zároveň
je samotné, ale samozřejmě i jejich žáky. Na závěr
zde naleznete i odkazy na Dny otevřených dveří, poděkujeme soutěžícím za více než skvělou reprekonají se 11. 12. 2008 a 15. 1. 2009.
zentaci školy a popřejeme mnoho úspěchů a enerNesmíme také zapomenout na úspěch učitelek
gie do dalších soutěžních bojů.
odborného výcviku, které se zúčastnily Mistrovství
Za SOŠ a SOU Polička,
Evropy v cukrářství. Oficiální název této soutěže
J. Boháčová
zněl: „COPPA EUROPA DI PASTICCERIA ROMA
2008“. Česká verze zní: „MISTROVSTVÍ EVROPY
V CUKRÁŘSTVÍ – KATEGORIE SENIORES“.
BENEFIČNÍ KONCERT
O úspěšných gastronomických sezónách našich
PRO CHARITU
studentů jsme vás informovali již několikrát, nyní
velice rádi zmíníme nemalý úspěch jejich pedagogů, kteří se 27. až 28. října 2008 s úspěchem předV kostele sv. Michaela v Poličce se v sobotu
stavili na Mistrovství Evropy v cukrářství, konaného
8. 11. 2008 již počtvrté uskutečnil benefiční koncert
ve fóru cukrářství PAROGEL v Římě. Jak velkou „Tichounce při svíčkách IV“.
výzvou se pro reprezentantky naší školy stala už
Na koncertu, který pořádala Oblastní charita Popouhá účast na takovémto klání, dokazuje fakt, že
lička, zazněla v podání pěveckého souboru Vocatus
obě soutěžící přijaly možnost zúčastnit se tohoto
a barokního orchestru duchovní hudba baroka od
mistrovství se značnými rozpaky, způsobenými nut- J. S. Bacha, H. Schütze či D. Buxtehude.
ností zkrátit náročnou přípravu, která byla omezena
Součástí koncertu byla veřejná sbírka na podporu
na pouhé dva týdny, během nichž musely obě sou- charitního střediska Otevřené dveře pro lidi s duševtěžící zmobilizovat síly a tvořivost, tedy prostředky
ním onemocněním, při níž se přímo na místě vybralo
nezbytně nutné pro odvedení kvalitního výkonu na
více než pět tisíc korun. Dalšími sedmnácti tisíci
mezinárodním poli cukrářských dovedností. Zdeň- podpořili benefici sponzoři. Za peníze budou moci
ka Lněničková a Anna Filipiová se i přes veškeré
klienti Charity absolvovat rekondiční pobyt v přírodě
možné časové či jiné překážky dokázaly prosadit
a navštívit vybrané kulturní představení.
v prestižní přehlídce cukrářského umu. Podařilo se
jim natolik dostatečně zviditelnit české cukrářské
umění, že si odvezly cennou mistrovskou trofej za
2. místo. Svým osobitým pojetím soutěžních úkolů
přispěly nemalou měrou ke komplexnímu splnění
tematické náplně soutěže, kterou tvořilo heslo „TVÁ
ZEMĚ“. Zde mohli všichni soutěžící naplno uplatnit
svou fantazijní invenci a zaměřit se na zakomponování historie, umění, kultury, památek, hudby,
divadla či tradice svého národa do konečné fáze
cukrářského skvostu. Co bude oním cukrářským
skvostem, bylo alespoň částečně v režii soutěžících. K povinným disciplínám patřila výroba dortu,
elaborátu z cukru zdobícího dort nebo moučník,
čokoládových pralinek, čokoládového elaborátu
doprovázejícího čokoládové pralinky, zmrzliny
a také zhotovení krajové speciality. Úspěšné reprezentantky SOŠ a SOU Polička, dosáhly nejvyšší bodové hranice zhotovením neodolatelných čokoládových pralinek, ale ani krajová tradice, jíž jsou jablka
v županu, nezůstala porotou nepovšimnuta a opět
Městské muzeum a galerie Polička děkuje Minisjí byla přidělena nejvyšší možná hodnocení.
terstvu kultury České republiky (program IntegrovaJablka v županu se nestala jedinou Italy obdi- ného systému ochrany movitého kulturního dědictví)
vovanou českou pochoutkou. Mimo jiné u českých
a Pardubickému kraji (program Podpory preventivní
cukrářských přebornic obdivovali práci při vytváře- péče o sbírky muzeí) za významnou finanční podponí miniaturních ozdob na dortovou dekoraci. Podle
ru při realizaci elektrické zabezpečovací signalizace
slov poličských reprezentantek jsou v Itálii zvyklí
a elektrické požární signalizace. Město Polička, jako
vypracovávat velkolepé a mohutné dorty, ale s mi- zřizovatel muzea, uhradilo finanční spoluúčast na
niaturami nemají mnoho zkušeností. Oproti tomu
obou grantech. S ohledem na generální rekonstrukci
se naše soutěžící nechaly rády inspirovat mnohými
hlavní muzejní budovy bylo nezbytné pořídit nové
metodami výroby čokolády, ale především je oslo- zabezpečovací systémy – ty napomohou chránit
vila tvorba vylévaného karamelu, jelikož v našem
sbírky, budovy i bezpečí návštěvníků. Vlastní realiprostředí se spíše preferují výrobky modelované
zaci prováděla firma Patrol group Jihlava. Muzeum
a tvorba karamelu je u nás prozatím ve slibných
děkuje všem zúčastněným a přeje návštěvníkům od
začátcích. Jakmile byly veškeré soutěžní podmínky
4. 4. 2009 příjemné zážitky v nových expozicích.
splněny, cukrářské umění se podařilo na výbornou
David Junek

PODĚKOVÁNÍ

inzerce

NOVÁ PUBLIKACE „CESTUJEME PO
ČECHÁCH - PARDUBICKÝ KRAJ“

AVE MARIA
VÁNOCE 2008
sobota 13. 12. v 16.00 hod.
Polička - Kostel Sv. Jakuba

Nová publikace „Cestujeme po Čechách - Pardubický kraj“ bude již brzy vydána!!!
Obsahuje informace nejen o známých místech
tohoto kraje, ale i o méně známých městech, obcích, památkách, které mají pestrou historii a lze
zde strávit dovolenou nebo výlet dle svých představ.
Přijdou si na své milovníci koupání, cykloturistiky,
turistiky, návštěvníci památek atd. Častokrát některé informace udivují i místní občany, kteří byli
přesvědčeni, že své okolí znají velmi dobře. :-) Dále
v této publikaci naleznete mapu památek, mapy
cyklotras, mapu ČR, seznam měst a obcí, včetně
kontaktů na úřady, tipy na výlety (u každého okresu či oblasti), kontakty na památky (hrady, zámky,
muzea, galerie...), některé restaurace, ubytovací
kapacity a podnikatelské subjekty, které v těchto
místech působí.
Kde tyto publikace můžete získat? Distribuujeme je na městské a obecních úřady, informační
centra, veřejnosti přístupné památky, muzea a galerie, sportovní a kulturní centra, ZOO... a každým rokem i na veletrzích a výstavách o cestování
a turismu, kterých se pravidelně účastníme. Jsou to:
Region tour a GO Brno, Tourism Expo – FLORA
Olomouc, Ostravské výstaviště – Černá Louka.
Tyto publikace si můžete objednat i na naší
adrese: Aspida s.r.o., Černovická 13, 617 00 Brno,
e-mail: aspida@aspida.cz. Rádi vám tuto, ale i další
vydané publikace zašleme.
Vydali jsme již skoro všechny kraje naší krásné
ČR, chybí nám pouze Plzeňský a Karlovarský kraj.
Každý kraj aktualizujeme po cca 3-4 letech, abychom vám poskytli aktuální informace.
K dispozici máme pro vás i on-line verzi nově
vydaných publikací na našich webových stránkách:
www.aspida.cz.
Neváhejte nám zavolat nebo napsat, své podněty a připomínky k těmto publikacím, či jejich
on-line verzi. Jak se vám líbí?
Kolektiv firmy Aspida s.r.o.,
Černovická 13, Brno.
Tel/fax: 545 221 137,
www.aspida.cz, e-mail : aspida@aspida.cz

Koncerty jsou připraveny v ojedinělé dramaturgii založené na zvuku dvou královských nástrojů
- křídla a varhan. Oba nástroje zní v podání vynikajících umělců v některých skladbách současně či
si navzájem předávají témata. Tento jedinečný zážitek umocní krásné skladby a árie v podání operních
pěvců, dětského a smíšeného pěveckého sboru.
Účinkují: Prof. Vladimír Župan - klavírní
virtuos; Prof. Michal
Novenko - přední představitel české varhanní
školy; Ema Hubáčková
- soprán; Ladislav Mlejnek – sólista Státní opery
Praha a Národního
divadla Brno.

