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NOVINKY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ
V roce 2008 se dostalo do další fáze pořizování nového územního plánu města Poličky a jeho
částí Lezník, Modřec a Střítež. Na základě zadání
schváleného Zastupitelstvem města v prosinci
2007 byl projektantem v červnu 2008 dokončen
koncept územního plánu (ÚP) Polička. Tento byl
následně veřejně projednán a na základě tohoto
projednání byl pořizovatelem OÚPRaŽP MěÚ Polička zpracován návrh Pokynů pro zpracování návrhu ÚP. Pokyny, které obsahují vypořádání všech
námitek, připomínek a požadavků uplatněných
při veřejném projednání konceptu, byly schváleny
Zastupitelstvem města dne 11. 12. 2008 a poté
předány projektantovi k vypracování návrhu ÚP.
Dokončení celého procesu pořizování ÚP Polička
se předpokládá do konce roku 2009.
Všechny dokončené fáze rozpracovaného ÚP
Polička (průzkumy a rozbory, schválené zadání,
koncept, schválené Pokyny pro zpracování návrhu) jsou zveřejněny na oficiálních internetových
stránkách města Poličky na adrese www.policka.org v sekci Územní plán. Veškerá rozpracovaná
a dokončená územně plánovací dokumentace
města je rovněž k nahlédnutí na OÚPRaŽP MěÚ
Polička.
Koncem roku 2008 byly dokončeny práce
na územně analytických podkladech (ÚAP) pro
správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP)
Polička, které budou sloužit jako územně plánovací

podklady pro další stupně územně plánovacích dokumentací jednotlivých obcí ve správním obvodu
ORP Polička. Zpracování ÚAP ve formě datového
digitálního modelu, Rozboru udržitelného rozvoje
území (RURÚ) a souvisejících grafických výstupů
bylo v roce 2008 na základě výběrového řízení
zadáno firmě GEOS LASER STAR, spol. s r.o., Hradec Králové a jejím kooperantům Doc. Ing. Arch.
Vladimíře Šilhánkové, Ph.D. a Mgr. Michaelu
Pondělíčkovi. ÚAP byly zpracovatelem předány
koncem listopadu 2008, projednány v Radě obcí
pro udržitelný rozvoj území správního obvodu ORP
Polička a 22. 12. 2008 v souladu se zákonnými požadavky předány Krajskému úřadu Pardubického
kraje. Náklady na zpracování datového digitálního
modelu ÚAP, RURÚ a grafických výstupů ve výši
810 tis. Kč jsou ze 100 % kryty dotací z Integrovaného operačního programu Evropského fondu pro
regionální rozvoj (85 %) a Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR (15 %). Dokumentace ÚAP bez datového
digitálního modelu je zveřejněna na oficiálních
internetových stránkách města Poličky na adrese
www.policka.org v sekci Dokumenty.

Ing. Antonín Mihulka,
OÚPRaŽP MěÚ Polička – úsek ÚP

CZECH POINT ROZŠIŘUJE SLUŽBY
Od ledna 2009 je provoz Czech Pointu rozšířen
o 3 nové agendy:
a) Bodové hodnocení osob
O výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů může požádat pouze ten, koho
se výpis týká, případně jeho zmocněnec, který
předloží ověřenou plnou moc. Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno
rodné číslo.
V systému bodového hodnocení se sleduje
porušování taxativního výčtu povinností a počet
bodů, který se za porušení zaznamenává. Nejedná
se přitom vždy o povinnosti stanovené pouze zákonem o silničním provozu, ale také o povinnosti
vyplývající ze zvláštních právních předpisů, např.
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo
nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky
v řízení vozidla.
b) Seznam kvalifikovaných dodavatelů
O výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách
může požádat kdokoliv, pouze je nutné znát identifikační číslo subjektu.
Tato služba je určena především firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné
zakázky. Tímto výpisem tak může dodavatel
v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující
splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat,
není-li starší více než 3 měsíce.
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c) Registr účastníků provozu modulu autovraků
Informačního systému odpadového hospodářství
Přístup do systému může získat pouze podnikatel, který k provozování činnosti sběru vybraných
autovraků získal povolení od příslušného krajského
úřadu.
Pro vydání přístupu musí žadatel předložit výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej žadatel
nemá, vystaví jej na místě Czech POINT), případně
průkaz živnostenského oprávnění, platný doklad
totožnosti, plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu v případě, že nežádá o oprávnění statutární
orgán provozovatele osobně s tím, že plná moc
musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být
vystavena na daném formuláři.
Czech POINT může realizovat následující druhy
zápisu:
1) registrace a vydání přístupových údajů
2) změny v přiřazení provozoven k uživatelským
účtům
3) vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu
Výstupy z informačních systémů, včetně výše
uvedených, obdržíte na odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Polička, pracoviště Nádražní 304 a na
odboru vnitřních věcí MěÚ Polička, úseku matrika,
Palackého nám. 160.
Eva Zindulková
Odbor obecní živnostenský úřad
Městský úřad Polička
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PROPAGACE ČESKÉ INSPIRACE
Města České inspirace se ve dnech 15. - 18. ledna 2009 společně prezentovala na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Pro svoji prezentaci
zde měla Česká inspirace řadu propagačních materiálů. Kromě tipů na výlety s dětmi a představení
nabídky měst pro seniory, zde byla k dispozici
také brožura pro organizátory konferencí, seminářů, vzdělávacích a jiných akcí. Žhavou novinkou
nabídky České inspirace se stala brožura „Víkendy
s Českou Inspirací“, která byla na stánku České republiky agentury Czechturism slavnostně pokřtěna. V kombinaci s kulturním kalendářem České
inspirace na rok 2009 se stala naším nejžádanějším
propagačním materiálem.
V nabídce víkendových pobytů jsou uvedeny
tipy, jak strávit víkend v příslušném městě, je zde
tip na víkend speciál, což je pro Poličku víkend
kolem soboty 6. června 2009, kdy se zde koná akce
„Čas pro neobyčejné zážitky“ a přehled turistických
cílů ve městě a v okolí. Neobvyklým lákadlem jsou
bonusy, které návštěvníci získají ve vybraných objektech při vyslovení hesla Česká Inspirace.
Mgr. Jan Matouš
Člen výkonného výboru České Inspirace

HRADNÍ RESTAURACE PŘIPRAVUJE NOVINKY
Od 5. ledna má restaurace na hradě Svojanov
nového provozovatele – Střední odbornou školu
a střední odborné učiliště v Poličce. Od nového provozovatele se očekává rozšíření služeb jak pro návštěvníky hradu, tak i pro klienty komerčních akcí,
které se v hradním areálu konají. Restaurace, stejně
tak jako hrad, je otevřena o víkendech i v zimních
měsících a návštěvníci mohou zpozorovat první
změny. Na tyto změny i další plány se ptáme nové
provozní hradní restaurace paní Boucníkové:
Jak se Vám líbí na hradě a jak můžete zhodnotit
svou dosavadní činnost na novém působišti?
Pobyt na hradě je skvěle odpočinkový, tajemný,
čistící lidské nitro.
Jaké plány máte v nejbližší době a jakým způsobem chcete zaujmout návštěvníky hradu?
Jsou plánované akce, posezení v restauraci, jako
například Západ slunce s míchaným nápojem a podobně. V letních měsících bude fungovat obsluha
i na zahrádce před restaurací.
Jaké nové služby hodláte nabízet?
Jako novou službu zavádíme kosmetiku – ošetření + masáže. Novinkou bude i instinktivní lukostřelba.
Na jakou kuchyni se restaurace bude orientovat,
máte připravené nějaké speciality?
Jako kuchaře jsme získali juniorského mistra
republiky. Těšit se můžete na speciality masové,
zeleninové i sladké.

Jakým způsobem byste chtěla navázat na místní
tradiční akce s historickou tematikou?
Oblečení obsluhy i výzdoba a dekorace prostor
budou odpovídat hradnímu stylu.
Jaké budou otevírací hodiny restaurace v hlavní
sezóně?
Restaurace bude reagovat pružně, dle potřeb hradu a na základě požadavků hradní klientely.
V těchto dnech je restaurace otevřena o víkendech od 11 do 18 hodin. Správa hradu připravuje
obnovu přilehlých prostor restaurace tak, aby při
plném provozu restaurace byl k dispozici i oddělený
prostor pro uzavřenou společnost.
Hrad Svojanov je otevřen o víkendech od 10 do
17 hodin. V tuto dobu probíhají prohlídky s průvodcem představující interiéry hradního paláce s expozicí života na hradě v druhé polovině 19. století.
V případě příznivého počasí je otevřen i areál hradu
s vyhlídkou na věži, hradbami, vnitřním nádvořím
a zahradou. V jarních měsících bude zpřístupněn
druhý - zcela nový prohlídkový okruh.
V roce 2008 patřil hrad Svojanov k nejnavštěvovanějším památkovým objektům Pardubického kraje.
Stal se také místem četných společenských událostí
a kulturních akcí. Prostory hradu si prohlédlo bezmála 35 000 návštěvníků a do této návštěvnosti nejsou
započítáni ubytovaní hosté ani účastníci komerčních
akcí a svatebních obřadů. Takový úspěch byl možný
jen díky tomu, že město Polička jako vlastník hradu
vytváří ideální podmínky pro rozvoj hradu a jeho
využití.
Miloš Dempír

Z PARDUBICKÉHO KRAJE
Jako nový zastupitel Pardubického kraje mám
za sebou první tři měsíce činnosti, ve kterých
proběhla dvě veřejná zasedání. První bylo spíše
formální, druhé již proběhlo ve velmi pracovním
duchu. Jeho hlavním výstupem bylo zvolení výborů a schválení rozpočtového provizoria na první
čtvrtletí roku 2009. Na tomto zasedání jsem byl
na základě svých zkušeností z oblasti financování
zvolen do finančního výboru, kde se budu snažit
uplatnit své zkušenosti s tvorbou rozpočtů, se získáváním a čerpáním dotací a grantů a s realizací
velkých investičních akcí.
21. ledna jsem se zúčastnil semináře k návrhu zásad územního rozvoje Pardubického kraje
(dále jen ZÚR Pk) a vyhodnocení vlivů ZÚR Pk
na udržitelný rozvoj území. Ráno před odjezdem
jsem ještě v České televizi stačil sledovat rozhovor
s ministrem pro životní prostředí Bursíkem, který
se více modral než zelenal a na otázku redaktora
„zda nepřehodnotí po krizi s dodávkami ruského
plynu postoj k jaderným elektrárnám“ konstatoval,
že doba nečinnosti v této oblasti znamená, že nejbližší termín spuštění nových bloků je 11, spíše 14
let, tudíž to nemůže zažehnat další krize do této
doby. Jím navržená řešení v tomto rozhovoru jsou
sice krásná, ale naprosto nereálná. Zásobníky,
byť budou na půl roku, musí naplnit ruský plyn.
Zkapalněného plynu není na světových trzích
dostatek, to zjistil západ i přes železnou oponu,
a obnovitelných zdrojů nebude nikdy dostatek, to
již je vyjádřeno v dokumentech EU. Vše dorazil
vodíkovým energetickým systémem, který od
roku 1977 nepokročil ani o slepičí krok, byť bych
si to z celého srdce přál. S těmito představami
odjížděl diskutovat s europoslanci a já rozladěn
do Pardubic.
Seminář byl ze strany organizátorů opravdu
skvěle připraven. Zmiňované zásady určí na
desetiletí směry rozvoje našeho kraje, našeho
regionu a našeho města, a jak je z názvu patrno, měly by zajistit udržitelný rozvoj. Seminář

odborně vedli zpracovatelé ZÚR Pk Ing. arch.
M. Kröner, Ing. J. Smíšek a RNDr. M. Svoboda,
kteří odpovídali velmi přesně a vyčerpávajícím
způsobem na všechny dotazy. K dispozici byly
grafické materiály zachycující plánovaný rozvoj
jednotlivých oblastí. Ještě asi hodinu po skočení jsem studoval vystavené dokumenty a bylo
mi smutno. Co si Polička nevytvoří sama, tak
nebude mít, neboť v pomyslném žebříčku rozvoje republiková osa, republiková oblast, krajská
osa a krajská oblast je na posledním místě, kde
nebyla připojena ani k Litomyšli o dva stupně
výš, ani ke Svitavám o stupeň výš. Jediný vyšší
zájem, který se týká Poličky a je v návrhu ZÚR
Pk zapracován, je silniční obchvat města severní
stranou. Ale vzhledem k trase R35 to je hudba
vzdálené budoucnosti. Důležitou informací bylo
sdělení, že v těchto ZÚR Pk již není počítáno s jadernou elektrárnou, pro kterou bylo již od 70. let
blokované území v našem kraji. Blízká budoucnost ukáže, že bez energie z jádra to ještě nějaké
desetiletí nepůjde, přestože i já osobně jako fyzik
k její dnešní formě využívání mám silné výhrady.
Ropy má lidstvo na cca 50 let, spíše méně, ovšem
elektromobily musíme dobíjet, naše domácnosti
budou stále více spotřebovávat energii, za pár let
bude běžná klimatizace jako jsou dnes myčky na
nádobí. Budeme využívat k vytápění místo plynu
tepelná čerpadla, ale ta jsou velkým spotřebitelem
elektrické energie, tedy dle typu čerpadla až 1/3
instalovaného výkonu. Tyto výkony nám solární
panely nebudou ani v budoucnu schopny dodat,
a není zde řeč o průmyslu a dopravě.
Odpoledne proběhlo první řádné zasedání
finančního výboru, který, v souladu se zákonem,
nově vymezil své pole působnosti především
v oblasti kontroly přes finance a v následujícím
jednání se věnoval přípravě rozpočtu kraje na
rok 2009.

ROK BOHUSLAVA MARTINŮ
V POLIČCE
V roce 2009 si město Polička připomíná
50. výročí od úmrtí hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Naše město chce svému slavnému
rodákovi vzdát hold a důstojně toto výročí oslavit. Osobní záštitu nad Rokem Bohuslava Martinů
v Poličce převzal ministr kultury ČR Václav Jehlička a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Podrobný tištěný program Roku Bohuslava
Martinů v Poličce lze vyzvednout v informačním
centru, v městském muzeu a galerii a v Tylově
domě.
Mezi nejvýznamnější
akce roku 2009 patří
otevření Centra Bohuslava Martinů v Poličce
dne 4. 4. 2009 ve 14.00
hod. a při této příležitosti slavnostní koncert
v Tylově domě – začátek
v 16.00 hod. Tento koncert je zařazen mezi oficiální doprovodné akce
českého
předsednictví
v Radě Evropské unie.
N. Š.

ÚPRAVA OKOLÍ HROBKY
BOHUSLAVA MARTINŮ
Jako součást I. etapy
Rekonstrukce
hřbitova
u sv. Michaela byla v loňském roce provedena
úprava okolí hrobky Bohuslava Martinů podle návrhu Ing. Marcely Vinanteové z Prahy. Dodavatelská
firma Dlažba Vysoké Mýto
s.r.o. odstranila dožívající polehlé jalovce a prostor
kolem hrobky vydláždila drobnými kostkami z bílého mramoru a umístila do něj záhony s výsadbou
menších dřevin. Novou výsadbu do těchto záhonů
i prostoru za hrobkou provedl pan Petr Jílek z Poličky. Na úpravu zeleně přispěla částkou 28 tis. Kč
Nadace Bohuslava Martinů.
Jiří Coufal, OÚPR a ŽP

BUDE SVĚTNIČKA B. M. NÁRODNÍ
KULTURNÍ PAMÁTKOU?
V roce padesátého výročí úmrtí světově proslulého skladatele a poličského rodáka Bohuslava
Martinů přicházejí poličští skauti s iniciativou
požádat Ministerstvo kultury České republiky, aby
světnička Bohuslava Martinů na věži chrámu sv.
Jakuba v Poličce byla prohlášena Národní kulturní
památkou. S touto jejich iniciativou byl seznámen
starosta města pan Jaroslav Martinů, který ji přivítal
a slíbil její plnou podporu.
Skauti připraví petici, která bude předložena
občanům v číslovaných arších.
Věříme, že občané se s touto peticí ztotožní
a souhlas vyjádří svým podpisem
Václav Rippl, Adolf Klein

KOUPÍM ORNOU PŮDU
ZA VÝHODNÉ CENY!
TEL.: 737 827 137

- Jaroslav Kacálek -
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POLIČKA NA VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU V BRNĚ

UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 9. 1. v 19.10 hod. byla hlídka MP Polička
přivolána do prodejny Penny Market Polička, kde
mělo dojít k odcizení zboží.
Na místě byl přistižen při krádeži 15 letý mladík z Poličky. Tento vrátil zpět odcizené zboží
a za uvedené jednání mu byla hlídkou MP uložena bloková pokuta.
Dne 11. 1. v 03.55 hod. zastavovala hlídka
MP Polička v ul. Riegrova dva řidiče, kteří jeli na
tzv. čtyřkolkách jednosměrnou ulicí v protisměru.
O těchto řidičích vyšlo z městského kamerového
systému důvodné podezření, že před jízdou požili alkoholické nápoje. První z řidičů, čtyřicetiletý muž z Brna, byl zadržen hlídkou MP, druhý,
sedmadvacetiletý muž z Borové u Poličky, otočil
vozidlo a před hlídkou začal ujíždět. Ve spolupráci s PČR OO Polička byl i tento řidič zadržen. Provedenou dechovou zkouškou řidiče z Brna byla
naměřena hladina 2,45 promile alkoholu v dechu.
Věc si na místě převzala PČR Polička.
Dne 16. 1. v 7.25 hod. spatřila hlídka MP Polička, při své kontrolní činnosti, ve Střítežské ulici vozidlo, ve kterém na místě řidiče seděl hlídce
známý sedmadvacetiletý muž ze Sebranic, který
není držitelem příslušného řidičského oprávnění.
Strážníci vozidlo zastavili a uvedeného muže zadrželi a předali PČR OO Polička pro podezření ze
spáchání trestného činu.
Statistika činnosti MP za rok 2008
Obdržené žádosti
Obdržené stížnosti
Přestupky postoupené
správnímu orgánu
Počet odchycených psů
Počet řidičů pod vlivem alkoholu
Počet dopravních přestupků
Počet přestupků překročení
rychlosti
Počet majetkových
přestupků (krádeže)
Volné pobíhání psů
Znečištění veřejného prostranství
Podání alkoholu mladistvým
Rušení nočního klidu
Veřejné pohoršení
Hrubé jednání
Černá skládka
Neuposlechnutí výzvy veřejného
činitele
Počet domluv
Úřední záznamy týkající
se náplně MP

56
28
14
19
21
281

22
9
11
14
4
9
3
1
1
353
69

OZNÁMENÍ
ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřské školy Polička oznamují, že ve
smyslu § 34 odst. 2 školského zákona vyhlašují zápis dětí do mateřské školy pro školní
rok 2009/2010.
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání přijímají všechny mateřské školy
v Poličce v době od 1. února 2009 do konce
května 2009.

vě vydaný program roku 2009 – Roku Bohuslava
Martinů v Poličce. Expozici Pardubického kraje
oficiálně otevřel ve čtvrtek 15. ledna v 16.30 hod.
pardubický hejtman Radko Martínek.
Ing. N. Šauerová

CO DĚLAT PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ PO 1. LEDNU 2009
KDY VOLAT POLICII
- v případě dopravní nehody budeme mít
povinnost volat policii, když dojde na některém
z vozidel ke škodě vyšší jak 100.000 Kč (včetně
přepravovaných věcí). Toto se týká i dopravních
nehod služebních vozidel nebo leasingových vozidel či vozidla, které řídí někdo z rodiny majitele
vozidla
-

85

Městská policie Polička
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V lednu proběhl na brněnském výstavišti
již 19. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního
ruchu GO a zároveň 18. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech REGIONTOUR.
Středoevropských veletrhů cestovního ruchu
se ve dnech 15. - 18. 1. 2009 zúčastnilo 1270
vystavovatelů ze 31 zemí na ploše 12 500 metrů
čtverečních.
Město Polička se již tradičně prezentovalo
v rámci veletrhu Regiontour. Tento veletrh v letošním roce opět představil turistickou nabídku všech
krajů České republiky, tuzemských regionů, měst,
incomingových agentur a ve zvýšeném počtu i regionů z okolních zemí.
Naše město bylo součástí expozice Pardubického kraje, ten se představil na celkové ploše 100
metrů čtverečních. Polička byla tématicky zařazena mezi města Českomoravského pomezí. Mezi návštěvníky našeho stánku byl velký zájem o nové
propagační materiály hradu Svojanova a též o no-

-

-

a pod.), nebo k poškození životního prostředí
(únik provozních kapalin apod.)
- policii volejte i v případě, kdy sami nebudete
po nehodě schopni obnovit plynulost provozu

KDY POLICII NEVOLAT
- když je škoda na vozidle nižší jak 100.000 Kč
a nedošlo ke zranění osob ani k dalším shora
uvedeným škodám
k dopravní nehodě, kde dojde ke zranění
- u dopravních nehod, u kterých se policie neosob nebo k usmrcení vždy volejte policii
volá, budou mít účastníci nehody povinnost
policii volejte vždy, pokud při nehodě dojde
sepsat společný záznam o dopravní nehodě.
k jakékoliv škodě na majetku třetí osoby - naTen musí obsahovat popis místa vzniku nepříklad k poškození zaparkovaného vozidla,
hody, čas, příčiny, průběh a následky, identioplocení rodinného domu, náraz do sloupu
fikaci účastníků a vozidel. Tento záznam musí
veřejného osvětlení apod.
účastníci nehody podepsat a předat pojistiteli,
pokud někdo z účastníků odmítne sepsání zákterý by měl plnit pojistné (tedy pojišťovně
znamu nebo se účastníci na vině nedohodnou,
viníka dopravní nehody)
zavolejte k nehodě policii, nebudete platit
Záznam může mít volnou formu, formulář
žádný poplatek
policii volejte, když při nehodě dojde k po- zákon přímo nepředepisuje, přesto policie doporučuje tzv. euroformulář záznamu o dopravní
škození pozemní komunikace či ke zničení
nebo poškození její součásti nebo příslušen- nehodě vozit ve vozidle s sebou. Tento formulář
je k dispozici v pojišťovnách nebo na internetu
ství (dopravní značka, svodidla apod.) nebo
například na adrese: http://www.uloz.to/621152/
když dojde k poškození obecně prospěšného
euroformular-o-dopravni-nehode-cz.pdf
zařízení (zařízení na železničních přejezdech

POZVÁNÍ NA ÚNOROVÉ SETKÁNÍ DO KLUBU ZDRAVÍ
Žijeme v době uvozené nejrůznějšími hesly.
Měla by asi motivovat, ale některá mají účinek
opačný až destruktivní. Například tak často
a kýmkoli používané heslo „Je čas na změnu“
si můžete vyložit jakkoli a změnit nejen barvu
vlasů, styl oblékání, barvy v bytě, auto, partnera,
zaměstnání, přátele, bydliště, státní příslušnost či
sexuální orientaci. Jak je vidět, málo co je dnes
trvalé, a vše je poněkud „instantní“ a ne vždy
k obecnému prospěchu.
Při minulém Klubu zdraví jsme hovořili o osmi užitečných heslech, která vás mohou motivovat ke změně, troufám si tvrdit, že jde o změnu
žádoucí a prospěšnou, neboť se jedná o zdraví,
které chceme udržet či znovu získat. Na novém
setkání v únoru vám nabídneme přednášku s názvem „Životní styl a zdraví, 5 faktorů dobré kondice“. Je to téma navazující na lednové setkání,
ale je obohaceno o detaily, které můžete snadno
zařadit do svého života. Přijďte se motivovat do
horní místnosti Mozaiky od 17.30 hodin dne
11. února 2009. Životní styl, který vám nabízíme,

upevní dobré návyky nejen v oblasti stravování,
ale i pokud jde o skloubení množství práce a odpočinku, rovněž se dotkneme problematiky vztahů a myšlení. Součástí je jako obvykle ukázka
zdravých jídel, která vás budou také inspirovat.
Je známo, že geny (pomyslně) napínají zbraň,
ale životní styl mačká spoušť. Nejen to, co jíme,
ale i to, co nás „žere“ uvnitř, má vliv na naše
zdraví, nejen zatvrdlé cévy, ale i tvrdost srdce
ovlivňují kvalitu života. Proto vám nabízíme:
zamyslete se upřímně nad smyslem svého života
a pokuste se ho prožít plnohodnotně. Jako lidé
musíme dělat rozhodnutí, vybírat si z možností,
které jsou nabízeny. Vyberme si, že už nebudeme
dělat kompromisy. Na to je život každé lidské
bytosti příliš cenný.
Přeji vám dobrou volbu. A buďte zdrávi (nebo
pro to udělejte maximum, neboť nejhorší je nepokusit se zvítězit).
Hanka Ščigelová,
Klub zdraví Polička

TYLŮV DŮM POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Únor 2008
KINO POLIČKA
úterý
3. 2.

velký sál TD v 19.00 hodin
LABYRINT LŽÍ
Je nejlepším mužem amerických zpravodajských služeb v oblasti,
schopen vyjednávat a pohybovat se v zónách, ze kterých se dostane živý málokdo.
Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) je muž
bez identity, který
svěřuje svůj život chladnému hlasu na druhém konci telefonní linky. CIA veterán Ed
Hoffman (Russell Crowe) zase vede válku
od počítače ve svém obývacím pokoji na
předměstí a řídí každý Ferrisův pohyb..
Drama/Akční/Thriller, USA, 128 minut,
2008, do 12 let nevhodný
Vstupné: 70,- Kč

úterý
10. 2.

velký sál TD v 19.00 hodin
NEBEZPEČNÝ CÍL
Remake thajského akčního dramatu bratrů
Pangových nás přenese do Bangkoku, kam
nájemný zabiják přijíždí vyřídit pár zakázek... Hrají: Nicolas Cage, Philip Waley
Akční/Thriller/Drama, USA, 2007, 100 minut, české titulky, do 12 let nevhodný
Vstupné: 60,- Kč

čtvrtek velký sál TD v 18.00 hodin
12. 2. KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Rodinný film, dětský horor, dospělá romance a pohádka o Červené Karkulce.
I když žánry na první pohled velmi odlišné, přesto se výborně doplňují ve vizuálně
originálním filmu Marie Procházkové Kdopak by se vlka bál. Konečně film o lásce,
který můžete vidět s dětmi!
Romantické drama, ČR, 90 minut,
přístupný
Vstupné: 60,- Kč
úterý
24. 2.

velký sál TD v 19.00 hodin
BATHORY
Historický velkofilm Juraje Jakubiska
a současně nejdražší filmový projekt střední Evropy přivádí k životu krvavou legendu o Čachtické paní. Jedna z kopií zamíří
opět do Poličky pro diváky, kteří film ještě
neviděli, popřípadě pro ty, kteří legendu
o hraběnce Bathory chtějí zhlédnout
ještě jednou.
Historický thriller, SR, ČR, UK, HU, 2007,
140 minut, přístupno od 12 let
Vstupné: 65,- Kč

středa
25. 2.

velký sál TD v 19.00 hodin
AUSTRÁLIE
Anglická aristokratka Lady Sarah Ashley
(Nicole Kidman) žije svůj život v prostředí povrchní dokonalosti. Manželství bez
lásky a dětí ji připravilo o víru ve vše, co
kdy mělo smysl. Její tvrdohlavost ji dohání
k cestě na druhý konec světa: z Londýna
odjíždí do zastrčeného Darwinu uprostřed
Austrálie. Tady chce konečně usvědčit

svého muže, o kterém je přesvědčena, že ji
podvádí. Záminkou pro její cestu se stává
záchrana velké farmy Faraway Downs, kterou v Austrálii zdědila a která je na pokraji
bankrotu.
Romantické drama, USA, 165 minut, titulky,
přístupný
Vstupné: 65,- Kč

neděle kostel sv. Jakuba v Poličce v 16.00 hodin
8. 2.
ZAHAJOVACÍ KONCERT ROKU
BOHUSLAVA MARTINŮ
ŠTEFAN MARGITA (zpěv)
KATEŘINA ENGLICHOVÁ (harfa)
Štefan Margita je slovenský operní pěvec
- tenorista, žijící v Praze. V minulosti již působil na scénách nejslavnějších operních
domů např. v milánské La Scale, londýnské
Covent Garden a v roce 2008 i v newyorské Metropolitní opeře.
Kateřina Englichová patří k výrazným
osobnostem české harfové školy. Vystupuje po celé Evropě, Severní Americe, Japonsku, Hongkongu a Novém Zélandu.
V roce 1998 debutovala v newyorské Weill
Recital Hall v Carnegie Hall.
Průvodní slovo: Oldřich Tamáš
Vstupné: 300,- Kč
na stání (kůr kostela) 280,- Kč
středa
11. 2.

velký sál TD v 18.00 hodin
SPORTOVEC ROKU 2008 OKRESU
SVITAVY
Slavnostním večerem vás provede Eva
Aichmajerová a Radek Šilhan, mimo jiných
vystoupí Ilona Csáková, Marcela Holanová,
Tomáš Zedek – biketrial show, show dance,
Vendula Scheibová - aerobic.
O umístění v anketě rozhoduje odborná
porota. Tato porota je složena ze zástupců
sponzorů, mediálních partnerů, odborníků na sportovní problematiku, zástupců
města atd.
Vstupné: 90,- Kč

úterý
17. 2.

velký sál TD v 19.00 hodin
KLAVÍRNÍ KONCERT
Pražský rodák Martin Levický studoval
hru na klavír nejprve u prof. Miluše
Kárové, dále na Gymnáziu Jana Nerudy
u prof. Jiřího Tomana. V roce 2002 byl
přijat na HAMU, kde studuje u prof. Petera
Toperczera. Je nositelem řady ocenění z interpretačních soutěží, např. získal 1. cenu
na Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně
v r. 1996 a 1. cenu na Prague junior note
v roce 1998.
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)

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
ŽIVOT NA ZÁMKU - ŽIJEME AKTIVNĚ
Domov na zámku Bystré spolu s Tylovým domem
si vás dovolují pozvat na výstavu fotografií, kterou
mohou návštěvníci zhlédnout
od 9. února do 31. března 2009
v prostorách sálku TD.

ŽIVOT NA ZÁMKU JE PESTRÝ
A AKTIVNÍ
Domov na zámku Bystré je domovem 119 lidí
s mentálním postižením, i přidruženými vadami,
od 3 let věku. Jeho posláním je podpora smysluplného a plnohodnotného života, který se co
nejvíce přibližuje běžnému způsobu života.
Obyvatelé bysterského domova mohou rozvíjet své manuální schopnosti při práci v bezbariérových rehabilitačních dílnách, sportovní
a umělecké schopnosti zase při sportu či kultuře.
Někteří dokonce navštěvují Základní uměleckou
školu v Bystrém. Zúčastnili se mnoha mezinárodních sportovních klání, v nichž se již tradičně
umísťují na medailových pozicích. Stranou nezůstávají ani výlety do blízkého či vzdálenějšího
okolí, návštěvy přátel partnerských organizací,
soutěže dovednosti tzv. abilympiády, atd. Běžnému způsobu života odpovídají i „obyčejné“ návštěvy cukrárny či grilování v zámeckém parku.
Tradiční jsou také dovolené - několikadenní pobyty v Čechách, na Slovensku i jinde v zahraničí.
V Domově na zámku se zkrátka žije aktivně, což je i mottem výstavy fotografií, která je
k vidění v Salónku Bohuslava Martinů v Tylově
domě v Poličce. Mapuje rok 2008 lidí, které osud
zavedl až do bysterského renesančního zámečku.
Ten se stal pro většinu jejich opravdovým domovem. Život nemají lehký, ale může být aktivní
a pestrý.
Výpověď o něm dávají fotografie na výstavě
nazvané prostě: „Život na zámku“ s podtitulem:
„Žijeme aktivně“, kterou mohou návštěvníci zhlédnout od 9. února do 31. března v Tylově domě
v Poličce.

sobota velký sál TD od 14.00 do 20.00 hodin
21. 2. ROZMARÝNKOVÝ PLES
Jedná se vlastně o odpoledne s dechovkou,
které je prodlouženo do dvacáté hodiny.
K tanci i poslechu zahraje malá slovácká
kapela ROZMARÝNKA, která se postará
o dobrou zábavu a průvodní slovo.
Vstupenky s místenkou si můžete zakoupit
v předprodeji v Informačním centru Polička, popřípadě zamluvit přes naše stránky
www.tyluvdum.cz
Vstupné: 70,- Kč
čtvrtek malý sál TD v 16.30 hodin
26. 2. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSVA
pátek
27. 2.

velký sál TD
PLES RYBÁŘŮ
Pronájem.

Domov na zámku Bystré
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JARNÍ DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS TYLOVA DOMU
dovolte nám předložit vám novou nabídku divadelních abonentních představení pro nastávající
JARNÍ SEZÓNU 2009.
V novém abonmá nabízíme kromě čtyř divadelních her, ještě jednu „bonusovou“, ve které se představí poličský Divadelní ochotnický spolek Tyl.
březen Václav Havel: ODCHÁZENÍ
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Zcela nová Havlova hra, napsaná po dvacetileté odmlce, nás zavádí do domácnosti
odcházejícího politika Dr. Viléma Riegera.
Je zřejmé, že bývalému kancléři skončilo
volební období a nad jeho dalším setrváním ve vládní vile obklopené višňovým
sadem visí otazník. Stejně zřejmé je, že
ani jeho okolí, ovládané pevnou rukou
jeho dlouholeté přítelkyně Ireny, na zadní
kolečka tak docela nemyslelo…
Autor v Odcházení konstruuje umělý
– a smutně zábavný – divadelní svět. Odcházení je sebeironickým bilancováním
odcházející politické garnitury a sžíravým
pohledem na nástup nové dravější generace.
BONUSOVÁ HRA
březen Voskovec - Werich: KAT A BLÁZEN
Divadelní ochotnický spolek Tyl Polička
(Robert Smolek, Filip Divoký, Jarmil Feltl,
Bedřich Janků, Magdalena Křenková, Jakub Kleinbauer, Mirek Běhoun, Jitka Boháčová, Josef Kotva, Růžena Tomanová,...)
Kat a blázen je divadelní hra autorů Jana
Wericha a Jiřího Voskovce s hudbou Jaroslav Ježka, uvedená v Osvobozeném
divadle v roce 1934.
Hra získala podtitul satirická fantazie o deseti obrazech. Ve své předmluvě k této hře
napsali Werich a Voskovec, že by radši psali pro své divadlo „divoké fantazie, bláznivé
frašky a absurdní pohádky“. Proč? Jelikož
správné divadlo má diváky odvést na míle
daleko od šedé skutečnosti do časoprostoru nereálného, absolutně vymyšleného
a nesmyslného. Jenže jelikož se psal rok
1934 a skutečnost kolem nich nebyla šedá
a obyčejná, ale stala se „strašlivou konkurentkou tohoto ideálního divadla“, rozhodli
se nezůstat k ní chladnými, ale naopak na
ni reagovat.
duben ČESKÉ NEBE
Divadlo Járy Cimrmana Praha
(Ladislav Smoljak/Zdeněk Svěrák, Bořivoj
Penc/Jaroslav Weigel, Petr Brukner/Petr
Reidinger, Jan Hraběta/Jan Kašpar, Genadij Rumlena/Robert Bárta, Miloň Čepelka/
Marek Šimon, Václav Kotek/Bořivoj Penc/
Petr Reidinger, Michal Weigel/Zdenek
Škrdlant

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

7. - 8. 2.

MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 615 402
14. - 15. 2. MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Janáčkova 523, 775 724 524
21. - 22. 2. MUDr. Kočí Jiřina,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
28. 2. - 1. 3. MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.

5

Fanoušci jsou již zvyklí, že kvůli velké vytíženosti cimrmanovského kolektivu mezi
uvedením dalšího kusu vždy hezkých pár
let uplyne. „Zavedené“ herecké tváře už
navíc nejsou nejmladší. O to větší ocenění
si zaslouží skutečnost, že se nespokojí se
střídáním již osvědčených představení
a stále přinášejí něco nového. 28. 10. 2008
měla premiéru zatím poslední divadelní
hra v nastudování Divadla Járy Cimrmana:
České nebe.
květen Dany Laurentová: DRAHOUŠKOVÉ
Divadlo Kalich Praha
(Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svobodová, Jiří Kohout)
Drahouškové jsou komedií pro pět herců,
která se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou formou zabývá otázkou fungování rodiny v jednadvacátém století, tedy otázkou,
jež je i u nás aktuální a stále palčivější.
Pierre právě přijde o místo ředitele velké
televizní stanice, Marion naopak začíná
slavit úspěchy na konkurenčním kanále.
Do už tak napjaté situace přichází Mariin
první manžel, rozený dobrodruh Francois
s žádostí o poskytnutí přístřeší na pár dní
a dcera Julie chce rodičům představit svého snoubence Alexandra… zkrátka je nade
vše jasné, že to naši Drahouškové nebudou
mít jednoduché...!
červen Francis Joffo: PRÁZDNINY SNŮ
Divadelní společnost Háta Praha
(Ivana Andrlová/Olga Želenská, Vladislav Beneš/Marcel Vašinka, Ernesto
Čekan/Michal Jagelka, Vladimír Čech/
Petr Pospíchal/Zbyšek Pantůček, Lucie
Zedníčková/Jana Zenáhlíková, Hana
Talpová/Jana Šulcová, Lucie Zedníčková/
Jana Zenáhlíková, Hana Kusnjerová/
Kristýna Jetenská
Francis Joffo je jeden z nejúspěšnějších
francouzských autorů. Jeho komedie jsou
mistrovsky napsány a uváděny v divadlech
na celém světě. Komedie „Prázdniny snů“
je plná rafinovanosti, vtipu, překvapení,
ale i velké lidskosti. Navíc autor nezapomíná na dámské obsazení. A o čem tedy je?
Jacques Perthuis a jeho žena Dominique
přijíždějí brzy ráno do vily na Azurové
pobřeží, kterou si s přáteli pronajali. Vilu
dobře znají, a tak jsou přesvědčeni, že zde
jejich dovolenou nemůže nic nepředvídatelného rušit. Nicméně se na jejich hlavy
sesype během dvou hodin po příjezdu
celá řada neuvěřitelných katastrof, které je
vtáhnou do bláznivého dobrodružství, jaké
si jen stěží mohli kdy představit...

Ceny abonentních vstupenek:
I. cenové pásmo ... 640,- Kč (1. – 6. řada)
II. cenové pásmo ... 560,- Kč (7.-11. řada)
III. cenové pásmo ... 480,- Kč (12., 13. řada +
čelní balkón)
Způsob výměny a prodeje abonentních průkazek:
Prodej abonentek pro stávající abonenty byl zahájen 26. 1. a potrvá do 19. 2. 2009. Od 26. 1. bude
zároveň probíhat prodej pro veřejnost a to na místa,
která nebyla v loňské sezóně obsazena. Prodej
nevyzvednutých abonentek pro veřejnost bude
zahájen 23. 2. a potrvá do 27. 2. 2009.
Abonentky si můžete zakoupit v kanceláři Tylova domu v Poličce, (pondělí a středa 8.00-11.30
a 12.00-17.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.00-11.30
a 12.00-15.30 hodin).

OZVĚNY EKOFILMU 2008
Máme tady únor a s ním přicházejí v rámci pravidelného cyklu „Na zelenou“ Ozvěny Ekofilmu
2008. Opět v Divadelním klubu v Poličce ve
středu 11. 2. 2009 ve 20:00 hod. a v rámci klubového kina i ve čtvrtek 12. 2. také ve 20:00 hod.,
dopoledne jsou vyhrazena školám.
Festival EKOFILM vznikl v roce 1974 v Ostravě
a dnes je nejstarší mezinárodní filmovou soutěžní
přehlídkou svého druhu v Evropě, jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo životního prostředí a Občanské sdružení EKOFILM společně s Jihočeským
krajem a městy Český Krumlov a České Budějovice.
Od roku 2000 je členem mezinárodního sdružení
festivalů o životním prostředí ECOmove International se sídlem v Berlíně. Koná se každoročně
začátkem října. V letošním roce se uskuteční již 35.
ročník festivalu v termínu 5. - 11. 10. 2009.
A kdo nestihnul přijet na jeho 34. ročník, který
proběhl od 6. do 12. října 2008 v několika jihočeských městech, zejména pak v Českých Budějovicích
a v Českém Krumlově, má možnost vidět vybrané
filmy na Ozvěnách Ekofilmu v Poličce.
Ve středu 11. 2. budeme promítat dva filmy:
„Na stopě pobřežních vlků“ (52 min.), který získal Cenu města Český Krumlov a „Příroda Tech
- Program 1: Zázrak pohybu“ (49 min.) - Cena
v kategorii vědecký, vzdělávací pořad.
Ve čtvrtek 12. 2. to budou filmy: „Zajatci bílého boha“ (57 min.) - Velká cena EKOFILMU 2008
a „Živý obraz lepšího světa“ (57 min.) - Cena
v kategorii dokument.
Bližší informace o filmech najdete v programu
Divadelního klubu nebo na www.ekofilm.cz.
Na 11. a 12. 2. dopoledne jsme vybrali i filmy
pro školy – „Africká krysa obrovská“ (52´) - Cena
za scénář, „Plastic People“ (7´) - Cena v kategorii
volná tvorba, „Příroda Tech - Program 1: Zázrak
pohybu“, „Hormonální akvárium“ (20´) - Cena
studentské poroty. Promítat se bude ve dvou blocích: blok A - v 8:00 hod. a 10:30 hod. - Africká krysa obrovská a Plastic People; blok B - v 9:15 hod.
a 11:45 hod. - Příroda Tech - Program 1: Zázrak
pohybu a Hormonální akvárium (20´). Přesné informace obdrží každá škola, případné dotazy a objednávky u Ing. Evy Janečkové na tel.: 731 563 819
či e-mailu: ekocentrumskritek@seznam.cz .
Děkujeme MŽP za zapůjčení uvedených filmů.
Za organizátory „Na zelenou“
Ing. Eva Janečková

KARNEVALOVÁ PLAVBA
NA JORDÁNĚ
Stalo se již tradicí, že
před začátkem postního
období pořádá Oblastní
charita Polička ve spolkovém domě Jordán dětský karneval. A ne jinak
tomu bude i letos.
V neděli 8. 2. 2009 ve
14 hodin propukne
opět masopustní veselí
pro malé i větší děti.
Na akci nazvané „Karnevalová plavba“ bude
nosným tématem cestování lodí, námořní
dobrodružství a hledání pokladu. Všichni
přítomní, malí i velcí, se při plavbě mohou
pobavit hudbou, tancem, hrami a soutěžemi
s námořnickou tématikou.
Výtěžek karnevalu bude i tentokrát věnován
na podporu AC dílen pro mentálně postižené
osoby.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
ÚNOR 2009
VÝSTAVA OBRAZŮ LODÍ – ANDRLE PAVEL
sledujte - www.divadelniklub.cz
SOBOTA 7. 2. – 21.00
BIRTHDAY PIGS - skoro soukromá
oslava narozenin
LÁĎOVI HOŠI – Uskupení rodičů okolo leadera kapely Ládi, zahraje nekonvenční směsici
rocku, popu, punku, a klasické hudby. Kapela
je na hudební scéně již minimálně deset let
a za dobu svého působení dokázala mnohé
hudební fanoušky přesvědčit o své jedinečnosti.
GUN TO PIGS – Hudbu kapely, jež oficiálně
vznikla v roce 2006, někdo lichotivě nazval
„old school dupanica“.
BW – Původně Bloody work, podle nich ne
úplně čistý HC, ale taky trocha rapu a řvaní
prostě zewl–core, www.bwhc.wz.cz
Vstupné: 50 Kč
STŘEDA 11. 2. - od 20 .00
NA ZELENOU - Ozvěny ekofilmu 2008 v Poličce
Na stopě pobřežních vlků (52 min.) - Cena
města Český Krumlov
Režie: Richard Matthews
Země původu: Německo/Germany
Příběh vášně jedné ženy k vlkům. Gudrun
Pflueger je bývalá světová šampiónka v běhu
na lyžích a v běhu na dlouhých tratích. Posledních šest let se zabývá studiem vlků ve volné
přírodě. V Kanadě sbírá vzorky v terénu, chlupy, výkaly a další důkazy, které využívá ve
vědeckých studiích o vlcích. Ve filmu hledá
v Britské Kolumbii pobřežní vlky, kteří jsou
jedineční a mají větší genetickou proměnlivost
než ostatní vlci. Žijí v pobřežních lesích a na
ostrovech západního pobřeží Kanady.
Příroda Tech - Program 1: Zázrak pohybu (49
min.)
Cena v kategorii vědecký, vzdělávací pořad
Režie/Director: Alfred Wendl, Steve Nicholls
Země původu/Country of origin: Rakousko/
Austria
Většina zvířat, a dokonce i několik rostlin, se
hýbe. Plavou, chodí, běhají nebo létají mnoha
různými způsoby. V tomto pořadu se podíváme na to, jak projektanti letadel, aut a robotů
hledají inspiraci v přírodě.
PÁTEK 13. 2. – od 21.00 VEČER PRO VŠECHNY
DIVADELNÍ KLUB JE K DISPOZICI VŠEM,
KTEŘÍ MAJÍ CHUŤ UKÁZAT, CO DOVEDOU.
SOBOTA 14. 2. – od 21.00
COLOUR MEETING BAZAR No.5
earth music & Pontopolis o.s. uvádí
Didymos (CZ) - east west roots*world music*electronics
Didymos je současná world-music, inspirovaná společnými principy prastarých evropských
i mimoevropských hudebních kultur. Didymos
je jakousi one-man-show multiinstrumentalisty
Tomáše Reindla, která však bývá obohacena
různými hosty.
www.tabla-tom.com
www.myspace.com/tomasreindl
Masala (PL) - elektro*etno*dancehall*rap*punk‘n‘bass
V roce 2002 se polský novinář, spisovatel
a cestovatel Max Cegielski rozhodl založit
s několika přáteli DJ kolektiv zaměřený na
orientální hudbu. Pojmenovali se Masala
Sound systém (Masala = směsice, mix). Jejich
záměrem v hudbě byla prezentace vzrušujících a přitažlivých, lidovou hudbou nasáknu-

tých, nahrávek z celého světa, které jsou ale
totálně přehlíženy masmédii. Od meditace
a melancholie dubových rytmů k bláznivé
energii electro, dancehallu a drum‘n‘bass,
od severu k jihu a od východu k západu, od
minulosti k budoucnosti, od Tarnobrzegu přes
Poličku až do Bangladéše, vás přenese hudba
Masaly. Total Masala! www.myspace.com/
masalasound
Vstupné: 1.00 Kč/70 KčS
Colour Meeting Bazar požívá finanční podpory Mezinárodního Visegradského fondu
(www.visegradfund.org)
PÁTEK 20. 2. – od 21.00 JUNGLE NIGHT
- LOCAL CLUBBING - EVER BRANDING
TEAPACK, OUT-ON, MP, WOITA
Vstupné: 50 Kč
SOBOTA 21. 2. – od 21.00 PŘEDE DVEŘMI
– hudební seriál
Psi s kapsi – Ska, Mimoritmus - Ska/Rock, Pavilon 9 – Hardcore, Twisteth truth – grindcore,
Zatrest – punk 77
Vstupné: 90/60 Kč
NEDĚLE 22. 2. – od 15.00
DĚTSKÉ DIVADÉLKO
„O nezbedném čertovi“
V této pohádce je hlavním hrdinou, jak už
název napovídá, nezbedný Čertík, který své
babičce vyvádí jednu alotrii za druhou. Dojde
to až tak daleko, že se čertí babička rozhodne
malého lumpa potrestat a napravit. Vytvoří mu
tedy jakýsi háčkovaný „metrix“, ve kterém se
Čertík potkává se spoustou zvířátek a dokonce
i s kovářem. Polepší se? To se dozvíte v naší
pohádce...
Vstupné: .30 Kč
STŘEDA 25. 2. – od 20.00 DIVADELNÍ VEČER
- pantomima
Theatro Pantomissimo - Virginie - In a Dark
Place. Volné pokračování mezinárodně úspěšného představení On the Dark Road - Smrt
Marqueze de Sade. Hudbu k představení složil
dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jan Kučera. .
Hrají: Miřenka Čechová, Radim Vizváry, Autoři: Theatro Pantomissimo, Režie: Theatro Pantomissimo a Petr Boháč, Hudba: Jan Kučera,
Zvuk: Matouš Mef Hekela, Light design: Lukáš
Brinda, Scéna a kostýmy: Theatro Pantomissimo
Vstupné: 120 Kč/80 KčS
PÁTEK 27. 2. – od 20 .00 JAZZOVÝ VEČER
Face of the Bass (CZ)
Jaromír Honzák – kontrabas, Michal Nejtek
- klávesy a samply, Marcel Bárta – basklarinet,
soprán saxofon, Roman Vícha - bicí, www.jaromirhonzak.com, Jaromír Honzák pravidelně
hraje s bratry Ebeny, Ivou Bittovou, bývá
hostem Jaroslava Duška v Divadle Vizita, v jazzových kombech hraje s nejlepšími muzikanty.
– na jaře například v Zahradě doprovázel vynikajícího Davida Dorůžku. Jeho vlastní vynikající projekt Face of the Bass doplňuje Michal
Nejtek.
Vstupné: 120 Kč/80 KčS
SOBOTA 28. 2. – od 14 .00
POLIČSKÝ SKŘIVAN 2009/I. KOLO
Kapely pro první kolo hudební soutěže budou
uveřejněny na www.divadelniklub.cz a na samostatných plakátech.
Vstupné: 50 Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 5. 2. – od 20 00
Rolling Stones
Dokumentární/Hudební
USA, 2008, 122 min
Režie: Martin Scorsese
Hrají: Mick Jagger, Keith Richards, Bill Clinton,
Jack White, Christina Aguilera, Bruce Willis,
Martin Scorsese
Dokumentární film „Shine A Light“ je pohled
režiséra Martina Scorseseho na největší rock‘n‘rollovou kapelu, na legendární Rolling Stones, kteří jsou spolu přes 45 let a stále fungují.
ČTVRTEK 12. 2. – od 20 00
Ozvěny ekofilmu 2008 v Poličce
Zajatci bílého boha (57 min.)
- Velká cena EKOFILMU 2008
Režie: Steve Lichtag
Země původu: Česká republika
Domorodý laoský kmen Akha žijící na území
zlatého trojúhelníku se stává absurdní obětí
rozvojových programů západních civilizací.
Mladý český badatel se snaží složitou problematiku pochopit a uskutečňuje v oblasti
dlouhodobý terénní výzkum. Postupem času
se s vesničany natolik sblíží, že ho přijímají
mezi sebe.
Živý obraz lepšího světa (57 min.)
- Cena v kategorii dokument
Režie: Marian Polák
Země původu: Česká republika
Na samotě v zapomenutém koutě Orlických
hor žije více než čtyřicet let tajemný muž.
Nikdo přesně neví, co ho do drsné hornaté
krajiny přivedlo, ani proč se rozhodl pro život
v ústraní.
ČTVRTEK 19. 2. – od 2000
O rodičích a dětech
Poetický
Česko, 2007, 110 min
Režie: Vladimír Michálek
Hrají: David Novotný, Josef Somr, Ľuboš Kostelný, Zuzana Stivínová
Komedie O rodičích a dětech chce navázat na
nejlepší tradice české filmové komedie. Vtipné
dialogy, výjimečné herecké výkony a humor
spojující diváky napříč generacemi. Příběh
filmu vychází ze zdánlivě banální situace. Syn
(David Novotný) jde na procházku se svým otcem (Josef Somr). Syn je zralý čtyřicátník a žije
spokojeně se svou přítelkyní. Otci je přes sedmdesát. Klasický intelektuál v dobrém slova
smyslu. Zdánlivě jediné, co tyto dva muže spojuje, je to, že se jdou jednou za měsíc společně
projít Prahou. Nicméně jsou svázáni poutem
čtyřiceti let společného života. V brilantně vedeném dialogu se před námi odkrývají dějiny
dvacátého století.
ČTVRTEK 26. 2. – od 2000
Rambo: Do pekla a zpět
Akční/Drama/Thriller
USA/Německo, 2008, 91 min
Režie: Sylvester Stallone
Hrají: Sylvester Stallone, Julie Benz, Matthew
Marsden
Stárnoucí válečný veterán z Vietnamu, John
Rambo, se usadil a kdesi v Thajsku vede
samotářský život. Provozuje loďku, rybaří,
odchytává hady a především se snaží vyhýbat
problémům. Ale problémy si najdou jeho. Poklidný Rambův život naruší misionářská skupina, vedená Sarah a Michaelem Burnettem, která se i přes jeho varování vydá do Barmy. Do
končin, kde je nic dobrého nečeká. A Johnovi
nezbývá než přispěchat na pomoc.
Cena za každé představení 30,- Kč.
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MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
PROGRAM NA ROK 2009
12. ledna - 15. března 2009
DOBA MĚST A HRADŮ, HUSITSKÉ VÁLKY
- dotyková výstava o středověku
- malý výstavní sál muzea
Vydejte se s námi do středověku. Dozvíte se, jak
žili lidé na hradě i v podhradí, jak husité válčili a jaké
zbraně v boji používali.
28. března - 24. května 2009
„12 Z POLIČKY“
- kolektivní výstava poličských výtvarníků
- malý a velký výstavní sál muzea, chodba
Výtvarná výstava „12 z Poličky“ představí výběr
dvanácti významných umělců, jejichž tvorba je úzce
provázána s Poličkou (Bořivoj Borovský, Veronika
Bromová, Pavel Herynek, Ludmila Jandová, Vladimír
Kopecký, Ivo Křen, Martin Pawera, Marek Rejent,
Zbyšek Sion, Jiří Šindler, Jan Štěpánek, Miroslava
Zychová).
sobota 4. dubna 2009, 14.00 hod.
OTEVŘENÍ CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ
6. června - 27. září 2009
„JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY…“
- malý a velký výstavní sál muzea
Malí i velcí návštěvníci budou mít jedinečnou
možnost si oživit či zavzpomínat na příběhy a postavičky ze známých i méně známých večerníčků.
Výstava představí formou interaktivních stanovišť
jednotlivé fáze výroby animovaných filmů.
6. června 2009
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
- 10. ročník prohlídky noční Poličky
- současně proběhne zahájení výstavy „Jak se rodí
večerníčky…“
29. srpna - 11. října 2009
62. UMĚLECKÝ SALON V POLIČCE
- výstava absolventských prací studentů AVU
v Praze
- výstavní sály galerie
Výstava již tradičně představí výběr absolventských prací studentů Akademie výtvarných umění
v Praze.
3. října - 8. listopadu 2009
ČESKÁ INSPIRACE
FOTOGRAF ANTONÍN BÍNA
- malý výstavní sál muzea
Sdružení měst České inspirace v letošním roce
zaostřilo pozornost na tvorbu českého fotografa
Antonína Bíny (1957), absolventa Institutu výtvarné
fotografie, člena Asociace profesionálních fotografů
České republiky.
17. října - 3. ledna 2010
VERONIKA BROMOVÁ - „KRÁLOVSTVÍ“
- velký výstavní sál muzea
Veronika Bromová patří k významným představitelům generace, která se přihlásila o slovo v polovině
devadesátých let dvacátého století. S úspěchem participovala na celé řadě prestižních výstav doma i v zahraničí (např. benátské Bienále v roce 1999).
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Od ledna 2009 jsme upravili z důvodu úpravy
programu provozní dobu v Domečku:
Herna pro děti:
Po, St - Pa od 8.00 do 15.00 hod.
Út od 12.00 do 16.00 hod.
(vstup 15 Kč pro dítě s rodičem)
Hlídání dětí:
Po, St, Pa od 8.00 do 15.00 (35 Kč/hodina)
Maminky nezapomeňte dát dítěti svačinu.
Hlídání mimo vyhrazenou dobu je nutno domluvit předem.
Pravidelné aktivity:
Kluby maminek

