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NEJEN O ZIMNÍ ÚDRŽBĚ
Vážení spoluobčané,
od letošního roku ze zákona platí, že za škody vzniklé na chodnících již neodpovídá vlastník
přilehlé nemovitosti, ale zodpovědnost přechází
na vlastníka chodníku, kterým je v našem případě
město Polička.
Jsme si vědomi vážnosti této změny, ze které vyplývá, že zimní úklid zajišťují města. I v našem městě
se snažíme na novou situaci připravit, a to v podobě
posílení techniky a počtu pracovníků městské firmy T.E.S. s.r.o., kteří budou mít nelehký úkol, aby
v souladu s plánem zimní údržby města Poličky tuto
nesnadnou práci zvládli.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych se v této
lidsky, technicky, a především finančně náročné věci,
obrátil na Vás, kterým fyzické zdraví a časové možnosti umožní pomoci s odklízením sněhu, s velkou
prosbou o pomoc.
Celý svůj život jsem v Poličce svědkem obětavé
práce mnoha zde žijících lidí, kteří si jsou vědomi, že
vše souvisí se vším, a že v tomto případě platí jednoduchá pravda - o co víc zaplatíme za zimní údržbu,
o to méně zůstane na další potřebné věci včetně nezbytných oprav našich chodníků (jen v letošním roce
došlo, vedle mnoha menších oprav, k výměně celých
povrchů chodníků v ulicích Mánesova, Vrchlického,
T. Novákové a ul. Hegerova).
Vím a chápu, že názor mnohých z Vás bude, že
když platíte daně, tak ať si město poradí, a svým způsobem máte pravdu. V této souvislosti chci všechny
občany ubezpečit, že v důsledku přijetí tzv. úsporného Janotova balíčku, kterým se ze zákona zvyšuje daň
z nemovitosti 2x, naše město zruší místní koeficient 2
a tím výše daní pro příští období zůstává beze změn.
Pro majitele obchodů a dalších provozoven se pravděpodobně o něco sníží.

MĚSTO POLIČKA NA
VELETRHU ROPFÓRUM 2009
V pátek 25. září proběhl v prostorách Univerzity
Pardubice Veletrh regionálních projektů ROPFÓRUM 2009. Veletrh, který pořádala Regionální
rada regionu soudržnosti Severovýchod, představil
projekty financované z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod. Mezi účastníky
veletrhu bylo i město Polička, které se prezentovalo
těmito projekty:
3. 1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu – Centrum
Bohuslava Martinů v Poličce, Regenerace Palackého náměstí v Poličce
2. 2. Rozvoj měst – Rozšíření průmyslové zóny
v Poličce – 1. etapa.
V průběhu veletrhu došlo k významné výměně
zkušeností mezi jednotlivými zástupci měst, kteří
své projekty prezentovali. Zájem veřejnosti v naší
expozici patřil zejména propagačním letákům a filmu o novém Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
Mezi hosty, kteří si prohlédli naši prezentaci, byl
i hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.
Ing. N. Šauerová
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PŘEVOD SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ
ŠKOLY PARDUBICKÉMU KRAJI