DĚTSKÝ DOMOV POLIČKA
V POHYBU – ÚSPĚŠNÉ FINÁLE
Ve dnech 8. - 9. 11. 2008 vyvrcholil v Praze ve
sportovní hale AC Sparta Praha na Letné dobročinný
projekt Občanského sdružení DD v pohybu pod názvem „Hejbejte se a zpívejte s Hankou a Novou“.
Velkého sportovního finále se zúčastnilo 33 týmů
dětských domovů z celé ČR. Celkem 565 dětí soutěžilo v disciplínách, jako je aerobik, hip hop, břišní
tance, zpěv a hra na hudební nástroj. Každý tým byl
podporován známou osobností TV Nova, která byla
zároveň i patronem týmu. Děti se tak celé odpoledne
setkávaly s herci ze seriálů Ulice, Ordinace v růžové
zahradě a moderátory Snídaně s Novou. Soutěžní klání moderovala Ljuba Krbová a Petr Vágner.
Program zpestřila svým vystoupením skupina
Za 5 dvanáct. Za Dětský domov v Poličce soutěžila
děvčata v disciplíně aerobik a to ve dvou kategoriích
– kadet (Leona, Petra) a junior (Markéta, Klára a teta
Katka). Patronkou týmu byla herečka Kristýna Nováková – známá jako sestřička Martina z Ordinace
v Růžové zahradě. Podporovala tým, který nakonec
dosáhl vynikajícího úspěchu. Dívky aerobiku v kategorii kadet obsadily 1. místo, druhý tým získal cenu
sympatie.
Skončil tak 2. ročník projektu, který připravilo
Občanské sdružení DD v pohybu v čele s předsedkyní Hankou Kynychovou. Cíl projektu – umožnit
dětem z dětských domovů ukázat moderní formy
sportovních disciplín a vhodně naplnit svůj volný
čas, byl splněn.
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POMOZTE PŘI TŘÍKRÁLOVÉ
SBÍRCE 2009
Prosíme všechny spoluobčany poličského regionu o podporu při Tříkrálové sbírce 2009. V sobotu
10. ledna 2009 proběhne již tradičně tato sbírka
i u nás v Poličce a okolí. Přijměte u svých domovů
tři krále a pomozte těm, kteří to potřebují.
Zároveň se obracíme na ty, kteří by nám chtěli
pomoci s organizováním této největší charitativní
sbírky v České republice. Přivítáme každého malého KRÁLE do skupinek koledníků a přivítáme
i každého velkého KRÁLE (nad 18 let) jako vedoucího těchto skupinek.
Prosím přihlaste se u p. Plecháčka na tel.
731 598 816, 461 725 552
Od roku 2001 organizuje každoročně Charita
Česká republika po celé zemi Tříkrálovou sbírku,
kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, aby přispěli na pomoc handicapovaným osobám, rodinám
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky
se zapojují diecézní, oblastní a farní Charity v celé
ČR.
V roce 2008 dosáhl výnos sbírky v Poličce, Bystrém a čtyřiadvaceti okolních obcích výše
365.184,50 Kč, což bylo o 20.290 Kč více oproti
roku předcházejícímu.
Výnos nadcházející Tříkrálové sbírky 2009
v poličském regionu bude použit na následující
projekty:
Výstavba nových úložných a skladových prostor
v budově Charity Polička
Obnova vozového parku ošetřovatelské služby
Pomoc sirotkům v Ugandě

MŠ LUČNÍ NESPÍ
Ve středu 5. 11. 2008 se uskutečnilo v MŠ
Luční Polička taktické cvičení HZS z Poličky. Vše
bylo předem připravené.
Nejdříve proběhla v pavilonu „A“ beseda
s velitelem stanice panem Kubíkem, který děti
i učitelky a provozní zaměstnance připravil na
hasičský zásah. Vysvětlil nám, co uvidíme a jak
se máme zachovat v případě skutečného požáru.
Potom už jen paní ředitelka zatelefonovala na
č. 150 a za několik sekund se ozvala siréna. Po
příjezdu hasičů jsme zhlédli odborný a dokonale
připravený zásah profesionálních a dobrovolných
hasičů. Ukázali nám také, jak se zachovat v případě, že při požáru dojde ke zranění. Členové SDH
Polička provedli ošetření a záchranu zraněné
paní učitelky.
Děti byly nejdříve překvapeny, jakou rychlostí
vše proběhlo, ale už po několika minutách nejvíce obdivovaly hasičské uniformy a technické
prostředky, které byly při zásahu použity. Byl to
velice poučný zážitek jak pro nás zaměstnance

MŠ, tak i pro děti. Odměnou nám je pozvání HZS
k návštěvě na poboční stanici HZS v Poličce.
Další akcí v tomto měsíci v naší MŠ byla návštěva paní ing. Janečkové z Ekocentra Skřítek.
Děti měly možnost seznámit se prostřednictvím
zajímavého vyprávění s tématem „Myslivost a vše
co žije v lese“, zároveň si mohly prohlédnout trofeje některých zvířat a sáhnout si na jejich srst.
Akce se vydařila, děti pozorně naslouchaly poutavému vyprávění a s nadšením si zahrály pohádku „O Budulínkovi“. Díky Ekocentru Skřítek
mají děti pěkné vzpomínky a trvalý zážitek.
Děkují děti a učitelky MŠ Luční Polička

NA ZELENOU
Pravidelný cyklus „Na zelenou“ pokračoval 18. listopadu, tentokrát v úterý. Po úvodním slově
uznávaného ornitologa Lubora Urbánka jsme zhlédli
krátký film České ornitologické společnosti „Potřebujeme skřivana?“, který se zamýšlel nad ubýváním
ptáků v zemědělské krajině.
Poté následovala skutečná beseda o ochraně ptactva, o kavkách a jejich životě – lidé se ptali a biolog
Urbánek ochotně a zasvěceně odpovídal. Spokojeni
byli všichni, jak přednášející, tak posluchači.
V prosinci je čas vánoční, čas na hodnocení roku
a čas odpočinku, tak i náš cyklus odpočívá, aby se
s novou silou rozjel v novém roce. Takže v lednu se
opět těšíme na shledání na zelenou středu.
Za organizátory

Štěpán Plecháček
Oblastní charita Polička

ing. Eva Janečková

Svitavy, okr. SY

Svitavy, okr. SY

Polička, okr. SY

Poříčí u Litomyšle, okr. SY

Mladějov na Moravě, okr. SY

Zděný byt 3+1 v OV se zahradou ve
Svitavách. Byt je po rekonstrukci
a nachází se v 1. NP. Součástí
vybavení je kuchyň. linka, sporák.
Pl. bytu: 70 m2.
1.747.600,- Kč

DB 2+1 v rekonstruovaném panel.
domě nedaleko centra města Svitavy.
Byt se nachází v 7. NP. V blízkosti
domu pošta a obchody.
Pl. bytu: 65 m2.
1.350.000,- Kč

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

Půvabná poloroubená chalupa
v rekonstrukci v Poříčí u Litomyšle.
Příp.: el. 230/400V, veř. vodovod,
kop. studna, ČOV, ÚT na TP.
Pozemek: 1101 m2.
790.000,- Kč

Prodej objektu kancel. a sklad.
prostor v Mladějově na Moravě
stojícím na pozemku PF. K objektu
náleží další 3 objekty na poz. PF.
Pozemek: 2799 m2.
741.650,- Kč