Út/St 16.00/15.00
vstup 15 Kč
Kluby seniorů
Pá 15.00
vstup 15 Kč
Tanečky a zpívánky
Čt 10.00
20 Kč/lekce
Aerobic
Čt 17.00
20 Kč/lekce
Kalanetika
Út, Čt 18.30
Poradenství, konzultace
Po 13.30 - 15.30
zdarma
Internet*
Denně 8.00 - 14.00
15 Kč/hodina
*pro účastníky počítačového kurzu a členy klubů
internet zdarma
Denní centrum pro děti i dospělé Domeček
najdete na adrese: Domeček, Základní škola Na
Lukách, Švermova 401, Polička, boční vchod do
tělocvičny
Info: www.dicpolicka.com
Na vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců
Domečku.
Divadelní spolek Tyl ve spolupráci
s Tylovým domem

DIVADELNÍ SKUPINA
PRO NÁCTILETÉ
Zveme zájemce o hraní divadla, klasické a alternativní divadelní postupy, práci s maskou
a improvizaci. Cílem našeho snažení budou
inscenace divadelních her.
Termín zkoušek:
pondělí odpoledne v Divadelním klubu
popř. ve velkém sále Tylova domu
Odborné vedení:
MgA. Veronika Jílková Hrčková,
absolventka DAMU,
Božena Kaprasová, učitelka Čj
Zápisné: 150 Kč
Více informací na tel. 739 077 778 (Veronika),
veronika.jh@centrum.cz
První setkání se zájemci z řad deseti až patnáctiletých kumštýřů 23. 2. v 15.30 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom tímto poděkovat dětskému lékaři
MUDr. Plškovi, který nám pomohl zvládnout
nepříjemnou situaci s nemocí našeho dítěte
poslední den v roce. Nejenže jej dopoledne ve
své ordinaci vyšetřil bez zbytečných řečí a odkladů, přestože není jeho pacientem, ale i večer
v době svého volna nám zajistil v součinnosti
s MUDr. Vltavskou zdravotní pomůcku, bez které bychom zřejmě trávili Sivestra v nemocnici.
A u toho všeho byl neskutečně milý a vstřícný.
Oběma moc děkujeme.
rodiče Dominika Machače

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

SVITAVY
8. 2. 2009 19.00 hod./Fabrika Svitavy
Yasmina Reza: Kumšt
Divadelní společnost Jana Hrušínského
Praha. Komedie o třech nerozlučných kamarádech
23. 2. 2009 19.00 hod./Ottendorferův dům
Panochovo kvarteto
Panochovo kvarteto klade velký důraz na
českou hudbu, jeho koncertní programy
obsahují nejen romantická díla, ale též
kompozice 20. století.
LITOMYŠL
7. 2. 2009 od 20.00 hod.
Městské bály pro tři sály
Smetanův dům - hraje Junior band Lanškroun.
Hosté: Jitka Zelenková, divadelní společnost Jožina Janouška.
Lidový dům - hraje Combo 2 a Bekras
Music Club Kotelna – hraje Schodiště
v rámci 25 let tour
Na jednu vstupenku můžete procházet
všechny tři sály. Díky televizní technice
uvidíte co se děje v okolních sálech
10. 2. 2009 od 17.00 hod./Městská knihovna
Zmizelá Litomyšl aneb
„Jak šla historie Litomyšlí“
Akcí provází: Miroslav Škrdla
VYSOKÉ MÝTO
8. 2. - 1. 3. 2009/Regionální muzeum
Pohádkový svět Zdeňka
Chotěnovského a Jitky Hanicové
Út - Pá 9 - 12, 13 - 17 hod.,
So, Ne 9 - 12, 13.30 - 17 hod.
Výstava ilustrační a animační tvorby
pro děti (knížky a večerníčky).
8. 2. - 1. 3. 2009/Městská galerie
Zdeněk Chotěnovský (1929 - 1993):
Obrazy
Denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 17 hod.
Výstava vynikajícího malířského díla.
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
12. 2. v 19.00 hodin, dvorana muzea
JIŘÍ PAZOUR - Večer klavírní
improvizace
Poněkud netradičně pojaté koncertní
vystoupení, jehož originální a neopakovatelnou podobu vytváří jeho protagonista
- hudební skladatel a klavírista Jiří Pazour
- společně se svými posluchači.
26. 2. v 19.30 hodin, kinosál KS
VĚRNÝ (VRAH ZVONÍ DVAKRÁT)
Divadelní představení s kriminální zápletkou uvádí umělecká agentura RAJCHA
Praha.
Hrají: Tomáš Krejčíř, Dana Homolová
a Václav Mareš.

PODĚKOVÁNÍ
Chci tímto poděkovat neznámému nálezci
peněženky a osobních dokladů, které jsem
ztratil 16. 1. 2009 na náměstí v Poličce. Velký
dík patří i městské policii za ochotu a přístup
při řešení této události.
Roman Šimůnek, Polička

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:

TÝDEN MAGICKÝCH ZMĚN
ANEB KAŽDÝ DEN KOUSEK
Prožitkové (aktivní) semináře pro dospělé a studenty
Pondělí - jak do svého života přitahovat to, co
chceme (bohatství, úspěch…) - prožitková vizualizace
Úterý
- jak jednoduše a pohodlně sama sebe
léčit
Středa
- jak jednoduše, rychle a za dobrou
cenu, dobře vypadat (pro ženy)
Čtvrtek - jak měnit svůj život podle svých přání
Termín: pondělí 16. 2., úterý 17. 2., středa
18. 2., čtvrtek 19. 2. 2009
Čas:
od 18.00 do 19.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
50 Kč/jedna lekce
Přihlášky: do 12. 2. 2009 s platbou (počet účastníků je omezen)
Lektor:
Radka Mužíková
Info:
Radka Sobolová
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Termín: od 9. do 12. února 2009
Čas:
od 15.00 do 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Věk:
0 - 100
Startovné: 20 Kč, s členskou kartou 15 Kč
Přihlášky: do 6. 2. 2009 s platbou
Lektorka: Tereza Koláčková
Info:
Alena Báčová

Přihlášky: do 23. 2. 2009, minimálně pro 8 účastníků
Lektor:
Radka Sobolová
Info:
Radka Sobolová
SKOTAČENÍ NA LEDĚ
- tentokrát na téma pohádky Ledová královna
- bruslení s hudbou pro děti i rodiče
- hry a soutěže
Termín: úterý 24. února 2009
Čas:
od 15.00 do 16.00 hod.
Místo:
zimní stadion
Cena:
vstupné zdarma
Info:
Radka Sobolová
JARNÍ PRÁZDNINY V SVČ MOZAIKA POLIČKA
16. 2. – 20. 2. 2009
ZIMNÍ POBYT NA HORÁCH
- pro rodiče s dětmi
Termín: od 15. února do 20. února 2009
Místo:
Lyžařské středisko Dolní Morava
Cena:
2 200 Kč
Info:
Zdeňka Švecová
SPORTOVNĚ - ZÁBAVNÉ SOUSTŘEDĚNÍ
PUSTÁ RYBNÁ – DAMAŠEK
- pro členy ZK florbal, hokejbal
Termín: od pondělí 16. 2. do středy 18. 2. 2009
Odjezd: pondělí sraz v 10.30 hod. na autobusovém
nádraží v Poličce

MAGIE BAREV – MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
- výtvarná dílna pro děti
- malované okénko
Termín: čtvrtek 12. února 2009
Čas:
od 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč s členskou kartou 40 Kč
Přihlášky: do 9. 2. 2009 s platbou (počet účastníků je omezen)
Lektorka: MUDr. Hana Vltavská
Info:
Radka Sobolová
KOUZLENÍ S PEDIGEM
- OŠATKA NEBO KOŠÍK
- dílna pro dospělé a studenty
Termín: úterý 24. února 2009
Čas:
od 17.30 do 20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč, s členskou kartou 130 Kč
Přihlášky: do 16. 2. 2009 s platbou (počet účastníků je omezen)
S sebou: zahradnické nůžky, šídlo, ručník, pracovní oblečení
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Radka Sobolová
KERAMICKÉ PONDĚLKY
- keramická dílna pro mládež a dospělé
- volné téma
- práce se sádrovými formami, polotovary pro další tvoření
Termín: pondělí 23. 2. a pokračování v březnu
2009
Čas:
od 17.15 do 19.15 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
25 Kč/hod + 1 Kč za 1 dkg vypálené
hlíny
počet hodin si každý určí sám dle náročnosti a počtu výrobků

HLEDÁTE BRIGÁDU?
SVČ Mozaika Polička přijme
nové vedoucí zájmových kroužků
na školní rok 2009 - 2010
Pracujete rádi s dětmi či dospělými?
Máte zajímavé nápady?
Podělte se o ně a přijďte něco naučit i ostatní.
Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme esteticky,
sportovně, přírodovědně či jinak zaměřené tvořivé
lidi, kteří mají co nabídnout.
Potřebujete-li se ve své činnosti zdokonalit, nebo
se nějakou zajímavou činnost naučit, rádi vám po
dohodě zprostředkujeme a zaplatíme vzdělávací
kurz.
Odměna za vedení kroužku: 80 Kč/hod.
Informace: Alena Báčová, telefon 461 725 352,
mobil: 736 761 281,
e-mail:
bacova @ mozaika-policka.cz

Příjezd:
Místo:
Cena:

středa 13.20 hod. Polička
Pustá Rybná - Damašek
460 v ceně je zahrnuta doprava, strava
5x denně a ubytování
Přihlášky: do 6. 2. 2009 s platbou (počet účastníků
je omezen)
Lektor:
Alena Báčová
Info:
Alena Báčová