Přesto cítím osobní povinnost se na Vás s touto
Obce mohou zřizovat školy nebo školská zařízení,
nepopulární výzvou o pomoc obrátit. Za naše město
které jinak povinně (dle zákona č. 561/2004 Sb. –
Poličku mohu slíbit, že i nadále naší prioritou bude „školský zákon“) zřizuje kraj nebo ministerstvo, pokud
efektivně hospodařit a to ve všech oblastech a nadále
prokáží potřebné finanční, materiální a personální
učinit vše pro snižování nákladů na chod města, a to
zabezpečení jejich činnosti. Toto je případ Speciální
i v situaci, kdy stát znovu a znovu nakládá na města
základní školy Polička (dále jen Speciální ZŠ), kde se
další povinnosti. Je správné, že v době, kdy stát byro- vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
kracii posiluje, tak na MěÚ v Poličce došlo za posled- (tj. se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním
ní období ke snížení počtu zaměstnanců.
a se zdravotním postižením). Ve škole plní povinnou
Dlouhodobě zastávám názor, že jedinou cestou
školní docházku okolo 50 žáků.
k udržení zdravé prosperity je pokračování v politice
V minulosti se město Polička stalo zřizovatelem
poslední doby, kdy na jedné straně došlo k razant- Speciální ZŠ a hradí provozní a investiční výdaje
nímu snížení zadlužení Poličky, a to ze 105 mil. Kč
spojené s činností této organizace. Pro město to znav roce 2002 na současných cca 30 mil. Kč. Za celé
mená každoročně ukrojit z rozpočtu města do výdajů
toto období nebyl přijat ani jeden úvěr, a přesto došlo
přibližně 1 mil. Kč na provoz školy, tj. energie, matek realizaci mnoha velkých akcí – staveb užitečných
riálové náklady, vybavení budovy, atd.. Na část neinpro život v našem městě.
vestičních výdajů přispívají okolní obce, ve kterých
I v těžkých hospodářských časech budeme v roce
mají žáci školy trvalé bydliště. Od roku 2004 bylo nad
2010 usilovat o realizaci několika dalších významných
rámec provozních výdajů do oprav a úprav budovy
akcí, jejichž přínos by měl být i pro příští genera- vloženo 2,7 mil. Kč.
ce a možná i staletí. Jako jsou např. rekonstrukce
Protože tento typ škol má zřizovat především kraj
náměstí, oprava městské kanalizace, první etapa
a v okolních větších městech podobné školy kraj zřímodernizace krytého plaveckého bazénu a, v nepo- dil, město Polička začalo projednávat možnost převoslední řadě, obnova hradního paláce hradu Svojanova
du školy Pardubickému kraji. Jednání v letošním roce
včetně přilehlého Domu zbrojnošů. Rozsah nákladů
vyústila ve vzájemnou dohodu, kterou 17. 9. 2009
na tyto akce činí cca 100 mil. Kč a z velké části budou
schválila Zastupitelstva města Poličky i Pardubického
hrazeny z dotací. Věřím, že se shodneme, že by bylo
kraje. Podle dohody Speciální ZŠ, příspěvková organineodpustitelnou chybou nedofinancovat naši spoluú- zace města Poličky, 31. 12. 2009 ukončí svou činnost.
čast, a tím znemožnit realizaci těchto akcí. Samotný
Od 1. 1. 2010 její činnost převezme nová příspěvková
rozpočet města Poličky by nikdy neumožnil realizaci
organizace zřízená Pardubickým krajem.
takto nákladných témat.
Chci připomenout, že na rozdíl od jiných měst
vzniklo v našem městě a dále vzniká mnoho velkých věcí za velkého přispění našich občanů a jejich
pracovního elánu a nadšení. Díky tomu skutečné
náklady zdaleka na mnoha akcích nedosahují původního rozsahu. V minulosti takto byly realizovány
např. akce krytý plavecký bazén, Mateřská škola Luční Polička, letní stadión, opravy církevních objektů
a mnohé další. V posledních letech tímto přičiněním
vzniklo mnoho dalších prospěšných akcí: prostory
pro činnost Divadelního spolku Tyl, sportovní areály
– lyžařská sjezdovka, tenisové kurty, oprava sokolovny,
upravené zahrádkářské kolonie vč. rybářského areálu
a mnoho dalších velkých věcí, které by bez přičinění
našich lidí stály naše město a občanská sdružení
mnohem větší částky nebo by nikdy nevznikly.
Moje práce mi dlouhodobě umožňuje porovnávat
naše konání s jinými městy a věřte, že naše město
považuji z mnoha různých důvodů za ekonomicky
úsporné a občansky velmi aktivní.
Myslím, že mnohým obětavým lidem za mnohé
dlužíme a já vždy cítím znovu a znovu velkou hrdost
na ducha našeho města a moc si vážím, že jsem poličský občan, a že i já jsem součástí tohoto dění.
Na závěr mi dovolte, abych za město všem poděkoval za práci, kterou jste pro Poličku odvedli a dále
odvádíte a zároveň předem poděkoval všem, kterým
zdraví a čas umožní pomoci se zimní údržbou. Chápu
i všechny ty, kteří z různých důvodů nemohou anebo
nechtějí pomoci a za město slibuji, že uděláme vše,
co je v našich silách, abychom zimní úklid úspěšně
zvládli.
S pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta

PODĚKOVÁNÍ PANÍ ŘEDITELCE E. HEJTMÁNKOVÉ
U příležitosti ukončení činné služby a funkce
ředitelky Mateřské školy Polička, Palackého nám.
181, paní Evy Hejtmánkové, se konalo na MěÚ
v Poličce za účasti starosty J. Martinů, místostarostky Phdr. Marie Tomanové Ph. D. a zástupců oddělení školství odboru vnitřních věcí slavnostní setkání,
kde pan starosta i ostatní zúčastnění poděkovali
paní ředitelce za její dlouhodobé působení v oblasti předškolního vzdělávání dětí v Poličce.