Hartmanice, okr. SY

Polička, okr. SY

Hledáme na Poličsku pěknou chatu u lesa. Nabídněte! Tel.: 776 646 645
Mladý manželský pár koupí v okolí Poličky usedlost (i k menší rekonstrukci). Tel.: 607 839 928
Pro svůj podnikatelský záměr sháním vhodné obchodní prostory v Poličce. Tel.: 606 632 011
Pro svého zahraničního klienta sháním chalupu na Poličsku. Tel.: 721 784 343 (prosím jen SMS)
Starší manželé koupí na klidné stáří rodinný dům se zahrádkou v Poličce nebo okolí do 10 km. Tel.: 737 827 137
Zemědělská usedlost, čtyřboká
s uzavřeným dvorem, v centru
Hartmanic na Poličsku. El. 230/400V,
pitná voda, přípojka ZP na poz.
Pozemek: 2758 m2.
1.150.000,- Kč

15

Prostorný dvougenerační dům se
zahradou a vlastní garáží v Poličce.
Přípojky: el. 230/400V, veř. vodovod
a kanalizace, ÚT na plyn.
Pozemek: 576 m2.
2.550.000,- Kč

725 524 115

POSLEDNÍ LETOŠNÍ RYBÁŘSKÝ ZÁVOD
POHÁR POLIČSKÝ CANDÁT
Jakkoli byl patron rybářů svatý Petr během
všech letošních závodů k Rybářskému sdružení
Vysočina Polička laskavý, tak v sobotu 8. listopadu, kdy na vodních nádržích („nulce“ a jedničce)
v areálu Pod Kopcem probíhal 8. ročník poháru
Poličský candát, asi „nebyl doma“ - od rána bylo
počasí „že by psa nevyhnal“. Jenže takováhle „prkotina“ rybáře neodradí, protože nejsou žádné
„bábovky“. Letos jich dokonce přijelo mnohem víc
než kdykoli předtím, na startu jich stanulo 284.
A nelitovali, protože dravci utěšeně brali.
Hospodář RS Vysočina pan Jaroslav Martinů
nám řekl: „Jedná se, pokud jde o účast, o náš
největší závod. Důvod je prostý: nebývale roste
zájem o lov dravých ryb, jako jsou štika, candát,
okoun a sumec, především proto, že z ostatních
revírů mizí. Svou roli pochopitelně hraje i výjimečná chuť těchto ryb. Takže lze bez nadsázky
říci, že tento závod je v širokém okolí, ba neváhám
říci v republice, naprostou raritou. Přestože nám
počasí nepřeje, jsou závodníci naprosto spokojeni,
protože ryby berou. Například jen za první kolo
závodu bylo uloveno 200 štik, což nemá obdobu
– tolik se jich neuloví na mnoha údolních nádržích
ani za celý rok.
O účast v závodě projevilo zájem mnoho rybářů z celé republiky, už tradičně přijela velká
výprava ze Slovenska (tentokrát padesátičlenná),
přivítali jsme i Poláka pana Maňkowskiho. Své
pochopitelně opět sehrálo kvalitní zarybnění revírů – vysadili jsme 14 q ryb (800 štik a na 3 000
pstruhů duhových ve váze od půl do několika
kilogramů). Ani letos jsme nevysazovali candáty,

protože je to ryba náladová, která bere jen když se
jí chce a navíc je těžko k sehnání. Štiky jsme opět
koupili ve firmě Litomyšlské rybářství. Shodou okolností letos lovila rybník Hvězda, největší v našem
regionu, takže jsme si přivezli štiky velké, v dobré

Nebývá zvykem, aby na stupních vítězů
stanuli pouze dva nejlepší borci. Jenže při
8. ročníku závodu Poličský candát jsme byli
svědky i této rarity. Vítěz byl totiž nezvěstný...
Takže vám na snímku představujeme 2. Petra
Chválu ze Sezemic a 3. Michala Březinu ze
Skutče.

kondici a v počtu, který za předchozích osm ročníků závodu neměl obdobu.“
Původně se předpokládalo, že závod proběhne
jen na nádrži č. 1, ale nakonec se ukázalo, že velký počet zájemců by to zdaleka neuspokojilo...
„Je to tak. Ačkoli se vždy snažíme vyhovět všem
přihlášeným, letos to nebylo možné, aniž bychom
nepřidali další posty. Původně se počítalo s účastí 200 závodníků, ale pak se jich přihlásilo ještě
dalších 84. Protože „jednička“ už byla beznadějně
obsazena, museli jsme zarybnit i „nulku“. Udělali
jsme to tak, že dvě třetiny nakoupených ryb jsme
Pro maminku KOUPÍM v Poličce MENŠÍ
ZAŘÍZENÝ BYT v přízemí nebo s výtahem. Tel.: „vysypali“ do jedničky a třetinu do nulky. Bylo to
spravedlivé, akorát že se museli závodníci pravi776 646 645
delně stěhovat. Musím zdůraznit, že oproti loňsku
•
se letos počet lovících zvýšil o 100, což nás velice
Kutil KOUPÍ v okolí Poličky RODINNÝ DŮM
těší, tím spíše, že v dnešní době se s různými závo(i v horším stavu). Tel.: 607 839 928
dy „roztrhl pytel“, takže rybáři si mohou vybrat. My
•
Fotograf KOUPÍ OBJEKT VHODNÝ K RE- se snažíme být ve všech ohledech lepší než konkuKREACI na pěkném místě v oblasti Vysočiny. Tel.: rence a vyplácí se nám to. Dnešní účast jen podtrhuje naprosto ojedinělý charakter tohoto závodu.“
606 632 011
•
Konečné výsledky: 1. Milan Škrobák, Vel. BíloPRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY V CENTRU MĚSTA na hlavní ulici o výměře 100 m2 pro- vice, 2. Petr Chvála, Sezemice, 3. Michal Březina,
Skuteč, 4. Martin Kučera, Polička, 5. Jozef Varga,
dejna, kancelář a sklad volné od ledna 2009. tel.:
Slovensko atd. Z dalších poličských borců obsa604 120 290
dil 14. místo Pavel Bidmon, 21. Mirek Hlásenský,
•
25. Pavel Balcařík atd. Celkem bylo uloveno 1 066
POTŘEBUJETE PENÍZE? Hotovostní úvěry od
ryb, z nichž si závodníci ponechali 334. Nejvíce
30000Kč, stačí OP a zavolat: 731274177
ryb (15 ks) ulovil David Beran z Hradce Králové.
•
Text a foto: L. Vrabec
Pronajmeme za výhodných podmínek
1 + 1 v rodinném domku v Poličce. Tel.
731 506 249, 464 620 162.
•
Novou vinotéku „Pod Věží“ vám do vašeho
města přinese už sv. Mikuláš. Zpříjemněte si advent
nákupem kvalitního vína na náměstí B. Martinů.
•
Prodám byt 3+1 + garáž v centru Poličky,
dům zateplený a renovováný, byt - plastová okna,
zděné jádro, kuchyň + chodba dlažba, zasklený balkon,k. linka, keramický sporák, garáž samostatná
u domu. tel: 604 905 545 (dle dohody)
•
Koupím – JAWU 555, 550 – pařez, JAWETTU,
STADIONA. tel.: 604 540 659
•
Těsně před koncem závodu ulovil pan
KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, pohledy,
Michal Koláček z Čebína štiku 75 cm. Byl
obálky, bankovky, tuzex . bony celé sbírky,
rád, že zabrala, ale konstatoval, že zájem
větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím
mělo projevit víc jejích kamarádek. Takhle to
v hotovosti, nejvyšší možné ceny. Informace na tel:
vystačilo jen na 69. místo.
724 229 292

PLAVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ
ŠKOLY SPECIÁLNÍ BYSTRÉ
Škola jako každý rok přijala nabídku Plaveckého
bazénu v Poličce na plavání žáků školy. Podle typu
postižení žáci využívají jak velký bazén, tak i malý
bazének s teplou vodou. Výuka je uzpůsobena druhu a stupni postižení žáků. Někteří žáci se adaptují
na prostředí, seznamují se s vodní plochou, využívají pohyb ve vodě k navození příjemných pocitů
a uvolnění. Teplá voda v bazénku příznivě podporuje
snížení svalového napětí a v neposlední řadě i zapojení svalových partií, které se při běžném pohybu
nezapojují. Žáci s lehčím stupněm postižení se učí
plavat za pomoci různých plaveckých pomůcek. Vše
je doplněno zvukovými podněty - reprodukovanou
hudbou známých písniček.
Nároky na výuku plavání jsou u našich žáků
zvýšené. Jsme proto rádi, že se zapojují rodiče žáků,
pedagogičtí pracovníci školy a osobní asistenti žáků.
Vstup do bazénu není bezbariérový, a proto neumožňuje plynulý vstup do areálu bazénu. Vedení
plaveckého bazénu ale vyšlo našim požadavkům
maximálně vstříc. Vždy je zajištěno parkování před
bazénem a veškerý pohyb v areálu probíhá bez obtíží. Také zaměstnanci plaveckého bazénu se věnují
našim žákům s maximálním úsilím.
Jsme proto velice rádi, že můžeme využívat služby, které nám plavecký bazén nabízí. Naši žáci se na
bazén vždy velice těší a z plavání odjíždějí spokojeni
s jedinou otázkou „pojedeme zase příště?“.
Mgr. D. Bomberová
�������������������������������

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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POJĎTE S NÁMI DO VÁNOČNÍ
POHODY V DOMOVĚ NA ZÁMKU
BYSTRÉ
Zveme vás na vánoční vystoupení a trhy
konané dne 13.12.2008
v Domově na zámku Bystré
Dopolední program - tělocvična
• Vystoupení klientů domova }tanec, zpěv
a scénky],
• setkání s rodiči a přáteli ve 10:30 hod.
Odpolední program - areál nádvoří a přízemí
zámku
• Tradiční trhy budou zahájeny ve 13:00
hod „Vánočním příběhem“.
• Ukázka sokolnictví (výcvik dravých ptáků
a sov) pan Školoud ZOO Jihlava,
od 13:30 hod.
• Lukostřelecký klub „Dominik“ - přednáška, ukázky střelby (ulov si své zvíře
„střelba dětí a veřejnosti… samozřejmě na
terče“) od 14:30 hod
• ukázka canisterapie CANTES o.s. Polička,
p. Tauer.
Kdo nebude střílet bude mít možnost se projet
na ponících ze Stašova nebo nakupovat na
předvánočních trzích, popíjet a pojídat vepřové pochoutky z naší kuchyně. Slavnostní den
ukončíme v 17:00 hod. „barevným přáním“
pohodových vánoc.
Nenechte si také ujít prodej vánočních dárků
z terapeutické dílny klientů Domova na zámku Bystré a tím podpořit naše aktivity.
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ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
Dne 18. 10. 2008 se otevřela brána nové sezóny
a naše týmy odehrály svá první mistrovská utkání.
Zde jsou dosavadní výsledky:
Muži:
V neděli 19. 10. 2008 zajíždělo naše „A“ mužstvo
do Skutče. Začátek utkání nebyl nijak vlažný, ale
naopak, začalo se v ostrém tempu, kdy domácí měli
mírnější převahu. Zhruba v polovině první třetiny,
kdy se hra vyrovnala, přišel sólový únik našeho hráče a po následném faulu na něj bylo nařízeno trestné
střílení. Bohužel jsme neproměnili, a tak v čase 15:48
v našem oslabení přišel trest v podobě prvního gólu.
Vyrovnání jsme se dočkali po úvodních 34 vteřinách

začala kouskovat. Pojišťovací gól Spartaku přišel v 54.
minutě v naší přesilovce 4 na 3, ovšem za pár vteřin
se síly na ledě otočily, právě díky zmiňovaným vyloučením. Do konce zápasu jsme vlastně hráli už jen
v oslabení, a to necelé 2 minuty 5 na 3 a další 3 minuty 5 na 4. Po závěrečném hvizdu se radovali nejen
naši hráči z prvních třech bodů, ale i naši fanoušci,
kteří tvořili dobrou třetinu přihlížejících diváků. Za
to jim patří náš dík. Pochvalu za předvedený výkon
si zaslouží všichni hráči, ale asi nejvíce, pokud máme
někoho vyzdvihnout, brankář Víťa Mach, který chytá
s velkou jistotou a přehledem. Střelci: D. Vápeník 2,
V. Vápeník a J. Boháč.

Žáci starší: sezóna 2007/2008 — krajský
přebor: Horní řada zleva: Hejtmánek J.,
Boháček J., Sotona M., Stelzl M., Roch M.,
Drahoš K., Dúbrava R. Vápeník E., Bureš M.
Dolní řada zleva: Grubhoffer M., Telecký
T., Dvořák J., Buben A., Zdražil P., vedoucí
mužstva Navrátil P.

Žáci mladší: sezóna 2007/2008 — krajský
přebor: Horní řada zleva: Tulis L., Telecký
J., trenér Grubhoffer M., Soukal T., Skřipský
M., Večeřa, P., Tobiáš J., Kucko J., Svanda M.,
vedoucí mužstva Navrátil P., Stěrba J.
Dolní řada zleva: Kubát P., Vašátko R.,
Kašpar J., Vašátko D., Skraňka J., Skalník K.,
Votava, B., Pajkr D.

o zvrat v utkání stažená na 2 pětky. Zvrat se nekonal
a veškeré naše snažení vyústilo v pátou branku
Chocně, která tak podtrhla celkový výsledek na 2:5.
V pořadí druhé vystoupení na hřišti soupeře odehrál Spartak v Třebechovicích v neděli 9. 11. 2008
proti mužstvu Cestic. První dvacetiminutovka byla
z naší strany aktivnější, jak po stránce herní, tak
i gólové. Ve 13. minutě otevřel skóre M. Kubát, naše
nová posila z HC Hlinsko. Druhá třetina a vůbec celý
zápas jsme se potýkali s naším velkým nešvarem a to
jsou zbytečné fauly a následná vyloučení (v zápase
13 vyloučených hráčů). I přes tento negativní fakt
jsme díky D. Vápeníkovi po druhé třetině vedli
0:2. V přestávce závěrečného dějství zápasu asi pomohla mužstvu důrazná domluva trenéra M. Grubhoffera. Ve 20. vteřině třetí třetiny to bylo 0:3 a o třináct vteřin déle už 0:4. Tento výsledek vydržel až do
závěru. Nutno podotknout, že na 4 brankách Poličky
se podíleli 2 hráči. Hostující M. Kubát, který skóre
otevřel a D. Vápeník díky třem přihrávkám M. Kubáta dosáhl 2., 3. a 4. gólu, tedy čistého hattricku.
Zápasu přihlíželo asi 80 diváků.
Ve středu 12. 11. 2008 zavítalo na poličský led
mužstvo Semechnice. Vývoj zápasu v úvodních
minutách naznačoval, že bychom mohli pomýšlet
na vylepšení našeho skóre, co se týče vstřelených
branek, protože již ve 4. minutě jsme vedli 2:0 a do
první přestávky 3:0. Bohužel naši hráči nevyužili tuto
nabídnutou Šanci. Sice jsme ještě ve 2. třetině zvýšili
na 4:0, ale to bylo, co se gólů týče vše. Závěr upadl
do herního průměru a jediné, co nás může těšit, je,
že jsme zvítězili. Z předvedené hry se radovat nemůžeme a s 13 našimi vyloučenými hráči už vůbec ne.
Branky: 2 Kubát, Veselý a Krajíček.
Dne 28. 10. 2008 se hráči staré gardy zúčastnili
turnaje v Chocni, který pořádala TJ Tisová. Pořadí:
1. Polička, 2. Choceň, 3. Tisová. Ctvrtá Litomyšl přislíbila účast, ale nakonec nedorazila.
V minulém čísle Jitřenky jsme informovali čtenáře o přestupu talentovaného odchovance Poličky
L. Havlíka do HC Pardubice. Lád‘a, věkem ještě dorostenec již nastupuje v pardubické juniorce a v měsíci říjnu odehrál za výběr reprezentace CR do 17 let 3
přátelská utkání proti Finsku, hrané v Hlinsku, České
Třebové a Litomyšli.
Juniorka: Polička — Litomyšl 5:1, M. Třebová
— Polička 11:3, Polička - Chrudim 1:3, Světlá n/S.
— Polička 5:3, Polička — Skuteč 1:5, Polička— Chotěboř 4:3 v prodloužení.
Starší žáci: Polička — Skuteč 4:2, Světlá n/S.
— Polička 2:9, Polička — Chotěboř 5:3, Choceň
— Polička 5:5, Polička — Hlinsko 3:3.
Mladší žáci: Polička — Skuteč 9:6, Světlá n/S.
— Polička 3:5, Polička — Chotěboř 8:2, Choceň
— Polička 3:2, Polička — Hlinsko 11:3.
Elévové: Hlinsko — Polička 1:8, Polička — Litomyšl 9:2, Pardubice — Polička 2:7.
Přípravka A: Litomyšl — Polička 3:7, Polička
— C. Třebová 18:1, Polička — Chrudim 6:5, Hlinsko
— Polička 9:9, M. Třebová — Polička 4:3, Polička
— Lanškroun 7:4, Polička — Chotěboř 7:2, C. Třebová— Polička 0:15.
Přípravka B: Litomyšl — Polička 18:0, Polička
— C. Třebová — odebráno, ale neuvádí se, Polička
— Chrudim 2:9, Hlinsko — Polička 4:2, M. Třebová
— Polička 3:1, Polička — Lanškroun 0:2, Polička
— Chotěboř 1:10, Č. Třebová — Polička 0:7.
Na závěr vzpomínka. 2. 12. 2008 uplynou 3 roky
od náhlé smrti naši brankářské jedničky Luboše Poula. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Výbor oddílu LH