JARNÍ PRÁZDNINY U KONÍ STAŠOV 2009
ANEB ZIMNÍ HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
- pro členy ZK Jezdecký
Termín: od pondělí 16. 2. do středy 18. 2. 2009
Odjezd: pondělí 7.15 odjezd z autobusového nádraží v Poličce do Stašova
Příjezd: středa 16.00 hod do Poličky
Místo:
Stašov Jezdecký Klub
Cena:
460 v ceně je zahrnuta strava 5x denně,
ubytování, pronájem koní a jízdárny
Přihlášky: do 9. 2. 2009 s platbou (počet účastníků
je omezen)
Lektor:
Irena Chroustovská
Info:
Irena Chroustovská
KOUZELNICKÁ ŠKOLIČKA
- veselé kouzlení pro děti od 3. tříd
- zvládnutí jednoduchých triků
Termín: čtvrtek 19. února 2009
Čas:
od 9.00 do 11.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
40 Kč
Přihlášky: do 13. 2. 2009 s platbou (počet účastníků je omezen)
Lektor:
Aleš Krejčí (kouzelník z akce Čas pro
neobyčejné zážitky)
Info:
Radka Sobolová
MALÁ ČARODĚJNICE
- výtvarná dílna pro děti
- kouzlení s papírem, barvami a jinými
materiály
- magie výtvarných technik
Termín: pátek 20. února 2009
Čas:
od 9.00 do 14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
65 Kč, s členskou kartou 55 Kč
Přihlášky: do 13. 2. 2009 s platbou (počet účastníků je omezen)
S sebou: pracovní oblečení, velkou svačinu, pitný
režim zajištěn
Lektor:
Radka Sobolová
Info:
Radka Sobolová
VZPOMÍNKY NA KRÁSNÉ 2008
aneb připravujeme letní tábor Krásné 2009
Termín: pátek 20. února 2009
Čas:
od 9.00 do 14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička a ZŠ Masarykova
v Poličce
Určeno: pro účastníky tábora Krásné 2008 nebo
zájemce o tábor Krásné 2009
Info:
Richard Brabec
FLORBALOVÝ TURNAJ
Termín: pátek 20. února 2009
Čas:
od 8.00 do 13.00 hod.
Kde:
tělocvična ZŠ Na Lukách
Kategorie: 4. – 9. třída ZŠ
Startovné: 50 Kč na tým
Přihlášky: do 12. 2. 2009 v SVČ Mozaika
Organizační: hraje se 4 + 1, herní systém dle počtu
přihlášených
Info:
Alena Báčová
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POLIČSKÁ UNIVERZITA TŘETÍHO
VĚKU – LETNÍ SEMESTR - 5. ROČNÍK
Dne 3. 2. 2009 zahájíme v Domě s pečovatelskou službou nový, jednosemestrový soubor
přednášek na téma „Litomyšl“. Probereme město
Litomyšl - od jeho založení přes nejstarší dějiny,
od středověku po moderní dobu, od významných
postav přes literární díla po litomyšlské rodáky.
Nevynechají se ani přednášky zahrnující okolní
obce – Budislav, Proseč, Morašice, Kozov, Nedošín... S potěšením dodávám, že přednášek se ujme
lektor Mgr. Jaroslav J. Gloser, který již v předchozích semestrech na U3V přednášel téma „Osobnosti
města Poličky“.
Druhým studijním tématem zůstává, nyní již třetím semestrem probíhající, studijní obor zaměřený
na „Uměleckou tvořivost a umělecké dílny“. Pod
vedením lektorky Renaty Pechancové probíhají
přednášky na Základní umělecké škole Bohuslava
Martinů. Posluchači budou prohlubovat své znalosti
z oblasti výtvarné, muzikální, proberou se obory
sochařství, architektury a posluchači navštíví výstavy i koncerty.
Přihlásit ke studiu se můžete v recepci DPS
„Penzion“ Polička, Družstevní 970 nebo u paní Ireny
Smolkové na telefonním čísle 461 753 122.
Zimní semestr již pátého ročníku univerzity
třetího věku skončil 27. 1. 2009.
Slavnostní odpoledne zahájil svým vystoupením ve stylu country taneční kroužek univerzity
třetího věku pod vedením paní Jonákové. Své
dovednosti předvedli i posluchači oboru hudby
a společně nám zazpívali písně, které si v průběhu
studia nacvičili.
Po zaznění studentské hymny byly předány
diplomy a osvědčení posluchačům, kteří zakončili
tematické okruhy. Osvědčení získali posluchači
oboru zaměřeného na hudbu a umění připravovaného ředitelkou Základní umělecké školy
Bohuslava Martinů, paní Renatou Pechancovou.
Druhý komplex přednášek na téma „Právo“ přednášeli lektoři JUDr. František Nunvář, JUDr. Marie
Tomanová Ph.D., JUDr. Jiří Kašpar, JUDR. Milan
Břeň a Mgr. Pavel Brandejs. Připravili přednášky
zahrnující právo rodinné, občanské, trestní, dědické a pracovní.
Všem výše jmenovaným lektorům jménem svým
a jménem všech posluchačů děkuji. Děkuji za jejich
čas, který poličské univerzitě třetího věku věnovali,
za spolupráci a za kvalitně a odborně připravené
přednášky.
Irena Smolková
koordinátor univerzity
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 22. února uplynou dva
roky, kdy nás navždy opustil náš
drahý tatínek, manžel a dědeček
pan Josef Roch. Děkujeme všem,
kteří tichou vzpomínkou uctí
jeho památku.
Vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Dne 7. 2. 2009 vzpomínáme 10. výročí, kdy nás náhle
opustil manžel, otec, dědeček
a pradědeček, pan Jaroslav
Stodola. Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou
vzpomínku.
9. 2 si připomeneme
94. výročí jeho narození.

LETNÍ TÁBORY SVČ MOZAIKA POLIČKA 2009
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Věk:
1. - 3. třída
Termín: 7. 7. - 10. 7. 2009
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
680 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2009
Vedoucí tábora: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Věk:
1. - 3. třída
Termín: 13. 7. - 17. 7. 2009
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
850 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2009
Vedoucí tábora: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová
S vůní mandragory v Golemových stopách…
LETNÍ TÁBOR Maděra 2009
Věk:
1. - 9. třída
Termín: 24. 7. - 3. 8. 2009
Místo:
Telecí - Maděra
Ubytování: ve stanech s podsadou
Cena:
2.600,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2009
Vedoucí tábora: Milan Matouš
Info:
Milan Matouš
CESTA KOLEM SVĚTA ZA SEDM DNÍ
TRADIČNÍ LETNÍ TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI
SVČ Mozaika Polička ve spolupráci
s Pionýrem Polička
Věk:
0 - 100 let
Termín: 2. 8. - 9. 8. 2009
Místo:
Damašek
Ubytování: v budově, stany s podsadou
Cena:
upřesníme později
Přihlášky: do 30. 4. 2009
Vedoucí tábora: Irena Chroustovská
Info:
Irena Chroustovská
ADDAMSOVA RODINA
LETNÍ SPORTOVNÍ PRÁZDNINOVÝ
TÁBOR SVRATOUCH
Motto tábora: „Radosti na táboře bude dosti,
jen dejte bacha na své drahocenné lidské kosti!“
Věk:
3. - 9. třída
Termín: 4. 7. - 11. 7. 2009
Místo:
Rekreační středisko Svratouch
Ubytování: 5 lůžkové chatky a zděná budova
Cena:
3100 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2009
Vedoucí tábora: Alena Báčová
Info:
Alena Báčová
TAJEMNÝ HRAD SVOJANOV
LETNÍ TÁBOR NA HRADĚ
S Františkem Povídálkem a jeho kamarády
společně vysvobodíme hradní strašidla.
Věk:
2. - 6. třída
Termín: od 8. 8. 2009 (7-10dní, upřesníme)
Místo:
hrad Svojanov
Ubytování: hradní ubytovna
Cena:
upřesníme později

Přihlášky: do 30. 4. 2009
Vedoucí tábora: Radka Sobolová
Info:
Radka Sobolová
LETNÍ TÁBOR „KRÁSNÉ 2009“
TRADIČNÍ LETNÍ REKREAČNÍ TÁBOR
S BOHATÝM PROGRAMEM
Věk:
1. - 6. třída
Termín: 11. 7. - 19. 7. 2009
Místo:
Krásné – CHKO Žďárské vrchy
Ubytování: Penzion Krásné – luxusně vybavené
pokoje
Cena:
2.900 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2009
Vedoucí tábora: Richard Brabec
Info:
Richard Brabec
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
Věk:
2. - 9. třída
Termín: upřesníme později
Místo:
RZ Mladočov
Ubytování:5 lůžkové chatky a zděná budova
Cena:
upřesníme později
Přihlášky: do 30. 4. 2009
Vedoucí tábora: Petr Cihlář
Info:
Petr Cihlář
LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR
Věk:
11 - 99 let
Termín: 25. 7. - 2. 8. 2009
Místo:
řeka Hron - Slovensko
Ubytování: kempy podél řeky, vlastní stany
Cena:
upřesníme později
Přihlášky: do 30. 4. 2009
Vedoucí tábora: Mgr. Vítězslav Fila
Info:
Mgr. Vítězslav Fila
Od února budou kompletní informace k dispozici na www.mozaika-policka.cz.
Dítě budete moci na tábor přihlásit on-line, přímo z vašeho počítače.
Dítě má místo na táboře jisté až po zaplacení.
Bez platby není přihláška závazná. Přednost mají
přihlášky s platbou.

Přijmeme pracovníka na pozici

MISTROVÁ ŠICÍ DÍLNY

Předpoklady:
dobré organizační schopnosti
zkušenosti s řízením a jednáním s lidmi
znalost oboru
Telefon: 737 629 336.
Kontakt: pohorska@lamido.cz

EKOCENTRUM SKŘÍTEK - ROK 2008
V roce 2008 jsme uspořádali
několik velkých akcí, které se
již staly tradicí a rozrůstají se.
Týká se to hlavně Světového
dne vody (přišlo celkem 546
dětí a žáků a asi 45 pedagogů
z MŠ a ZŠ Poličky a jeho okolí)
a Dne stromů (523 dětí a žáků a 40 pedagogů). Na
další velké akci Den Země jsme spolupracovali s A21
Polička (350 žáků).
Naše činnost zahrnuje i menší vzdělávací programy, které jsou určeny jednotlivým třídním kolektivům
(169 žáků a dětí). Počet těchto nabízených a poskytnutých programů je přímo úměrný dostupným
finančním prostředkům, neboť veškerá činnost je
zajišťována pouze jedním pracovníkem, který je plně
vytížen. Celkem jsme uspořádali v loňském roce pro-

gramy pro 1590 žáků. Jsme rádi, že našich programů
využívá mnohem větší okruh škol než v předchozím
roce – školy a školky nejen z Poličky, ale i z širšího
okolí.
Od září jsme ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Poličce, Občanským sdružením A21 Polička, 1. ZO
ČSOP Polička, ZŠ Pomezí a Junákem Polička zahájili
pravidelný přednáškový cyklus o ekologii pro veřejnost nazvaný „Na zelenou“. Naším cílem je umožnit
co nejširšímu okruhu lidí poznávat zajímavé informace z oblasti trvale udržitelného rozvoje (dvě akce
75 účastníků). Celkově rok 2008 hodnotíme jako rok
s maximálním pracovním vytížením a mnoha spokojenými účastníky našich programů.
Děkujeme Pardubickému kraji, Marlinu s.r.o., úřadu práce a Národní síti EVVO za jejich finanční příspěvky, bez nichž by naše činnost nemohla proběh-
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nout v takovém rozsahu. Dále pak naše poděkování
patří městu Poličce, Divadelnímu klubu Polička, Městské knihovně v Poličce, Gymnáziu Polička za podporu naší činnosti. Děkujeme i všem spolupracovníkům
a vesměs dobrovolníkům za pomoc na našich akcích:
Ing. Martině Vopařilové, Ing. Ivo Janečkovi, Ivanu Šrekovi, Lukáši Zrůstovi, Janu Juklovi, Frederiku Runte
z Dwingeloo v Holandsku, Miroslavu Zlevorovi, Josefu Češkovi, Ing. Janu Kopeckému, Zdeňku Teplému,
Jamie Ault z USA, Mirkovi a Lence Vodehnalovým,
Ing. Radku Krejčímu, Antonínu Petráskovi, Veronice
Bromové a z řad studentů Ondřeji a Terezce Janečkovým, Báře Prudké, Radce Ptáčkové, Lucce a Lence
Šmejdířovým, Magdaléně Dolejšové, Jitce Vosmekové,
Tereze Hermonové, Lence Romportlové, Zuzaně
Jonákové, Pavlovi Vítkovi, Lukáši Vackovi, Pavlíně
Pamánkové a Karolíně Vopařilové.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

DPS PENZION ZVE
3. 2. Keramika – 13.30 hod. pracovní místnost.
4. 2. Cestovatelské odpoledne – film pana
Ing. Kleina – Norsko. 14.00 hod. společenská místnost.
7. 2. „Krok za krokem rokem“, koncertní pásmo
vlastních básní a písní o krásách života a naší rodné
země. Účinkují manželé Ludmila Lujková a Milan
Hakl. Ludmila Lujková, básnířka - recitace. Milan
Hakl, hudební skladatel - zpěv, kytara, zobcová flétna. Jídelna ve 13.30 hod..
10. 2. Bubnování – 14.00 hod. společenská místnost.
11. 2. Video – Tanec 2. část 14.00 hod. společenská místnost.
18. 2. Županový bál – 14.00 hod. jídelna v Penzionu. Už jste někdy tančili v županu? Nebo byli ve
společnosti větší skupiny lidí v županu? Ne? Tak si to
přijďte vyzkoušet do Penzionu. Se svým programem
s názvem „Před spaním“ vystoupí pěvecký soubor
Poupata. K poslechu i tanci hraje pan Hladík. Vstupné
40,- Kč. Občerstvení zajištěno.
Kdo přijde v županu, dostane dáreček.
24. 2. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost.
25. 2. Video z Penzionu – 14.00 hod. společenská
místnost.

PROGRAM KNIHOVNY
NA ÚNOR
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Výstava: Zaostřeno na
hypermarkety
středa 4. února
Radek Sellinger – Írán
multi-kulti beseda s promítáním
čtvrtek 19. února
Malgašský cestovatelský večírek
Madagaskar dvěma pohledy – Slávky Chrpové,
šéfredaktorky časopisu Cykloturistika a Pavla Joneše
– tisíc živých slonů.

PODĚKOVÁNÍ MOZAICE
Středisko volného času Mozaika opravdu
svému názvu ostudu nedělá. Pestrost a vhodný
výběr akcí, kroužků, cvičení pro každý věk dětí.
Přijatelné jak časově, tak finančně. Touto formou
děkujeme celému kolektivu Mozaiky a přejeme
„Jen tak dál“.
Děkují Jedličkovi a Vášovi
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STUDENTI GYMNÁZIA PÍŠÍ
Dcery 50. let
V aule poličského gymnázia je nálada jako před
každou přednáškou či besedou - hučení jako v úlu.
Jakmile se ale otevřou dveře a do sálu plného studentů vejde mladý muž doprovázející dámu jménem Eliška Vlčková, jednu z „dcer 50. let“, atmosféra se zcela
mění a stává se vnímavou ba až mrazivou.
Paní Eliška Vlčková, za svobodna Linhartová,
s kolegou panem Voříškem přijeli, aby v rámci projektu „Dcery 50. let“ informovali dnešní mladou generaci,
která nemá přímý prožitek reality doby, a diskutovali
s námi studenty o tom, co obnášel a jak vypadal život
politických vězňů a především jejich rodin za doby
tvrdého komunismu, tedy v padesátých letech minulého století. Paní Vlčková je dcerou jednoho z mnoha
lidí za komunistického režimu neprávem odsouzených a dnes členkou Konfederace politických vězňů
v Chrudimi.
Na úvod naší besedy promítl pan Kovář dokument
o ženě s velmi podobným osudem podobným příběhu naší vzácné návštěvy, o paní Ludmile Voříškové,
která popisovala život své rodiny a šok, jenž všichni
blízcí prožívali, když byl její tatínek uvězněn „doslova
za nic“. Poté se slova ujala elegantní a křehká dáma
a vyprávěla osud svého otce. V aule by bylo slyšet
i let pírka.
Pan Linhart byl podobně jako pan Voříšek pronásledován StB a odsouzen k trestu odnětí svobody
za „velezradu“. Byl souzen a jeho proces byl víceméně
vykonstruovaný tak, jak si přály „velké ryby“ KSČ. Na
obhájce měl pan Linhart samozřejmě právo, ale byl
to obhájce ex offo = jako by nebyl. Alespoň podle
mých informací byli tito právníci přidělovaní pouze
formálně a mnohdy svého mandanta před přelíčením
ani neviděli. Po prohraném soudu byl tatínek Elišky
Vlčkové (Linhartové) vězněn. Manželka pana Linharta
opakovaně žádala o manželovo propuštění s odůvodněním, že muž ve věznici pracuje na 100%, nemá
žádné námitky proti režimu, vzorně se chová a tak
dále. K radosti všech byl pan Linhart nakonec opravdu propuštěn. V té době bylo Elišce devatenáct let.
Bohužel na něm zanechala tvrdá práce v žaláři trvalé
zdravotní následky a tatínek Elišky Linhartové zemřel
o několik let později na anémii. Asi si nedokážete
představit to napětí a smutek mezi studenty v publiku.
Není divu, že se některým křivila ústa znechucením
z komunistické vlády, patřil jsem k nim také.
Protože se paní Vlčková zmínila o tom, že se zná
s dcerou Milady Horákové, zajímalo mě, co si myslí
o kauze Ludmily Brožové – Polednové. Odvětila
nejprve hořkým úsměvem s nádechem ironie a poté
dodala: „Teď je pozdě, takové věci se měly řešit dříve,
teď může mít trest pouze morální charakter.“
Na úplný závěr naší diskuse jsem se obou hostů
zeptal, jak pohlížejí na nynější KSČM. Odpověď Elišky
Vlčkové byla jasná a důrazná: „Jsou pro mě to, co byli
dříve. Takové skutky se nedají jen tak zapomenout.“
Pan Kovář souhlasně přikývl.
Myslím, že není co dodat.
Tadeáš Vraspír

náročné soustředit se na zadaný úkol a francouzštinu
zároveň. Ač jsme to zpočátku neočekávali, komunikace nám nedělala skoro žádné problémy. Eric se snažil
mluvit pomalu a srozumitelně, abychom vše pochopili. Když občas selhala francouzština, zkoušeli jsme
angličtinu a v nejhorších případech i komunikaci mimikou a gesty tj. „rukama-nohama.“ Nakonec jsme se
ale vždy dobrali ke kýženému výsledku a zdárně jsme
pochopili, co se po nás chce.
Na začátku každého dne pro nás Erik na zahřátí
připravil uvolňovací kola, po kterých jsme se začínali

(foto: Jan Chvála)