Paní ředitelka Hejtmánková po ukončení studia
na Pedagogické škole v Litomyšli v roce 1969 nastoupila jako učitelka v Mateřské škole na Hegerově ulici,
kde v letech 1975-1977 působila ve funkci ředitelky.
Od roku 1977 až doposud pracovala ve funkci ředitelky Mateřské školy na Palackého náměstí.
Vážená paní ředitelko, město Polička, oddělení
školství i rodičovská veřejnost Vám ze srdce děkují
za Vaše dlouhodobé působení v poličském školství. Poděkování Vám zároveň patří i za všechny
děti, v jejichž myslích a srdcích jste zanechala
významnou stopu své moudré, obětavé a tvůrčí
učitelské osobnosti. Vaše působení ve funkci
učitelky i ředitelky uvedených mateřských škol
bylo vždy příkladem citlivého přístupu k dětem,
profesionálního řízení a vstřícné komunikace se
všemi partnery.
Vážená paní ředitelko, zároveň Vám přejeme
mnoho zdraví a dlouhá léta radostného odpočinku,
o kterém víme již teď, že bude i nadále aktivní a věříme, že bude plný hezkých vzpomínek na práci
s dětmi.
Vladimír Dospěl

PLES KRÁLOVEN VĚNNÝCH MĚST
Královských věnných měst je devět. Devět
je také královen, které byly devět let voleny
vždy v jednom královském věnném městě. Vyvrcholením volby královen se stal ples „Královen
věnných měst“, který se uskutečnil v sobotu
9. 10. 2009 v královéhradeckém Aldisu. Ples byl
slavnostně zahájen nejvyššími zástupci svazku
obcí Královská věnná města – starosty a místostarosty jednotlivých měst. Naše město zastupoval

starosta Jaroslav Martinů. Mezi účastníky plesu
nechyběli též poličští radní a zastupitelé. Do
Hradce Králové přijely všechny dívky, které titul
Královna věnných měst získaly. Bohužel kromě
jediné - dívky z Jaroměře - která svůj titul získala právě v Poličce.
Města byla na plese prezentována nejen svými
zástupci, ale i propagačními materiály, některá
nabídkou svých typických produktů a také kulturním vystoupením. Město Polička připravilo
půlnoční překvapení, kdy vystoupil kouzelník
pan Jiří Krejčí. Součástí plesu byla i speciální
výstava, která představila jednotlivá královská
věnná města.
Ing. N. Šauerová

OBLÍBENOST CYKLOBUSU
STÁLE ROSTE
Již čtvrtým rokem mohli cyklisté pro své
výlety v Českomoravském pomezí od července
do září, od pátku do neděle, využívat služeb
cyklobusu. Letošní novinkou bylo výrazné
prodloužení trasy cyklobusu až do oblasti Moravskotřebovska a Jevíčska. Během 13 víkendů
a dvou státních svátků bylo celkem najeto 8.826
km. Nejvyužívanější byl nedělní ranní spoj z Jevíčka přes Svitavy, Litomyšl a Nové Hrady do
Proseče a Poličky. Cyklobus tento rok přepravil
1.575 cestujících, z toho např. v červenci bylo 137
cyklistů a 45 rodinných jízdenek. V porovnání
s rokem 2007 došlo ke značnému zvýšení cestujících – firma Zlatovánek letos přepravila o cca 900
osob více! Celý projekt cyklobusů koordinovalo
město Litomyšl ve spolupráci s městy Polička,
Svitavy a Moravská Třebová za výrazné podpory
Pardubického kraje.
Mgr. Jan Matouš
výkonný výbor svazku obcí
Českomoravské pomezí