druhé třetiny, kdy byl naopak v početní výhodě SparSérii tří utkání v řadě na domácím hřišti zahájilo
tak. Skuteč zvyšovala na 2:1 v čase 29:14 opět při „A“ mužstvo v neděli 26. 10. 2008 proti celku HC Lannašem oslabení. Jak je známo, hokej se hraje do doby, škroun. Začátek nám nevyšel a chvilku po úvodním
než zahouká siréna. Na toto pravidlo zřejmě Skuteč
vhazování jsme prohrávali 0:1. Do konce třetiny
zapomněla a naopak náš tým ho splnil do puntíku, jsme dokázali pěknou hrou otočit na 4:1. Bohužel
když 3 vteřiny před koncem druhé třetiny vstřelil
ve druhé třetině náš tým úplně propadl a soupeř
vyrovnávací gól na 2:2. Ve třetí třetině v čase 49:34
vyrovnal na 4:4. V poslední třetině, kdy jsme opět
se Polička ujala vedení na 2:3. Od tohoto okamžiku
vedli o 2 góly, a zdálo se, že bychom mohli myslet
následovala řada vyloučení na obou stranách a hra se
na vítězství, nastal znovu zlom. Naší nepřesnou hrou
a hlavně špatnou disciplínou, utkání nakonec skončilo v náš neprospěch 6:7. Tomuto duelu přihlíželo 397
platících diváků, kteří v přestávce po první třetině zatleskali našim nejmenším. Po krátkém proslovu předsedy oddílu LH p. Miloše Grubhoffera a p. starosty
Jaroslava Martinů jim z jejich rukou byly předány
poháry a medaile za umístění v loňské sezóně.
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
Druhým naším soupeřem na domácím ledě byl
zápasy s výsledky:
odvěký rival, mužstvo HC Svitavy. Tato vzájemná
30. 10. Uzený sardinky - Česká soda
1:1
utkání bývají vždy, jak se říká, vyhecovaná z obou
Uzený sardinky - ASPV
0:2
stran a někdy se na ledě pěkně jiskří. Tentokrát tomu
THT - Česká soda
2:0
tak nebylo. V průměrně hraném utkání nakonec
6. 11. Pajdáci - Bystré
0:2
Spartak zvítězil 4:1. Po první třetině před zraky
Česká soda - Bystré
0:2
333 platících diváků oficiálně poblahopřál předseda
Česká soda - K6
0:2
oddílu LH p. M. Grubhoffer bývalému dlouholetému
13. 11. THT - ASPV
0:2
funkcionáři p. Adolfu Rückerovi k jeho 80. narozeniTHT - K6
0:2
nám (informovali jsme již v minulém čísle). A při této
Pajdáci - K6
0:2
příležitosti jsme poděkovali našemu dlouholetému
20. 11. Uzený sardinky - Bystré
0:2
hráči Miloši Vaňákovi, který od žáků přešel přes
Uzený sardinky - K6
0:2
všechny věkové kategorie až do „A“ mužstva. Letos
THT - Bystré
2:0
se rozhodl ukončit svoji aktivní činnost a dál repreRozpis zápasů na tento měsíc:
zentovat Poličku jako hráč staré gardy. V přestávce
27. 11. Uzený sardinky - THT; Uzený sardinky
mezi druhou a třetí třetinou proběhla divácká soutěž
- Pajdáci; THT - Pajdáci
o barevný televizor ve střelbě na branku. Jako každo4. 12. Pajdáci - Česká soda; Pajdáci - ASPV; Čes- ročně tuto cenu věnovala firma Kelvin Elektro (divácká soda - ASPV
ká soutěž ve střelbě o televizor probíhá při každém
11. 12. ASPV - Bystré; ASPV - K6; Bystré - K6
domácím zápase mužstva dospělých).
Škola bruslení
18. 12. Uzený sardinky - Česká soda; Uzený
Třetím naším soupeřem na domácím ledě byl
Je určená pro chlapce i děvčata do 4 let. Výuka
sardinky - ASPV; THT - Česká soda
oddíl HC Choceň „B“. Hned od počátku zápasu byli
bude probíhat pod vedením trenérů každé úterý od
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
chocenští hráči jasně lepší a v úvodní třetině si vy- 15:45 a čtvrtek od 15:00. Poté možnost zapojení do
www.policka.cz/avl
pracovali 3 brankový náskok. Po konci druhé třetiny
hokejové přípravky. Podrobnější informace Vám poZa OV AVL Polička
byl stav 2:4 a Spartak předvedl podstatně lepší hru, dají trenéři p. Grubhoffer - tel. 737 611 474 a p. Erbes
J. K. Dvořák
ze které vytěžil 2 góly, když první padl v našem osla- - tel. 723 119 672. Další informace naleznete také na
www.policka.cz/avl
bení. V závěrečné části nastoupila Polička k pokusu
internetových stránkách www.hcpolicka.com.

X. ROČNÍK AVL
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VÝSLEDKY PODZIMNÍ SEZONY
MUŽI „A“ – KRAJSKÝ PŘEBOR:
Polička - FC Hlinsko
Jiskra Ústí nad Orlicí - Polička
Polička - FK AS Pardubice
FK Agria Choceň - Polička
Tesla Pardubice B - Polička
Polička - Titanic Srch
SK Stolany - Polička
Polička - FC Skuteč
Polička - FK Česká Třebová
TJ Lanškroun - Polička
Polička - Svitavy
Moravská Třebová - Polička
Polička - SK Vysoké Mýto
Sokol Dobříkov - Polička
Polička - FK OEZ Letohrad B

0:0
4:1
1:1
3:0
4:0
2:1
3:3
2:0
5:1
2:1
0:0
2:0
3:1
3:2
2:2

MUŽI „B“ – I. B. TŘÍDA skupina B :
FK Česká Třebová B - Polička B
Polička - B - Sokol Libchavy
Sokol Morašice - Polička B
Polička B - SK Zámrsk
Svitavy B - Polička B
Polička B - SK Jevíčko
Sokol Verměřovice - Polička B
Polička B - Moravská Třebová B
Dolní Újezd B - Polička B
Polička B - SK Vysoké Mýto B
Sokol Pomezí - Polička B
Polička B - Jiskra Ústí nad Orlicí B
SK Sloupnice - Polička B