Jednalo se o půldenní prožitkový seminář, který
měl ustálenou strukturu, jež se však podle potřeb
účastníků mohla variovat. Průběh semináře byl následující: studenti se posadili do kruhu, aby nikdo
nezůstal stranou, a program mohl začít. Všichni se
navzájem seznámili, včetně vedoucích semináře,
a řekli o tom druhém, co ho baví nebo co má rád.
Po představování přišla další část programu. Žákům
byla položena otázka: „Co by se muselo stát, abych se
cítil/a ve třídě nepříjemně?“ Nikdo ze studentů nemusel prozradit svou odpověď nahlas, ale mohli napsat
odpověď na papír, který jim byl přidělen. Poté byli
rozděleni do čtyř skupin, přičemž v každé vybrali
jednu odpověď a její obsah pak ostatním spolužákům
sehráli ve scénce. Mnozí v sobě mohli objevit vlohy
k herectví, ale cílem bylo, aby si všichni uvědomili,
jak se může dotyčný cítit ve chvíli, kdy se stává obětí
šikany, a jak mu také v té chvíli pomoci. Poté měl každý žák příležitost zeptat se přítomných metodiků, co
ho z daného tématu zajímá. Společnými silami rozebrali problematiku šikany a našli způsoby, jak se proti
ní bránit, a samozřejmě, kde hledat pomoc ve chvíli,
kdy už si sami nedokážeme poradit.
Doufejme, že studenti nebudou mít příležitost se
se šikanou setkat, ale v případě, že se to stane, věřme,
že využijí znalostí získaných na tomto programu i ve
vlastním životě a budou schopni pomoci kamarádovi
nebo komukoliv jinému, kdo se ocitne v takto těžké
životní situaci.
Klára Kašparová, septima,
Gymnázium Polička

připravovat na těžší věci. Pak už nám pouze vysvětlil zadání a „představení“ mohlo začít. Bylo velmi
zajímavé sledovat, jak každý člověk ztvární určitou
emoci úplně odlišně, jak stejné zadání uchopí každý
úplně jinak. Tak například při jednom úkolu před nás
LOS TRIFIDOS
Eric postavil klasický fotbalový míč a řekl, ať si pod
V rámci prevence kriminality proběhlo ve Svitaním představíme cokoliv a předvedeme to ostatním
vách letos na podzim několik akcí, které byly spojené
členům skupiny, kteří budou muset uhodnout podle
tématem „Závislosti“. Jednalo se o vzájemné propojenašeho chování, čím pro nás míč je. Někdo pod ním
ní původně samostatných projektů: výstava fotografií
viděl dítě, telefon, někdo zase pejska nebo rádio. Jindřicha Štreita, komponovaný dramatický pořad
Opravdu záleželo jen na představivosti a fantazii „Den trifidů“, výtvarná a literární soutěž o závislostech,
každého z nás.
taneční vystoupení souboru ZUŠ Polička „Závislosti
Většinu scének jsme museli předvádět panto- a drogy“.
mimicky a každý sám. Jen výjimečně jsme mohli
25. 11. 2008 se v Divadelním centru TRÁM zúčastvydávat zvuky nebo pracovat ve dvojicích. Také
nila programu „Den trifidů“ třída kvarta poličského
hodně záleželo na tom, jak dobře dokážeme reagovat
gymnázia. Program vychází z dramatické výchovy,
a improvizovat na místě. Jen u složitějších scén jsme
což je jeden z pěti oborů estetické výchovy (vedle výdostali 5 minut na přípravu.
chovy literární, výtvarné, hudební a taneční), v němž
Musím říct, že na začátku týdne to určitě nebylo
se pracuje s prostředky a postupy divadelního umění,
lehké ani pro nás, ani pro Erica. Nebyli jsme zvyklí
především s hrou v roli.
jen tak si stoupnout před třídu a začít improvizovat
Příběhem, který se odehrával na ostrově Los Trina dané téma. Eric nás do ničeho nutit nechtěl, ale
fidos, nás prováděla vypravěčka paní Jana Mandlová.
pokaždé, když česky řekl, že by potřeboval dva lidi, Účastníci si na chvíli vyzkoušeli, jak se žije s novou
všichni se začali dívat do země a dělat cokoliv jiného, identitou a povoláním, které si při příchodu na ostrov
jen aby nemuseli jít hrát. A to mu určitě také nebylo
sami zvolili a na jehož základě je starosta ostrova
příjemné. Ale na konci týdne se našli i dobrovolníci
přijal za nové obyvatele. Děj se odehrává na ostrově,
a Eric ani nemusel říkat - „Prosííím, dva lidi?!“
kde z počátku v poklidu probíhá každodenní život
Za sebe a svou skupinu můžu říct, že nám se tento
obyvatel. Lidé konají svá zaměstnání, starají se o svoji
divadelní kurz moc líbil. Získali jsme mnoho cenných
obživu, mohou se dokonce ženit, vdávat či registrovat
zkušeností a odhalili jsme v sobě i herecké vlohy. Jen
a večer se mohou bavit v místním baru, to vše za
je škoda, že pro nás, jako pro maturitní ročník, to byl
místní peníze - trifiny.
poslední týden s Ericem. Ale doufáme, že Eric přijede
Hrou prochází zástupce charity, který požaduje
i příští rok a mladší spolužáci se s ním budou bavit
dobrovolný a nezištný příspěvek, jenž se však pozHERECTVÍ A FRANCOUZŠTINA
stejně jako my.
ději ukáže jako výrazná pomoc všem obyvatelům
Celí netrpěliví čekáme na jeho příjezd. Natěšení,
Alžběta Klimešová
ostrova.
zvědaví, ale na druhou stranu také nervózní. Na postudentka oktávy, Gymnázium Polička
Najednou oblohu protne zelená záře, jež způsoslední chvíli „šprtáme“ důležitá francouzská slovíčka.
bí, že všichni lidé, kteří ji spatří, oslepnou. Vypadne
Co se asi bude celý týden dít? Co s námi bude dělat?
ŠIKANA NA GYMPLU?
elektrický proud a trifidi, zmutované jedovaté rostliny,
Že celou dobu nevíte, o kom a o čem je řeč? Tak tedy
Posmívání, ponižování, psychická, mnohdy i fy- které jsou schopny se pohybovat, se mohou bez přev týdnu od 1. do 5. prosince 2008 přijel na poličské
zická šikana, odvržení od společnosti na její okraj
kážky (elektrický ohradník) přemisťovat po ostrově.
gymnázium francouzský herec a režisér Eric Cénat. a samota. Tyto nepříjemnosti mohou potkat které- Zde je nutné poznamenat, že obyvatelé ostrova byli
Eric je členem divadelní skupiny, která vystupuje
hokoliv žáka nebo studenta, a proto je dobré těmto
před trifidy varováni, upozorněni na jejich nebezpečv Paříži a Orléansu. Menší skupinka herců pak cestu- záležitostem předcházet.
nost, zároveň však těžili z jejich vývozu.
je po evropských školách, kde pořádá divadelní kurzy
Naši mladší spolužáci ze třídy kvarty se dne
Obyvatelé, které záře neoslepila, se nyní snaží
a úzce spolupracuje se studenty. Tohoto krátkého
21. 11. 2008 zúčastnili programu prevence proti šika- dostat do bezpečí sebe a své slepé přátele z ostrodramatického kurzu se na našem gymnáziu zúčastnili
ně, který zajišťovali dva sociální pracovníci z centra
va přeplněného pohybujícími se trifidy. Začíná boj
jak žáci třetího a čtvrtého ročníku, tak i žáci septimy
prevence. Toto centrum, které je zřízené v Bystřici
o přežití.
a oktávy.
nad Pernštejnem, provozuje klub pro děti a mládež
Hra byla skvěle připravena a zpracována na motiv
Každá skupina denně trávila s Ericem v rámci vý- a také realizuje programy primární prevence sociál- Wyndhamovy knížky Den trifidů. Většina žáků třídy
uky francouzštiny 3 hodiny. Při nich jsme hráli krátké
ně nežádoucích jevů pro školy. A právě do jednoho
kvarty a ostatních žáků svitavských škol, kteří se akce
scénky a divadelní cvičení a snažili se vyjadřovat své
z těchto programů se na podzim zapojila i naše škola
zúčastnili, si odnesla hluboký zážitek, který jim popocity a emoce. Musím říci, že kolikrát bylo docela – Gymnázium Polička.
mohl stmelit třídní kolektiv.

11

Z ČINNOSTI DPS PENZION – PROSINEC
Poslední měsíc v roce 2008 byl v DPS Penzion
dářské krizi. Nechybělo ani téma - senioři a město
plný radostných, svátečních, ale i pracovních setká- Polička, jak se seniorům žije v Penzionu, co je trápí
ní. Že se blíží vánoční svátky připomínala výzdoba
ve městě, co by se dalo zlepšit. Senioři byli velmi
Penzionu. Nechyběla tradiční Mikulášská zábava, rádi, že je pan starosta navštívil a na závěr mu pona které potěšily seniory svým vystoupením děti
přáli hodně štěstí v jeho práci.
z MŠ Na Lukách.
Dále bychom mohli ještě připomenout akce jako
O Vánoční výstavě v Kamenci senioři říkají, že
bylo zdobení stromečku, šikovné ručičky, projížďka
je to pohádka. A tak i letos jsme se vydali na místo, vánoční Poličkou, narozeninové zpívání, adventní
kde voní jehličí a perníčky, abychom nasáli vánoč- koncert v podání poličského sboru, ale také nesmíní atmosféru a nechali se unášet prostředím plným
me zapomenout na úplně poslední akci v roce 2008
nápadů, zamyšlení a kouzel. Filmová procházka po – Silvestr v Penzionu. Vystoupení pěveckého souPaříži, doprovozená slovem pana Ing. Kleina byla
boru Poupata a pana Hladíka, laděné do prostředí
krásnou tečkou společných setkání v tomto roce. hospody a vystoupení pana Kyncla a jeho dětí bylo
Prosincovým hostem pořadu „Křeslo pro hosta“ byl
nezapomenutelným zážitkem. K tanci hrála kapela
starosta města Poličky pan Jaroslav Martinů. Přes
Venca-band ze Svitav a nechyběla ani tombola.
ryby a rybníky jsme se dostali až ke světové hospo-

SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ SOU OBCHODNÍ
A SOŠ SČMSD POLIČKA S.R.O.
Každý, kdo by 17. 12. 2008 zavítal do budovy
Domova mládeže v Liboháji, by si mohl myslet, že
se vrátil do časů starého Egypta, kdy si ženy barvily
vlasy henou a bohatě se zdobily šperky. Na chodbách
a hlavně v prostorách tělocvičny jste mohli potkat
dívky nalíčené a oblečené podobně, jako tomu
bylo v dobách starověkého Egypta. Ptáte se, jak je
to možné?
Právě 17. 12. 2008 se v areálu budovy uskutečnila školní soutěž odborných dovedností. Soutěže
se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníků oborů kadeřník
a kosmetička.
Úkolem kadeřnic bylo během 60 minut vytvořit
modelce účes na téma „Egypt“. Složitost a nápaditost
účesu nebyla nijak omezená, jen se nesměla odchylovat od daného tématu. Porota hodnotila nejen techniku provedení a nápaditost, ale i udržení jistoty na
pracovním stolku.
Žákyně oboru kosmetička se utkaly ve dvou
soutěžních kategoriích - v líčení (make-up) a zdobení
nehtů (nail-art) - rovněž na téma „Egypt“.
Úkolem soutěžících bylo v časovém rozsahu 60
minut předvést na modelce make-up korespondující
se zadaným tématem. Členové poroty hodnotili barevnost očí, lepení řas, použití make-upu a celkovou
sladěnost modelky.
V kategorii nail-artu byl čas stanoven také na 60
minut. Podmínkou soutěže bylo namalovat na nehtech
modelek motivy na dané téma, zároveň s nehty byly

malovány a zdobeny ruce a paže. Hodnotila se kvalita
stylu, využití barev, originalita a obtížnost provedení.
Na stupních vítězů bylo místo pouze pro tři žákyně
z každé kategorie, ale ani jeden z ostatních účesů,
nail-artu či make-upu nezůstal svou originalitou, krásou a kvalitou zpracování daleko za vítězkami.
V 9. ročníku mezinárodní soutěže škol a odborných učilišť Kalibr-Cup 2009, který proběhne
5. 2. 2009 v areálu SOŠ a SOU v Lanškrouně, bude
školu reprezentovat vítězka soutěže kadeřnic,
N. Duffková, a žákyně oboru kosmetička, které ve
své kategorii obsadily první dvě místa, tj. M. Svobodová, M. Hraničková, M. Hrstková a M. Švejdová.

Plavání kojenců,
batolat a dětí
v Bystrém u Poličky
Slaná voda, sauna a masáže
První lekce: 15. 2. 2009
Cena:180 Kč za lekci
www.plavacek-deti.cz
Info: 774 020 464
bystre@plavacek-deti.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím pozemek v Poličce nebo okolí. Tel.:
737 827 137
•
Mám zájem o koupi RD v blízkosti Poličky
(cca do 10 km). Tel.: 607 839 928
•
Koupím chatu nebo chalupu na Poličsku
(poblíž lesa). Tel.: 723 514 049
•
Výsledková listina
Koupím byt 2+1 v Poličce. Platím hotově. Tel.
ÚČESOVÁ TVORBA:
606 544 264
1. místo: Nela Duffková (2. ročník)
•
2. místo: Sandra Šteflová (3. ročník)
Prodám zděný byt v Poličce 3+1 v OV po re3. místo: Hana Pokorná (3. ročník)
konstrukci. Cena 1 350 000 Kč. Tel. 602 405 780.
MAKE – UP:
•
1. místo: Michaela Svobodová (2. ročník)
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky,
2. místo: Markéta Hraničková (3. ročník)
bankovky, tuzexové bony, celé sbírky - větší
3. místo: Žaneta Dostálová (3. ročník)
množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotoNAIL – ART:
vosti nejvyšší možné ceny. Info na tel. 724 229 292.
1. místo: Michaela Hrstková (3. ročník)
•
2. místo: Michaela Švejdová (3. ročník)
DN kosmetické studio. Redukce tuku a ce3. místo: Lucie Habrdová (2. ročník)
lulitidy, ošetření zavodněných nohou, rekondiční
masáže, medové masáže, indické masáže hlavy.
O. F., I. P. Kontaktní telefon: 737 629 336
•
MASÁŽ, KTERÁ VÁS OSLOVÍ.
Biskupské gymnázium Skuteč
Nabízím v domácím prostředí relaxační i léčebtel. 469 326 360, mobil 731 598 780, 731 646 733,
nou masáž prostřednictvím multimasážního diae-mail: info@bigyskutec.cz,www. bigyskutec.cz
gnostického křesla. Diagnostický systém vyhodnotí
přijímá ve školním roce 2009/2010 žáky 5. a 9. tříd
stav ztuhlosti svalstva a automaticky nastaví tlak
masáže pro konkrétní osobu. Cena jedné masáže:
Podmínky přijímacího řízení:
85 Kč. Při 10 sezeních cena za jednu masáž 70 Kč.
§
Přihlášky uchazeči podávají přímo ředitelce gymnázia do 15. 3. 2009
Možnost konzultace léčebného i kondičního
§
Do průměru 1,5 a s vyznamenáním na vysvědčení v pololetí 5. resp. 9. třídy - pohovor v den
cvičení, zdravého způsobu života. Individuální
konání přijímacích zkoušek a přijetí bez nich
i partnerské poradenství v oblasti každodenního
§
Uchazeči s vyšším průměrem konají písemné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
života. Relaxační i meditační metody, arteterapie
a další psychoterapeutické přístupy.
Dny otevřených dveří:
Do konce února (mimo 17. 2.) můžete školu navštívit každé úterý od 8.00 do 16.00 hodin.
Kontakt: PhDr. a Mgr. Dana Klevetová, mobil
733 150 277, Bydliště: Modřecká 1087, Polička.
Studijní programy:
Ve dnech pátek - sobota - neděle - pondělí.
§
79-41-K/81 Osmileté všeobecné studium (ŠVP – „Škola jako místo setkávání“)
•
§
79-41-K/408 Čtyřleté studium živé jazyky
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan
Nabízíme:
Fajmon, 603 782 573
§
Velký výběr volitelných předmětů v septimě a oktávě
•
§
Široká nabídka výuky cizích jazyků (AJ, NJ, FJ, RJ, IJ, LAT)
Práce doma. www.jobdoma.cz
§
Možnost ubytování v domově mládeže, školní jídelna, školní klub
•
§
Zážitkové a turistické kurzy, lyžařský výcvik, poznávací zájezdy, ekopobyty
Zhubni! www.topfigura.cz
§
Majáles, Projekt Udine, Noc s Andersenem
•
§
Tematické projektové týdny
Nově otevřeny provozovny ve Svitavách U nemocnice 4 (nad dialýzou 2. patro). Kosmetika,
Přijímací zkoušky:
manikúra, masáže - tel. 728 070 365, pedikúra
středa 22. 4. 2009 a čtvrtek 23. 4. 2009
- tel. 724 715 800, 723 015 902. Wondráková S.
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TŘÍKRÁLOVÝ ZÁZRAK

POZOR!!!

hledáte něco, co se nedá objevit v běžné informační
síti? Hledáte zajímavosti z kulturního dění v Pardubickém kraji? Nevíte kam o dovolené či víkendu, máte
problém se zajištěním nebo poskytnutím služeb? Prší
a Vy nevíte jak zabavit své ratolesti? Chcete si rekreačně
zasportovat a zregenerovat svou tělesnou schránku?
Plánujete dovolenou ve svém oblíbeném a pro Vás
jedinečném regionu?
Již bylo dost otázek!
Na všechny Vám pomůže odpovědět naše, ale i Vaše
publikace.
S uspokojením Vám můžeme oznámit, že již jsme
vydali novou publikaci „Cestujeme po Čechách - Pardubický kraj“. Nové vydání informuje o velice známých
místech v Pardubickém kraji, ale i o místech, které
nenajdete nikde popsané, než v naší publikaci.
Děláme vše pro to, aby naše nové vydání bylo co
nejobsáhlejší a informovalo o všech detailech obcí,
měst, památek a dalších místech tohoto kraje. Není však
v našich silách zveřejnit chronologicky všechna pozoruhodná stavení, Boží muka, kostely, koupaliště a rybníky,
významná a památná místa... To si musí čtenář naší
publikace projet třeba na kole, pěšky nebo autem sám.
Za návštěvu stojí všechna uvedená města, obce
a celé mikroregiony – ostatně to si vyzkoušel tým našich
obchodních zástupců, kteří Vás navštívili. Všichni se
bez výjimky shodují na skutečnosti, že „u nás“- v České
republice, je spousta krásných míst, o kterých někteří
lidé ani netuší.
Pokud této výše uvedené větě někdo nevěří, nezbývá
nic jiného, než se o tom přesvědčit. Tak, jak jsme to
uskutečnili my.
Tato publikace je distribuována na informační centra,
obecní a městské úřady, hrady, zámky, muzea, galerie,
ZOO, jeskyně a některé hotely, penziony a rekreační
zařízení....
Jako bonus a novinku jsme si pro Vás připravili i on-line verzi nově vydaných publikací na adrese: www.aspida.cz . Zjistíte zde, že publikací jsme vydali více, chybí
nám pouze Plzeňský a Karlovarský kraj, abychom měli
zpracovanou celou ČR.
Každým rokem se přímo účastníme i veletrhů
a výstav o cestování a turismu: BVV Region Tour a GO
v Brně, Tourism Expo na výstavišti Flóra Olomouc,
Ostravské výstaviště – Černá louka, kde máme pro vystavovatele a návštěvníky k dispozici všechny publikace.
Popřípadě Vám je můžeme i zaslat poštou. Jsme Vám
zcela k dispozici na adrese:
Aspida s.r.o., Černovická 13, 617 00 Brno, tel/fax.:
545 221 137, e-mail:aspida @ aspida.cz
Těšíme se na Vaše ohlasy a další náměty, jak tyto
publikace, či on-line verzi vylepšit. Jak se Vám líbí???
Pěkné cestování přeje kolektiv firmy Aspida s.r.o.
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Čtyři roky jsem v těsné blízkos- „Víte, k nám Tři králové nedorazili…“ Trochu se za
ti zrodu Tříkrálové sbírky. Ačkoliv
to stydím, ale pak se dostavuje klid. Vždyť my těm
je scénář mých vnitřních pochodů
lidem naší koledou asi opravdu přinášíme radost.
každoročně stejný (vystřídají se
A tak, jak o Vánocích všichni prožíváme zázrak
v něm odhodlání, nadšení, akce, narození Ježíše, o Třech králích v Charitě prožívározčarování, panika, konsolida- me zázrak lidství. Letošní zázrak má svoji číselnou
ce, další akce, únava, akce, akce, hodnotu. Je to částka 439 079,00 Kč (o 73 894,50 Kč
akce...). Nakonec po ní vždycky
více než vloni), z toho v Poličce 125 435,00 Kč
zůstane klid a oči plné údivu. Proč?
(o 25 395,50 Kč více než vloni).
Tříkrálová sbírka totiž není pouze sbírkou
Že to není žádný zázrak? Ale kdeže! Vždyť mépeněžní, jak se jeví navenek. Je i sbírkou lidských
dia jsou plná hospodářské krize a zázraky lidství
charakterů, jež ve mně opakovaně vzbuzují údiv.
se přesto dějí.
Údiv ve mně vyvolávají děti, které každoročně
do koledy jdou, zmrzají, zpívají do kolečka a až do
Rok plný požehnání a pokoje
ochraptění tříkrálovou koledu a pak po návratu na
za Oblastní charitu Polička přeje
Charitě vesele řádí, jako by nepodstoupily žádnou
Štěpánka Dvořáková
námahu. Udivují mě dospělí, kteří po pracovním
týdnu vymění sobotní odpočinek za obcházení
domů s partou dětí a pokladničkou na krku. Udivují mě paní „zásobovačky“, které samy hlídají, aby
se koledníci na Charitu vrátili k plnému stolu. Udivuje mě ochota a preciznost trojice králů na koních,
udivují mě studenti gymnázia, jak překonávají přirozený ostych mládí a odhodlaně se zhošťují úkolu.
Udivují mě starostové obcí, dobrovolníci a ředitelé
vesnických škol, kteří rok co rok na sebe berou
břímě organizace sbírky ve své obci. Udivují mě
pracovníci Charity, kteří se semknou a dřou, aby
všechno klaplo. Udivuje mě stále laskavější a vřelejší přijímání koledníků vámi občany.
A nejvíc mě udivují lidé, kteří po sbírce přijdou
na Charitu s penězi v ruce a s jemnou výčitkou:

VÁNOČNÍ BASKETBALOVÝ
TURNAJ 2008

TENIS
Než vás začnu seznamovat s výsledky, kterých
dosáhli naši hráči v minulém měsíci, dovolte mi,
abych vám oznámil, že již v říjnu roku 2008 se na
svoji tenisovou dráhu vydalo sedm nových dětí
a s nimi ještě Pepíček Nacko, který ale již má jeden
rok tenisu za sebou. Narodily se v letech 2002 a 2003.
Připravují se ve dvou skupinkách a hrát budou minitenis. Na jaře se zúčastní soutěže družstev, kde budou
reprezentovat naše město a pokusí se navázat na své
předchůdce, kterým se v roce 2007 podařilo obsadit
druhé místo ve východočeském kraji. Doufám, že
se jim tento sport zalíbí a budou se snažit prosadit
i v soutěžích jednotlivců a budou dobrými hráči
i v dalších kategoriích.

Našimi tenisovými miminky jsou stojící
zleva Toman Jiřík, Adamec Kubík, Nacko
Pepík, Nguyen Daneček a sedící zleva Vokál
Tomášek, Kozáčková Zuzka, Bartoňová
Adélka a Matoušová Hanička.
27. 12. poslední tenisovou akcí roku 2008 byl
tradiční silvestrovský tiebreak. Dvanáct účastníků
bojovalo systémem každý s každým na dva vítězné
tiebreaky, takže pořádná porce zápasů. Konečné
pořadí – 1. místo Jílek Zdeněk, 2. místo Hegr Petr
a 3. místo obsadil Brokeš Jirka.
3. 1. turnaj starších žáků v Poličce. Z našich hráli
Filip Slaný, Štěpán Švanda - ani jednomu se ovšem
nepodařilo vyhrát, dále hrál Radek Vytlačil tomu se
povedla jedna výhra ve dvouhře a jedna ve čtyřhře
a jedno vítězství ve čtyřhře zaznamenal Martin Cecha.
3. 1. turnaj dorostu v Letovicích, na kterém startoval pouze Honza Křivý a slavil jednu výhru ve
čtyřhře.
10. 1. turnaj dorostu v Poličce. Opět se k nám sjel
plný počet hráčů, tedy 20 kluků a 20 dívek.
Z domácích se předvedl v nejlepším světle Erik
Vápeník, který obsadil 3. místo ve dvouhře a jedna
výhra se také podařila Michalu Kadidlovi. Hráli také
Honza Křivý, Pavel Bidmon, Radek a Terka Vytlačilovi

a Terka Musilová. Nikomu se ale přes velkou snahu
vyhrát nepodařilo.
10. 1. turnaj v babytenisu v Žamberku. Hrálo 12
kluků a 9 dívek a naši se opět neztratili. Zdenda Jílek
obsadil 3. místo, Adam Jelínek a Luboš Bárta skončili
shodně na 5. místě a 7. místo obsadila při své dlouho
odkládané premiéře Barča Quittová.
V sobotu 17. 1. se konal v Poličce první turnaj
v roce 2009. Na pořadu byly mixy. Dvanáct zúčastněných párů bylo nalosováno do tří skupin a z nich si
vítězové a jeden druhý pár, zajistily přímý postup do
čtvrtfinále. Ostatních osm se utkalo o postup k nim.
Ti, kterým se to nepodařilo, pokračovali v pavouku
útěchy, kde se nejvíce dařilo manželům Lonkovým.
Finále se stalo záležitostí dvojic Valdhans, Piknerová
a Cik, Teplá a po výsledku 6 : 3 vyhráli Valdhansovi.
Konečné pořadí poličských:
2.
Cik Jarmil – Teplá Lída
5. - 8. Jílkovi Zdeněk a Andrea,
Kadidlo Michal – Střílková Jana
10.
Jelínek Jan – Pazlarová Alena ml.
11.
Jelínek Petr – Dytrtová Iva
17. 1. se v Brně uskutečnil závěrečný turnaj ve
čtyřhře mužů seriálu Malý Open za rok 2008, tzv.
masters, na kterém startovalo deset nejlepších dvojic
podle výsledků dosažených v minulém roce. Z poličských si účast zajistilo hned pět dvojic, ale pro zranění
Lukáše Kadidla se nakonec zúčastnily pouze čtyři.
Na 3. místě skončily dvojice Krištof Mirek – Vltavský
Vláďa a Scheib Láďa – Hrubý Zdeněk, na 5. místě
Chmel Michal – Vápeník Dušan a na 9. místě Bulva
Leoš – Hegr Petr.
17. 1. turnaj mladších žákyň v Litomyšli. Lucka
Jílková obsadila 2. místo ve čtyřhře a přidala jednu
výhru ve dvouhře.
17. 1. turnaj mladších žáků v Žamberku. Zde bojoval pouze Štěpán Švanda a získal po jedné výhře ve
dvouhře a ve čtyřhře.
Za TO Zdeněk Jílek
KARDIACI ZVOU
Svaz postižených civilizačními chorobami kardio klub Svitavy
zve příznivce kondičních vycházek na zimní

VALENTÝNSKOU VYCHÁZKU
Vycházka bude přizpůsobena momentálnímu počasí.
Délka nepřesáhne 4 kilometry a uskuteční se v sobotu
14. února 2009.
Sraz účastníku na svitavském vlakovém nádraží v 9.45 hod.
Účastníci z Poličky odjezd vlakem do Svitav v 9.10 hod.
Přijde pro své milované srdce a zdraví něco udělat a důstojně
oslavit svátek zamilovaných.
Za výbor kardio klubu Pokorný Jan

Vyznavači basketbalu v Poličce mají jen jednou
za rok příležitost změřit síly v kvalitním turnaji.
Přesně tři dny po Štědrém dnu se pravidelně scházejí v hale gymnázia. Letos už pošesté dalo košům
před cukrovím a televizními pohádkami přednost
přes třicet sportovců a sportovkyň.

Za odměnu se mohli důkladně zpotit a udělali
si obrovskou žízeň. Co má na turnaji rád Martin
Haupt? „Málokde si člověk zasoutěží v tak přátelské
atmosféře, turnaj si prostě nejde neužít. No a navíc
se aspoň vypotí pár kilo toho snědeného cukroví.“
Letos se opět závodilo ve smíšených družstvech. Jak vidí setkání pro změnu basketbalistka
Kačka Tomanová? „Sejde se fajn parta lidí, dobře si
zahrajeme, sníme tradiční párky, které snad jindy
nemohou chutnat líp. A to, že se třeba umístíš až na
posledním místě, nikdo neřeší, protože tam opravdu
nejde o to vyhrát, ale dobře si zahrát - tak, aby nás
to všechny bavilo.“
Letošní ročník byl jedním z nejvyrovnanějších,
týmy se umístily v rozmezí jediného bodu. Po dvou
letech se na poličský basketbalový trůn vrátilo
družstvo K5, které mělo v hledišti i nejmladšího diváka (na obrázku). Na druhém místě je následovali
Kládovi hoši a bronz vybojovali poličští Atleti. Jak
krásná a zároveň nevyzpytatelná hra basketbal je,
poznali nejlépe obhájci loňského titulu Zplozenci
pekel, kteří se propadli až na samé dno výsledkové
listiny.
Sluší se poděkovat Pekárně Borová a Masokombinátu Polička, jejichž sponzorskými dary jsme rozhodně »přispěli« sportovní životosprávě. A dík patří
i Láďovi Královi a ostatním dobrým duším za zorganizování celé akce. Doufejme, že tradice vánočního
turnaje bude pokračovat i příští rok.
naj