3:1
1:0
2:1
1:0
1:1
4:1
2:1
4:0
1:6
4:0
3:0
1:2
3:0

MLADŠÍ A STARŠÍ DOROST
– KRAJSKÝ PŘEBOR :
Polička - Svitavy
Polička - FK Česká Třebová
SK Třemošnice - Polička
FC Hlinsko - Polička
Polička - SK Vysoké Mýto
Tesla Pardubice - Polička
/hř. Na Doličku/
Polička - AFK Chrudim B
SK Chrudim - Polička
Polička - TJ Lanškroun
Jiskra Ústí nad Orlicí - Polička
/hř. UMT/
Polička - Moravská Třebová
Jiskra Litomyšl - Polička
FK OEZ Letohrad - Polička
/hř. UMT/
MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI
– KRAJSKÝ PŘEBOR:
Polička - FC Hlinsko
Polička - FK OEZ Letohrad
AFK Chrudim B - Polička
/hř. Slatiňany/
SK Třemošnice - Polička
Polička - FK Agria Choceň
FK Přelouč - Polička
Polička - FK Česká Třebová
TJ Lanškroun - Polička
Polička - Sokol Rosice nad Labem
Moravská Třebová - Polička
Polička - Sokol Horní Újezd
Polička - Ústí nad Orlicí

0:3, 0:2
5:0, 0:0
2:1, 3:0
7:1, 6:2
3:1, 1:4
2:0, 1:1
0:3, 0:5
2:1, 2:0
1:1, 2:2
3:1, 5:2
0:1, 2:4
3:0, 4:0
2:0, 8:0

0:3, 1:4
3:4, 0:5
10:1, 3:1
1:4, 0:3
1:7, 0:3
2:2, 1:4
0:6, 1:8
2:0, 3:1
1:4, 1:1
1:1, 2:1
1:2, 0:1
0:1, 1:9

7. Hlinsko

15 6

2

7 24: 18 20 (-1)

7. SK Chrudim

13 5

2

6 29: 25 17 (-1)

8. Tesla Pardubice B

15 6

2

7 18: 16 20 (-1)

8. V. Mýto

13 4

3

6 20: 26 15 (-6)

9. Česká Třebová

15 5

5

5 27: 26 20 (-4)

9. Svitavy

13 4

2

7 16: 25 14 (-7)

10. Srch

15 6

2

7 26: 26 20 (-1)

10. Č. Třebová

13 4

2

7 13: 22 14 (-7)

11. AS Pardubice

15 5

5

5 23: 23 20 (-1)

11. M. Třebová

13 4

2

7 19: 40 14 (-4)
7 13: 34 12 (-6)

12. Lanškroun

15 5

3

7 14: 23 18 (-6)

12. Lanškroun

13 3

3

13. Letohrad B

15 4

5

6 20: 20 17 (-4)

13. Třemošnice

13 1

1 11 11: 53 4 (-17)

14. POLIČKA A

15 4

5

6 22: 27 17 (-7)

14. POLIČKA

13 0

3 10 10: 46 3 (-15)

15. Stolany

15 1

4 10 13: 38 7 (-14)

16. Skuteč

15 0

1 14

5: 49

1 (-23)

TABULKA – I. B TŘÍDA – MUŽI B

TABULKA – STARŠÍ ŽÁCI
1. Letohrad

13 11 1

1 46: 10 34 (16)

2. AFK Chrudim B

13 11 0

2 51: 13 33 (15)

1. Pomezí

13 7

4

2

28: 9 25

(4)

3. Tesla Pardubice

13 8

3

2 37: 19 27 (6)

2. Verměřovice

13 7

4

2 18: 11 25

(4)

4. Horní Újezd

13 7

2

4 22: 20 23

(2)

3. Ústí nad Orlicí B

13 7

2

4 28: 15 23

(5)

5. Lanškroun

13 7

2

4

17: 17 23

(2)

4. Libchavy

13 6

4

3 29: 21 22

(4)

6. Rosice n. L.

13 7

1

5 26: 14 22

(1)

5. Sloupnice

13 6

3

4 29: 17 21 (0)

7. Choceň

13 6

4

3 30: 23 22

(4)

6. Morašice

13 7

0

6 19: 17 21 (0)

8. Hlinsko

13 6

1

6 35: 20 19

(1)

7. POLIČKA B

13 6

1

6 25: 18 19

9. Třemošnice

13 5

4

4 15: 16 19

(1)

8. Česká Třebová B

13 5

4

4 25: 22 19 (-2)

10. Č. Třebová

13 4

2

7 22: 23 14 (-7)

9. Zámrsk

13 5

3

5 20: 27 18

11. Ústí n. O.

13 3

1

9 15: 41 10 (-8)

10. Svitavy B

9

(1)

(0)

13 3

6

4 12: 20 15 (-6)

12. M. Třebová

13 1

3

11. Moravská Třebová B 13 4

3

6 19: 29 15 (-3)

13. Přelouč

13 1

2 10 12: 31 5 (-13)

14. POLIČKA

13 0

2 11 10: 52 2 (-19)

12. V. Mýto B

13 4

2

7 16: 29 14 (-4)

13. Dolní Újezd B

13 3

2

8 14: 34 11 (-10)

14. Jevíčko

13 0

4

9 11: 24

4 (-14)

TABULKA – STARŠÍ DOROST

9: 48

6 (-15)

TABULKA – MLADŠÍ ŽÁCI
1. Letohrad

13 12 1

0

80: 5 37 (19)

2. Č. Třebová

13 11 1

1 62: 10 34 (13)

13 11 0

2 47: 14 33 (15)

1. Litomyšl

13 10 3

0 43: 10 33 (15)

3. AFK Chrudim B

2. Svitavy

13 9

3

1 38: 13 30

(9)

4. Ústí n. O.

13 9

1

3 53: 14 28 (10)

3. Hlinsko

13 8

2

3 45: 16 26

(5)

5. Hlinsko

13 9

0

4 38: 20 27 (9)

(8)

6. Třemošnice

13 7

2

4 28: 25 23

(5)
(1)

4. Ústí n. O.

13 8

2

3 30: 22 26

5. Letohrad

13 7

4

2 29: 15 25 (7)

7. Choceň

13 6

1

6 22: 19 19

8. Tesla Pardubice

13 3

3

7 12: 31 12 (-9)

6. Tesla Pardubice

13 6

3

4 19: 18 21 (0)

7. M. Třebová

13 5

3

5 21: 18 18

(0)

9. Rosice n. L.

13 3

2

8 13: 23 11 (-10)

10. Přelouč

13 3

2

8 11: 38 11 (-7)
8 13: 48 11 (-10)

8. AFK Chrudim

13 3

7

3 20: 22 16 (-5)

9. SK Chrudim

13 4

3

6 28: 24 15 (-3)

11. M. Třebová

13 3

2

13 3

0 10 10: 70 9 (-12)

10. V. Mýto

13 4

1

8 15: 30 13 (-8)

12. Horní Újezd

11. Třemošnice

13 4

1

8 15: 32 13 (-8)

13. Lanškroun

13 2

0 11 13: 52 6 (-15)

14. POLIČKA

13 1

1 11 13: 46 4 (-17)

12. POLIČKA

13 2

1 10 13: 30 7 (-11)

13. Č. Třebová

13 1

3

9 11: 39

14. Lanškroun

13 0

4

9 12: 50 4 (-14)

6 (-15)

TABULKY:
TABULKA – MLADŠÍ DOROST

TABULKA – KRAJSKÝ PŘEBOR – MUŽI A
1. Ústí n. O.

15 12 2

1 43: 10 38 (17)

1. AFK Chrudim

13 11 1

1 56: 15 34 (13)

2. Svitavy

15 10 4

1 28: 11 34 (10)

2. Litomyšl

13 9

3

1 40: 14 30 (12)

3. Moravská Třebová

15 7

6

2 29: 17 27 (3)

3. Ústí n. O.