X. ROČNÍK AVL
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
8. 1. Pajdáci - Bystré
0:2
Česká soda - Bystré
0:2
Česká soda - K6
0:2
15. 1. THT - ASPV
1:1
THT - K6
0:2
22. 1. Uzený sardinky - Bystré
0:2
Uzený sardinky - K6
0:2
Rozpis zápasů na tento měsíc:
12. 2. ASPV - K6;
Bystré - K6;
Pajdáci - K6
26. 2. THT - Bystré
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl
V novém roce vám všem přejeme hodně zdraví,
štěstí a pohody.
J. K. Dvořák, OV AVL Polička
www.policka.cz/avl
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ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
Těsně před vánočními svátky sehrálo „A“ muž- katelé z Poličky a skalní fanoušci v čele s bývalým
stvo poslední dvě utkání v tomto roce. K prvnímu
hráčem Spartaku a nyní starostou města Jaroslavem
odjížděli kluci netradičně v pátek 19. 12. 08 do Opo- Martinů. Této show předcházel turnaj starých gard
čna, kde je čekal soupeř ze Sezemic. Tento zápas, za účasti Poličky, Litomyšle, Hlinska a Chocně. Turkterý se pro nás vůbec nevyvíjel dobře, nakonec
naj skončil v pořadí 1. Litomyšl, 2. Hlinsko, 3. HC
skončil tak, že jsme vezli domů alespoň 1 bod. První
Polička, 4. Choceň.
třetina skončila 0:0. Po druhé jsme již prohrávali 2:
Nyní ještě jednou k našim nejmenším a jejich
0, čtyři minuty před koncem závěrečné části Spartak
dalším úspěchům na turnaji v Boskovicích, který se
vykřesal jiskřičku naděje a snížil na 2:1. Když bylo
konal 27. 12. 2008 za účasti mužstev zvučných jmen
na ukazateli času 58:46 min., vzal si trenér M. Grub- – HC Kometa Brno, HC Slovan Bratislava, HC Slezan
hoffer oddechový čas, a jelikož se vhazovalo v útoč- Opava, HC Polička A, HC Polička B a HC Boskovice.
né třetině, odvolal brankáře. Tento taktický tah se
I tentokrát hra našich kluků nezklamala. 2. místo „A“
povedl a 10 vteřin před koncem Spartak vyrovnal na
a 5. místo „B“ je úspěchem. Turnaj se konal ve dvou
2:2. V prodloužení branka nepadla a tak se jezdila
skupinách. „A“ se probojovalo do finále, kde podlehtrestná střílení. Bohužel jsme je prohráli, ale jak už
lo HC Slezanu Opava 2:8.
bylo řečeno v úvodu, jeden bod po tomto vývoji
Výsledky základních skupin:
utkání je cenný.
Polička „A“ - Kometa Brno 20:0,
V neděli 21. 12. 08 byl naším soupeřem na domáPolička „A“ – Slezan Opava 0:7
cím hřišti oddíl HC Česká Třebová. Tímto zápasem
Polička „B“ – Boskovice 3:0,
byla ukončena druhá třetina základní části. Bohužel
Polička „B“ – Slovan Bratislava 7:1
k naší nevelké radosti prohrou 3:5. Od úvodu mužV semifinále Polička „A“ porazilo Slovan Bratislastva předváděla velice pohledný hokej, kdy se hra
vu 13:2 a „B“ v boji o 5. místo vyhrálo nad Kometou
přelévala z jedné strany na druhou, a Spartak se
Brno 5:4 po samostatných nájezdech. Celkové pořav úvodní třetině ujal vedení 1:0. Ke druhé třetině
dí 1. Opava, 2. Polička „A“, 3. Bratislava, 4. Boskovice,
nelze mnoho dodat. Po hrubých chybách Česká Tře- 5. Polička „B“, 6. Brno.
bová otáčí na 1:4. Ve třetí třetině se hra Poličky opět
Dne 4. 1. 2009 sehrálo „A“ mužstvo první zápas
lepší a stahuje na 3:4. V závěrečném tlaku Spartak
v novém roce a tím odstartovalo závěrečnou třetinu
opět jako s Chocní inkasuje pátý gól a třebováci
základní části. Soupeřem byl lídr tabulky HC Skuteč.
tak stahují konečné skóre 3:5. Utkání přihlíželo 332
K tomuto duelu odjížděli kluci trochu s obavami,
platících diváků.
zvlášť při vzpomínce na nepovedené utkání doma,
V době zimních prázdnin organizují oddíly různé
kdy jsme zhruba v půlce druhé třetiny prohrávali
turnaje pro přípravky a žáky. Naši nejmenší, tedy
již 0:6 (konečný výsledek prohra). Na druhou strapřípravka „A“ i „B“, dostali pozvánku na turnaj do
nu, ale obavy vyrovnal fakt, že jsme venku ještě
Jaroměře na pondělí 22. 12. 08 za účasti pořádajícího
v základní hrací době neprohráli a Skuteč na jejich
oddílu HC Jaroměř, HC Hradec Králové, HC Choceň
ledě ve vůbec prvním zápase této sezóny porazili
a HC Polička. Můžeme říci, že jak naši malí hokejisté, 2:4. Průběh utkání byl následující. Po úvodním
tak trenéři i někteří rodiče, odjížděli na tento turnaj
vhazování, kdy časomíra ukazovala 13. vteřinu se
trošku s obavami, aby tato velká města jako Jaroměř
Spartak Kubátem ujímá vedení 0:1. Ve 12. minutě
či Hradec Králové nějakou vyšší porážkou nesrazila
Skuteč vyrovnává, ale Spartak má stále tlak. Když
našim klukům sebevědomí pro další mistrovská utká- nevyužíváme dvě sólové akce, přichází třetí a s ní
ní, protože výběr dětí do hokejové přípravky je větší
uklidňující druhý gól těsně před koncem třetiny.
než v desetitisícové Poličce. Tyto obavy se vůbec
Jestli se nám již několikrát nepovedly druhé třetiny,
nenaplnily, naopak. Zhruba v 18.00 hodin, kdy kluci
je tomu tentokrát úplně naopak. Skuteč nepouštíme
dorazili zpátky na poličský zimní stadion, bylo slyšet
vůbec k ničemu a třetinu vyhráváme 0:3 (stav 1:5).
jen hlasité „Spáááártak je nejlepší šalalala“ a na krku
V závěrečné části hry Spartak zvyšuje v 10 minutě
se áčkařům houpaly zlaté medaile a těm mladším
již na 1:7. V době od 14 do 18 minuty třetí třetiny si
béčkařům bronzové. Takže „kluci děkujem“ a jsme
sice kluci vybrali oddechová čas a Skuteč korigovala
na vás pyšní, protože těmito výsledky se odráží
na 4:7. Tento výsledek vydržel až do konce a ze 155
dlouholetá mravenčí práce hlavně trenérů a vlastně
platících diváků jich asi 60 odcházelo spokojenějších,
i rodičů . A to je i důkazem, že město Polička, které
protože byli z Poličky. Dle slov trenéra M. Grubhofdo zimního stadionu, ale i jiných sportovišť vkládá
fera zaslouží kluci velkou pochvalu za velice disciplinemalé finanční prostředky, nejsou zbytečné.
novaný, bojovný a zodpovědný výkon.
Turnaj starších žáků, konaný těsně před Štědrým
Středa 7. 1. 2009 a utkání na domácím hřišti s HC
dnem 23. 12. 2008, jsme pořádali my jako 12. ročník
Lanškrounem. Jinak by se také dalo napsat hokejový
memoriálu Slávka Báči. Účastníci: HC Polička, HC
koncert Spartaku se špatnou předehrou. V době
Chotěboř, HC Žďár nad Sázavou a Opočno. Naši
přípravy ledové plochy na rozbruslení došlo k první
starší žáci nastoupili k prvnímu zápasu celého tur- nepříjemné situaci. U rolby povolil čep a byl konec
naje proti HC Žďár nad Sázavou. Moc jim nevyšel
úpravy ledu. Díky zručnosti a rychlosti ledařů vše
a prohráli 1:3. S Chotěboří remízovali fotbalově 0:0
rychle opravili a začátek zápasu začínal již na kvalita Opočno porazili hladce 7:2. V celkovém účtování
ně upravené ploše. Druhá nepříjemnost přišla při saskončili na 3. místě a doufejme, že Slávek, bývalý
motném rozbruslení, kdy byl spoluhráčem nešťastně
dlouholetý hráč a funkcionář, který zemřel v roce
zraněn Jirka Drobný. S přeraženým nosem putoval
1995, jim tam někde nahoře držel palce.
do svitavské nemocnice. Rozdrcená nosní kůstka si
Výbor oddílu LH se každoročně snaží zajistit pro
vyžádala okamžitou hospitalizaci a my doufáme, že
diváky nějakou akci, která by zpestřila všední život
se Jirka brzy uzdraví, aby se mohl co nejdříve vrátit
v Poličce. Někdy se to daří, někdy ne. Tentokrát
na led. Do třetice nepříjemných událostí byl fakt,
snad vše vyšlo dle odezvy zúčastněných. Agenturou
že jsme v čase 1:17 min. prohrávali 0:1. Od tohoto
zastupující herce Martina Dejdara, nám byla nabíd- okamžiku, však události domácího zápasu nabraly
nuta hokejová show se známými osobnostmi a herci
jen klady a pozitiva. Kluci začali stupňovat svůj tlak
účinkujícími v seriálu „Poslední sezona“.
v dobývání lanškrounské branky a tak trochu se
V sobotu 27. 12. 2008 zaplnilo poličský stadion
zdálo, že rozchytávající brankař, který i s velkou dáv950 diváků, kteří viděli samozřejmě M. Dejdara, jeho
kou štěstí odolával všem střelám. V čase 18:55 minut
syna Matěje, akrobata a vítěze OH Aleše Valentu
kapituloval po akci Krajíčka a tak skončila i první
a třeba taky herce, který byl dlouhodobě nemocen
třetina. To co následovalo ve druhé a třetí třetině se
a na led přišel nejdříve v kraťasech a o francouz- dá nazvat opravdu koncertem. Lanškroun nepouštíských holích a za chvíli i v hokejové výstroji. Dle
me vůbec k ničemu. V 8 minutě zvyšuje Boháček na
svých slov byl v Poličce po těžké nemoci poprvé
2:1, v 16 minutě při přesilovce 5 na 4 na Havlíček 3:1,
na ledě. Nebyl to nikdo jiný než hlavní představitel
o 27 vteřin později znovu na Boháček 4:1, tak končí
komedie 20. století „S tebou mě baví svět“ p. Pavel
druhá třetina. Ve 46 vteřině posledního dějství zvyNový. Jako soupeři se jim postavili někteří podni- šuje D. Vápeník na 5:1, o minutu později Valenta na

15

6:1. V tento moment působí hráči Lanškrouna dezorientovaně a náš golman Víťa Mach mrzne v brance.
V 50. minutě Dvořák a v 51. minutě Kubát stanovují
konečné skóre, které díky lanškrounskému brankaři
mohlo být ještě vyšší. Po závěrečné siréně bouřlivě
děkovalo klukům 220 platících diváků.
V neděli 11. 1. 2009 zajížděl Spartak k dalšímu
utkání do Svitav. Na otevřeném stadionu, kdy teplota ukazovala -12 oC začali naši kluci velice aktivně.
Svitavské mužstvo dostali pod stálý tlak, který byl
korunován dvěma góly. Ve druhé části hry soupeř
neudržel nervy na uzdě. Výsledkem bylo stále
častější vyvolávání osobních soubojů a následné
kouskování hry. I přes tento negativní fakt Spartak
střílí jednu branku (stav 0:3). V poslední třetině
jsou Svitavy znovu pod velkým tlakem. Díky třem
střeleným brankám v této třetině stanovuje Polička
konečný účet 0:6. Ze 120 přihlížejících diváků, více
jak polovina byla poličských.
Neděle 18. 1. 2009 a domácí zápas s Chocní.
I když choceňští přijeli jen o deseti hráčích a chvílemi jejich střídačka zela prázdnotou (v jeden moment
4 vyloučení, 3 na hřišti a 3 na střídačce) výsledek
tomu neodpovídá. Začátek utkání byl velice rychlý.
V době mezi 5 a 10 minutou měl Spartak veliký tlak,
ale bez úspěchu. Třetina tak skončila 0:0. Ve druhé
části hry došlo k řadě vyloučení na obou stranách.
Bohužel využít této rozkouskované hry dokázala jen
Choceň dvěma vstřelenými góly, stav 0:2. Bylo vidět,
že v závěrečném dějství se Spartak trápil. Tento
neblahý fakt velice dobrým výkonem podporoval
brankář Chocně. Po brankové přestřelce, kdy bylo
zkorigováno na 2:4, však k obratu nedošlo a soupeř
díky dalším třem vstřeleným gólům uzavřel skóre na
2:7 (240 diváků).
Stará garda Poličky se 17. 1. 2009 zúčastnila
dalšího turnaje v Litomyšli. Po remízách s Hlinskem
2:2, Litomyšlí 3:3 a prohře 3:4 s Chocní skončila na
4. místě. Na turnaj odjížděla bez několika opor v základní sestavě, např. M. Grubhoffer, L. Vaňák byli vázáni trenérskými povinnostmi k žákům a přípravce,
M. Vaňák pracovní povinností a R. Pruška zraněný.
Pořadí: Hlinsko, Choceň, Litomyšl, Polička.
Junioři:
Chotěboř – Polička 9:1, Polička – Hlinsko 4:2,
Choceň – Polička 14:3 (nedohráno),
Polička – Lanškroun 9:2, M. Třebová – Polička
2:3, Polička - Litomyšl 7:3,
Polička – Chrudim 2:4
Starší žáci:
Polička – Choceň 5:1, Hlinsko – Polička 2.:4,
Polička – Chrudim 6:4,
Lanškroun – Polička 2:10,
Polička – M. Třebová 9:0, Litomyšl – Polička 3:8
Mladší žáci:
Polička – Choceň 2:3, Hlinsko – Polička 4:4,
Polička – Chrudim 3:6, Lanškroun – Polička 6:3,
Polička – M. Třebová 6:0, Litomyšl – Polička 2:3
Elévové:
Litomyšl – Polička 2:11,
Polička – Pardubice 13:3,
Polička – Chotěboř 9:0, Choceň – Polička 2:3,
Polička – M. Třebová 17:4
Přípravka „A“:
Polička – Choceň 8:1, Chotěboř – Polička 2:4,
Světlá – Polička 0:12,
Polička – M. Třebová 12:3, Skuteč – Polička 1:7,
Polička – Pardubice 1:12
Přípravka „B“:
Polička – Choceň 3:8, Chotěboř – Polička 9:1,
Polička – M. Třebová 13:1,
Skuteč – Polička 2:3, Polička – Pardubice 2:16
Výbor oddílu LH

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST NA ÚNOR

MISTROVSTVÍ MSKA-CZ
O víkendu 29. a 30. listopadu 2008 se v Chotěboři
konal největší letošní turnaj - Mezinárodní mistrovství
moderního sportovního karate. Na tuto významnou
akci se sjeli karatisté nejen z celé ČR, ale zúčastnili
se i závodníci z dalších evropských zemí. Celkem
soutěžilo na 150 bojovníků v 17 kategoriích a své
zastoupení zde měl i oddíl MSK Polička.
Akci vedl koordinátor MSKA-CZ mistr Miroslav
Zezulka, DiS., BBA nositel IV. Danu.
Víkend byl přímo nabit bojovou atmosférou. V sobotu se soutěžilo ve formách (sestavy) a probíhaly
eliminační boje. V neděli pak proběhla finále jednotlivých kategorií a turnaj vrcholil boji týmů. To vše bylo
proloženo exhibičními vystoupeními a vysvětlujícími
komentáři pro diváky.
Na turnaj přijeli nejlepší borci z celé republiky,
takže závody to byly velmi náročné, ale také velmi
atraktivní pro diváky. O to větší je radost z úspěchů,

kterých se nám ve tvrdé konkurenci podařilo dosáhnout.
V sobotu také proběhlo vyhlášení výsledků TOP
10 – deset nejlepších sportovců za uplynulý rok v kategoriích forma, boje muži, boje ženy a kategorie absolutní. Nakonec byl také vyhlášen nejúspěšnější oddíl.
Takto se umístili členové poličského oddílu:
Nikola Tobiášová
boje ženy absolutní
Milan Lorenc
mistrovská kategorie boje mužů
Pavel Marko
boje muži 5. - 6. kyu
Pavel Marko
forma Tertia
Šárka Kučerová
boje ženy 5. - 6. kyu
TopTen formy
Milan Lorenc
TopTen boje ženy
Šárka Kučerová
TopTen boje muži
Štěpán Příhoda
Pavel Marko
TopTen absolutní
Šárka Kučerová

1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo
5. místo
5. místo
7. místo
10. místo
8. místo

Oddíl MSKA Polička se umístil na 3. místě. K dosaženým úspěchům gratulujeme a přejeme mnoho
dalších.
Velké dík také patří našim sponzorům:
ENPEKA Žďár nad Sázavou, město Polička, RAComp Service s.r.o., Středisko volného času MOZAIKA

ATLETICKÉ NOVINKY – LENKO, DĚKUJEME!
Byť průběh letošní zimy nepřeje přípravě poličských atletů, neboť nejbližší atletické haly jsou
k dispozici v Praze a v Jablonci nad Nisou, tak
některé výkony jistě stojí za pozornost. Především
úspěšné vystoupení Lenky Schauerové (1988) na
Akademickém mistrovství v hale v Praze, kde tato,
v historii poličské atletiky nejvytrvalejší, vyznavačka královny sportu vybojovala hned dvě své
první „placky“ z mistrovství republiky. Několikrát
je již měla na dosah, ale vždy pověstná desetinka
chyběla. Tentokrát Lenka (na fotografii má číslo
37) na trati 1 500 m (5:08,70) neponechala nic
náhodě a ve spurtu dlouhém cca 600 m si zajistila
bronzovou medaili, kterou jí přál široký okruh atletických příznivců. Ale této sympatické slečně to
ještě nestačilo, a když nastoupila jako náhradnice
do štafety 4 x 200 m nikdo by jistě neočekával zisk
další medaile, ovšem kvarteto FTK UP Olomouc
překvapivě získalo bronzovou medaili. Cenné medaile si mohly prohlédnout naděje poličské atletiky
na tréninku 7. ledna, kam vedly po návratu z Prahy
první Lenčiny kroky.
Další dívčí naděje poličské atletiky Terezka
Vytlačilová (1995) startovala 11. ledna premiérově
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1. neděle zavřeno
2. pondělí 6.00-7.30 h., 12.30-13.30 h.,
18.00-20.00 h.
3. úterý
6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
16.00-20.00 h., 16.30-18.00 h. dvě dráhy
a dvě dráhy plav. oddíl
4. středa 6.00-7.30 h.,
15.00-16.00 h. plavání pro těhotné,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
5. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
6. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
7. sobota 14.00-20.00 h.
8. neděle zavřeno
9. pondělí 6.00-7.30 h., 12.30-13.30 h.,
18.00-20.00 h.
10. úterý
6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
16.00-20.00 h., 16.30-18.00 h. dvě dráhy
a dvě dráhy plav. oddíl
11. středa 6.00-7.30 h.,
15.00-16.00 h. plavání pro těhotné,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
12. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
13. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
14. sobota 14.00-20.00 h.
15. neděle zavřeno
16. pondělí 6.00-20.00 h.
17. úterý
6.00-20.00 h.
18. středa 6.00-20.00 h.
19. čtvrtek 6.00-20.00 h.
20. pátek 6.00-20.00 h.
21. sobota 14.00-20.00 h.
22. neděle zavřeno
23. pondělí 6.00-7.30 h., 12.30-13.30 h.,
18.00-20.00 h.
24. úterý
6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
16.00-20.00 h., 16.30-18.00 h. dvě dráhy
a dvě dráhy plav. oddíl
25. středa 6.00-7.30 h.,
15.00-16.00 h. plavání pro těhotné,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
26. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
27. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
28. sobota 14.00-20.00 h.
V roce 2009 pokračujeme s nabídkou kurzů:
plavání kojenců a batolat, kurzy pro těhotné,
aquaerobic,

v halovém víceboji v rámci přeboru Libereckého
kraje, kde ji nakonec patřilo velmi lichotivé 4. místo. Vždyť přejít z tréninku v závějích do nádherné
haly po nákladné rekonstrukci, kde domácí soupeřky trénují 5 krát týdně, není snadné. Navíc nadějný
výkon byl ozdoben dvěma oddílovými rekordy
v kategorii st. žákyň (60 m př. 10,95 a pětiboj 2393
bodů), kam Terezka postoupila od 1. ledna 2009.
V sobotu 17. ledna se v Pardubicích konaly
krajské přebory žactva a dorostu ve skocích v hale,
kde poličskou atletiku zastupoval premiérově dorostenec Honza Flegr (1993) a ostřílení borci Le Viet
Dung (1996) s Terezkou Vytlačilovou. Přehled výsledků : Honza Flégr dálka 428, výška 150; Le Viet
Dung dálka 460, výška 140 (OR), 60 m 8,00; Terezka
Vytlačilová dálka 450, výška 135 a 60 m 8,5.
Bližší podrobnosti o činnosti oddílu naleznou
zájemci na nových atraktivních webových stránkách www.atletikapolicka.wgz.cz, které připravil
a spravuje David Beneš.
- JarKa -

středa: veřejné plavání pro rodiče s dětmi od
1 roku do 3 let pro veřejnost a pro děti, které dosud navštěvovaly kurzy v malém bazénku – vodníčci. Vstup je povolen bez přihlášky. Podmínkou
je jeden rodič/jedno dítě.
POZNÁMKA: Děti od 3 let věku mají pravidelný kurz v pondělí. O prázdninách se kurzy
nekonají.
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní
den 27 oC. Těšíme se na Vaši návštěvu. Případné
změny budou zveřejněny ve vývěsní tabuli před
plaveckým bazénem
PROVOZ SAUNY: středa a pátek: muži 16.3019.30 h., čtvrtek: ženy 16.30-19.30 h., sobota:
ženy 15.00-17.00 h., společná 17.30-20.00 h.;
provoz sauny o prázdninách nepřerušen
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: dle rozpisu uvedeném ve vývěsní tabuli před plaveckém bazénu
VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ U INSTRUKTORA
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