13 10 0

3 41: 20 30 (12)

4. Dobříkov

15 8

3

4 23: 20 27 (3)

4. Tesla Pardubice

13 8

2

3 33: 13 26

5. Choceň

15 7

3

5 18: 11 24

5. Letohrad

13 8

1

4 40: 25 25 (7)

6. Hlinsko

13 6

3

4 35: 18 21 (0)

6. Vysoké Mýto

15 7

2

(3)

6 22: 20 23 (-1)

(5)
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ZVE NA
AKCE V MĚSÍCI PROSINCI
6. 12. se uskuteční další ročník pochodu Zimní
Svojanov. Sraz účastníků v 8.00 hodin u gymnázia.
Trasa přes Baldu, Hamry do Svojanova. Návrat
busem z Hartmanic nebo Bystrého. Vedoucí akce
Zdena Mihulková.
26. 12. Vánoční Prosíčka. Sraz účastníků v 9.00
hodin u gymnázia. Trasa přes Korouhev, Borovnici
na Prosíčku a dále do Jimramova. Návrat busem.
Vedoucí akce Mirek Mach.
30. 12. Loučení s rokem. Sraz účastníků v 8.45
hodin na nádraží ČD v Poličce. Odjezd autobusem
na Březiny. Trasa Čtyři palice, Devět skal, Svratka,
pramen Chrudimky, Čachnov. Návrat vlakem do
Poličky. Vedoucí akce Vladimír Uhlíř.
Bližší informace o všech našich akcích najdete
ve vývěsní skříňce klubu (restaurace U Mrštíků)
nebo na klubových stránkách www.policka.cz/kct

 

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK ZVÍTĚZIL V USA - MEZINÁRODNÍ MISTR
SEVERNÍ AMERIKY
Ve středu 29. října odcestovala osmičlenná česká
výprava naturálních kulturistů leteckou společností
British Airways nejdříve za jednu hodinu a 20 minut
z Prahy do Londýna a potom 10 hodin letu z Londýna
do Miami na Floridě.
Čtvrtek byl dnem osobního volna. V pátek proběhla prezentace závodníků na North American
championships FAME, která je po mistrovství světa
druhou nejvýznamější soutěží naturální kulturistiky. Na Mezinárodním mistrovství Severní Ameriky
v Miami na Floridě soutěžilo celkem 164 závodníků
a závodnic ze 4 kontinentů. V pátek po prezentaci
proběhly soutěže děvčat v kategoriích fitness, obě
naše děvčata Renata Hanušová a Jana Kordiaková
obsadila pěkná 4. místa v kategoriích muscle model
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INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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a fitness model. V sobotu soutěžili muži a to velmi
úspěšně- dvě zlata, stříbro, a jedno 4. místo je novým
historickým rekordem, který překonal dosavadní největší úspěch z Toronta.
Tradiční oslavy v podobě přejídání se závodníků
trvaly do pozdních nočních hodin.
V neděli proběhlo fotografování organizované
světovou federací naturální kulturistiky na střeše jednoho z mnoha místních luxusních hotelů, které mají
často na svých střechách fitcentra a bazény.
V pondělí čekala celou naší výpravu odměna za
dřinu v přípravě v podobě výletu do mořského akvária a delfinária. Šikovnost delfínů je všeobecně známá,
umění předvedené kosatkami, lachtany a tuleni nás
velmi překvapilo, pondělní program byl pro celou
výpravu velmi silným zážitkem.
V úterý jsem se ještě věnoval společně s Renátkou
Hanušovou fotografování, zbývající čas jsme věnovali
koupání v moři na Miami Beach a procházkám převážně po South Beach.
Po týdnu plném krásných zážitků se nikomu
nechtělo,,odlepit“ od hotelového bazénu a ujíždět
směr letiště.
Úspěchu ovšem předcházela tvrdá příprava, bez
níž by nebylo této odměny.
Zátěž, zátěž a zase jenom zátěž - asi takto by se
zjednodušeně dala charakterizovat moje cesta za
úspěchy v poslední době.
Světové soutěže jsou pro mě velkou motivací
a dokáží mě vyburcovat k maximálnímu úsilí, k nasa-

zení nadoraz, či na hranici snesitelnosti. Dobré je, že
extrémní bolest v tréninku nepovažuji za peklo, které
mě nahání hrůzu, ale za stav, který rád vyhledávám,
znovu se k němu vracím, rád ho prodlužuji, dopřávám si ho do sytosti. Čím víc je trénink bolestivý, tím
víc mě osloví.
Po dlouhé sérii soutěží v roce 2006 jsem odpočíval po Mistrovství světa v Itálii jeden měsíc, po Mistrovství světa 2007 ve Španělsku 10 dní, po Mistrovství
světa 2008 v Kanadě také 10 dní a po Mezinárodním
mistrovství Severní Ameriky v USA pouze 7 dní, víc
nechci, na tréninku jsem doslova závislý, je to přirozená součást mého životního stylu, láká mě tvrdá práce,
trvalý proces hledání optimálního afektu, bodu jenž
je tvrdý jako žula a současně tvárný jako gel, hraje
s námi hru věčného hledání dokonalosti, která ovšem
neexistuje, protože dokonalost je abstraktní, ale naštěstí cesta k jejímu hledání je tvořivá, všudypřítomná,
dráždivá, nespoutaná a nikdy nekončící...
Těžké nasazení v kulturistických, boxerských,
atletických a cyklistických trénincích 4 hodiny denně,
dvoufázově 12 x týdně při přísné dietě se zúročilo
v podobě zlata a osobní pochvaly vyslovené prezidentem světové federace naturálního sportu Jeffreyem Kippelem slovy: „na to, kolik je vám let, vypadáte
velmi dobře“. K těmto příjemně znějícím slovům mě
ještě Jeffrey Kippel udělil jako druhému Čechovi
po Markovi Vomáčkovi z Prahy prestižní certifikát,
kterým mě zařadil do nejvyšší elitní třídy světové
organizace naturálního sportu - World Natural Sports
Organization.
Druhým mužem, kterému J. K. udělil tento certifikát je největší talent slovenské naturální kulturistiky Erik Tóth, jenž vlastní toto ocenění jako jediný
Slovák.
V USA v Miami na Floridě jsem zažil krásný, neobyčejný týden, v jehož průběhu mi bylo dopřáno
vítězství, které je mým dosavadním největším sportovním úspěchem a překonalo tak dvě bronzové medaile
z mistrovství světa z Bolzana 2006 a Toronta 2008. Za
titul Mezinárodního mistra Severní Ameriky děkuji
Bohu, za pomoc při přípravě děkuji těmto lidem:
Koumar Rostislav - Tiskárna Polička, Cobe Ivanov
ski - T.E.S. Polička, Město Polička, MUDr. Stanislav Šafář - Česká Třebová, RNDr. Růžena Tomanová - Nová
lékárna a lékárna v nemocnici, manželé Vyskočilovi
- Penzion u Purkmistra a Solná jeskyně u Purkmistra,
David Dvořák - stavební firma Strefa, Pavel Kvapil - K&K servis CZ s.r.o., Bohumír Bárta -obklady
a dlažby, PhDr. Mgr. Zuzana Smutná DiS., František
Konečný - BTP - truhlářství, Renata Bártová - zelené
potraviny Green Ways, Petr Novák - Nutriexakt Beroun, Vladislava Serafínová - zlatnictví Opál, Ladislav
Červený - pneuservis Polička, Jarda Trávníček, Leoš
Borůvka - doplňky výživy Vitalmax, Jirka Doležal,
Aleš Brabec - B-Computers, Ing. Boris Daniševský
- Daniševský s.r.o. - kopletní zdravotnické technologie,
Roman Vaněk - Aqua zoo, Michal Bulva - zámečnictví
a podlahářství, maželé Vraspírovi - galerie Vysočina
a Josef Zach- elektro Zapa.

TENIS

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST PROSINEC 2008

25. 10. se v Poličce uskutečnil turnaj ve čtyřhře,
8. 11. se v Poličce konal další turnaj ve čtyřhře
kterého se zúčastnili hráči kterým je více než 40 let. Medium. Za menší účasti 10 dvojic, ale za účasti předDevět dvojic bylo nalosováno do dvou skupin a svá- ních médiových hráčů se hrál výborný a dramatický
dělo boje o výhodné nasazení do pavouka. Do finále
tenis od prvních až do posledních finálových míčů.
se nakonec probojovaly dvojice Machovský, Novotný
Ve dvou pětičlenných skupinách se bojovalo o tradič– Motl, Milčický a první dvojice se nakonec radovala
ní postup mezi nejlepších osm. Dvojice z pátého místa
z celkového triumfu. Útěchu vyhráli domácí borci
se utkala o vítězství v útěše. Tu vyhrála dvojice MoraBulva – Hrubý.
vec - Fiala nad domácí Hegr – Báča. Ve finále se utkali
Konečné pořadí :
domácí Scheib – Hrubý a svitavští Vrtěna – Svoboda.
1. Machovský zdeněk – Novotný Jiří
Domácí se v dramatické koncovce radovali z vítězství
2. Motl Alois – Milčický Josef
v poměru 6 : 4.
3. Kučírka Josef – Skřebský Miroslav
Konečné pořadí:
4. Boháč Luboš – Krištof Mirek
1. Scheib Ladislav – Hrubý Zdeněk
5. Bulva Leoš – Hrubý Zdeněk...
2. Svoboda Pavel – Vrtěna Marcel
1. 11. První listopadový den se v Poličce sešli vy3. Vltavský Vláďa – Kadidlo Lukáš
znavači smíšených čtyřher. Přijely i nové tváře, které
5-8. Lonek Mirek – Svoboda Franta, Jílek Zdeněk
u nás ještě nebyly a také hráči, kteří budou na tento – Bulva Leoš, Maršálek Roman – Veselý Oskar, Krištof
turnaj vzpomínat na jako vůbec první v Malý Open, Mirek – Vápeník Dušan
jako Hanka Večeřová, Martina Olšarová a Tomáš Pa9. Fiala Ctirad – Moravec Ladislav
lupa. Doufám, že se jim atmosféra turnaje líbila a že
10. Hegr Petr – Báča Olda
budou v dalších turnajích pokračovat. Nepříjemným
15. 11. turnaj v babytenisu v Poličce. Tento turnaj
okamžikem bylo zranění třísla Jardy Kostelníčka
byl určen pro ročníky 2000 a 2001 a zúčastnilo se ho
hned v prvním zápase a novicka Hanka Večeřová si
11 chlapců, z toho čtyři domácí, a 8 dívek, bohužel
málem svoji premiéru ani moc neužila. Naštěstí byl na
bez naší účasti, protože Bára Quittová onemocněla.
telefonu netrpělivě čekající domácí borec Leoš Bulva
Kluci hráli ve třech skupinách o postup mezi fináloa nešťastné Hanky se s láskou člověčí ujal a úspěšně
vou osmičku. Postupili Adam Jelínek a Zdenda Jílek,
jí provedl všemi dalšími zápasy. Turnaj se hrál ve
oba však měli ve čtvrtfinále smůlu a prohráli 4 : 3
velice klidné a přátelské atmosféře a doufám, že se
a postup mezi poslední čtyři jim tak těsně unikl. Hráli
všem účastníkům líbil. Celkem patnáct párů bylo
také Luboš Bárta – 9. místo a Radim Hnát - 11. místo.
nalosováno do tří skupin po pěti a urputně se začalo
Děkuji sponzorům tohoto turnaje, kterými byly firmy
bojovat o postup do čtvrtfinále, kam měli volnou - Ravensburger, Intratech, Opava a Prince.
vstupenku první dva z každé skupiny a dva ze třetích
Za TO Jílek ZD
míst. Na ty, kterým se to nepodařilo, čekal pavouk
útěchy. Tu vyhrála domácí dvojice manželů Teplých,
když ve finále porazili právě již zmiňovaný pár Bulva,
Večeřová v poměru 6 : 3. Do finále hlavního pavouka
se dostali suveréni turnaje Gajdoš, Hloušková, kteří
za celý den ztratili pouze devět gamů a v semifinále
Děkujeme široké veřejnosti, za návštěvnost
a finále dokonce ani jediný. Finálovými soupeři jim
v plaveckém bazénu. Přejeme krásné bílé
byli nováčci v Poličce manželé Valčuhovi, kteří i přes
velkou snahu na mistry nestačili.
vánoce a šťastný nový rok.
Konečné pořadí krásného a místy dramatického
Přidáváme též tip na zdravý vánoční dárek:
turnaje.
permanentku na plavání nebo do sauny.
1. Gajdoš Vláďa – Hloušková Olga
Těšíme se na vás i v příštím roce.
2. Valčuhovi Honza a Eva
3. Blažkovi Pavel a Alena + Zázvorek Vladimír
– Láchová Eva
5.-8. Jílkovi Zdeněk a Andrea, Kučírka Josef – Malíková Hanka, Čermák Fanda – Křížková Alice, Solil
Hynek – Chvojková Jitka
9. Teplí Ivo a Lída
܀ऀࠀ܀ఀഀࠀༀ
10. Bulva Leoš – Večeřová Hanka
ĀȀ̀ЀԀ܀ԀࠀࠀԀऀऀԀ
11. – 12. Kadidlo Lukáš – Pazlarová Alena ml., Kadidlo Michal – Střílková Jana
ఀ̀ഀఀȀԀༀကȀᄀఀሀጀ᐀ᔀԀఀᘀ
13. – 15. Pavlík Zdeněk – Stropková Boženka,
Palupa Tomáš – Olšarová Martina, Lonkovi Mirek
ᜀᜀᜀЀԀ᠀ᤀഀఀᨀᘀ̀ᬀᔀఀȀ᐀Ѐᰀᴀ
a Jana

1. pondělí 6.00-7. 30 h., 18.00-20.00 h.
2. úterý 6.00-7. 30 h., 12.00-13. 30 h.,
16.00-20.00 h., 16. 30-18.00 h. dvě dráhy
a dvě dráhy plav. oddíl
3. středa 6.00-7. 30 h., 10.00-12.00 h.,
15.00-16.00 h. plavání pro těhotné,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
4. čtvrtek 6.00-7. 30 h., 12.00-20.00 h.
5. pátek 6.00-7. 30 h., 12.00-20.00 h.
6. sobota 14.00-20.00 h.
7. neděle zavřeno
8. pondělí 6.00-7. 30 h., 10.00-11. 30 h.,
18.00-20.00 h.
9. úterý 6.00-7. 30 h., 12.00-13. 30 h.,
16.00-20.00 h., 16. 30-18.00 h. dvě dráhy
a dvě dráhy plav. oddíl
10. středa 6.00-7. 30 h., 10.00-12.00 h.,
15.00-16.00 h. plavání pro těhotné,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
11. čtvrtek 6.00-7. 30 h., 12.00-20.00 h.
12. pátek 6.00-7. 30 h., 12.00-20.00 h.
13. sobota 14.00-20.00 h.
14. neděle zavřeno
15. pondělí 6.00-7. 30 h., 10.00-11. 30 h.,
18.00-20.00 h.
16. úterý 6.00-7. 30 h., 12.00-13. 30 h.,
16.00-20.00 h., 16. 30-18.00 h. dvě dráhy
a dvě dráhy plav. oddíl
17. středa 6.00-7. 30 h., 10.00-12.00 h.,
15.00-16.00 h. plavání pro těhotné,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
18. čtvrtek 6.00-7. 30 h., 12.00-20.00 h.
19. pátek 6.00-20.00 h.
20. sobota 14.00-20.00 h.
21. neděle zavřeno
22. pondělí 6.00-20.00 h.
23. úterý 6.00-20.00 h.
24. středa zavřeno
25. čtvrtek 14.00-20.00 h.,
26. pátek 14.00-20.00 h.
27. sobota 14.00-20.00 h.
28. neděle zavřeno
29. pondělí 6.00-20.00 h.
30. úterý 6.00-20.00 h.
31. středa 10.00-16.00 h.

PF 2009

ĀȀ̀ЀЀ̀ЀԀ

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 povelen bez přihlášky. Podmínkou je jeden
rodič / jedno dítě.
POZNÁMKA: děti od 3 let věku mají pravidelný
kurz v pondělí. O prázdninách se kurzy nekonají.
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní
den 27o C. Těšíme se na Vaši návštěvu
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem
PROVOZ SAUNY: středa a pátek: muži 16.3019.30 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: dle rozpisu uvedeném ve vývěsní tabuli před plaveckém bazénu
Poznámka: VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ U INSTRUKTORA
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