ZPRÁVIČKA O PŘÍJEMNÉ
CHŮZI
Nejsem mluvčí uživatelů chodníku v ulici T. Novákové, ale dovolím si poděkovat jak pracovníkům,
kteří zaváděli elektrokabely do země, tak těm, kteří
položili novou dlažbu a upravili co šlo v úseku staré dlažby, aby „necvakala“ a tudíž necákala vodu
při mokrém počasí.
Helena Benešová
T. Novákové 396, Polička
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 19. 9. přijali strážníci oznámení o střetu
psa s motorovým vozidlem na ul. Hegerova. Na
místě strážník zjistil, že při střetu došlo k poranění
psa. V tu chvíli se na místě nacházeli dva občané
města pan Leoš Borůvka a pan Pavel Hubinka, kteří duchapřítomně reagovali na situaci a společně
poraněného psa naložili do vozidla a převezli ho na
veterinární ošetření. Tímto by strážníci chtěli touto
cestou poděkovat oběma jmenovaným za spolupráci. Strážník dále zjistil majitele psa a tohoto o věci
vyrozuměl. Na vozidle žádná škoda nevznikla. Věc
byla na místě vyřešena.
Dne 22. 9. bylo přijato oznámení o poraněném
dravém ptáku v blízkosti města. Hlídka se dostavila
na místo a od oznamovatele převzala nalezeného
dravce, kterého v krabici převezla na služebnu MP.
Následně strážníci vyrozuměli záchrannou stanici
Zelené Vendolí, která si poraněného dravce převzala a převezla na stanici.
Dne 30. 9. byl strážníky odchycen potulný
pes na ul. Wolkerova. Pohyboval se bez přítomnosti svého majitele. Podle identifikačního čísla
na známce byla zjištěna majitelka psa, která byla
o věci informována. Psa si ještě téhož dne převzala.
Za uvedený přestupek byla hlídkou MP postihnuta
v blokovém řízení.
Dne 8. 10. v odpoledních hodinách provedli
strážníci MP odchyt toulavého psa, který se pohyboval bez přítomnosti svého majitele u vlakového
nádraží v Poličce. Dle místní znalosti strážníků byl
potulný pes hlídce známý, proto ihned vyrozuměli
jeho majitelku, která si psa převzala na služebně
MP. Věc byla s majitelkou psa vyřešena v blokovém
řízení.
Dne 10. 10. vykonávali strážníci noční službu.
V 05. 30 hod. strážníci z městského kamerového
systému zahlédli podnapilého muže, který se klíčem pokoušel otevřít jedno ze zaparkovaných vozidel, které stálo na parkovišti na náměstí Palackého.
Asi po 10 min. zjistil, že vozidlo, které chce otevřít,
není jeho, neboť svoje vozidlo zaparkoval rovněž na
parkovišti, ale cca. o 50 m jinde. Jednalo se o stejné
typy vozidla. Poté co nalezl svoje vozidlo, nasedl
do něj a odjížděl směrem ke kruhovému objezdu,
přičemž ještě stačil prorazit pneumatiky vozidla
o obrubníky, které přejížděl na náměstí. Hlídka
pronásledovala vozidlo až ke kruhovému objezdu,
kde bylo zastaveno. Provedenou orientační dechovou zkouškou řidiče bylo zjištěno 2,24 promile
alkoholu v dechu. Na místo byla ihned přivolána
hlídka PČR, která si celou věc převzala pro podezření ze spáchání trestného činu.
Dne 14. 10. byli strážníci přivoláni k parkovišti
na ul. Tyršova, kde jedno z vozidel bránilo ve výjezdu z domu a vejití ke vstupním dveřím do domu.
Po přijetí na místo hlídka zjistila, že se oznámení
zakládá na pravdě a zde stojící dodávka stojí před
vstupní brankou k domu a zároveň na chodníku,
před výjezdem z domu. Jednalo se o firemní vozidlo, na kterém byla nálepka s označením firmy
a tel. číslem. Hlídka zavolala na toto číslo a řidiče
vyzvala, aby se dostavil k vozidlu. Po příchodu
řidiče byla věc vyřešena v blokovém řízení a řidič
následně s vozidlem přeparkoval.
Městská policie
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DNY WESTERVELDU V POLIČCE
I přes nepřízeň počasí a sněhovou kalamitu
přijel do našeho města v pátek 16. 10. autobus s 33
holandskými hosty. Celá skupina byla ubytována
na internátě SOŠ a SOU Polička. V pátek večer proběhlo setkání s rodinami, které připravily večeři
a pozvaly holandské hosty do svých domovů. Ačkoliv průměrný věk skupiny z Holandska byl 70 let,
všichni působili velmi energickým dojmem a předali nám pozitivní náladu. Sněhová nadílka byla pro

holandští hosté oficiálně přivítáni starostou města
Jaroslavem Martinů a byly jim předány dárky od
města Poličky. Za holandskou stranu promluvil pan
Ludzer van Schors, který je „duší“ naší spolupráce
ve Westerveldu. Večer opět plný tance a hudby pokračoval do pozdních nočních hodin.
Na neděli byl naplánován výlet na hrad Pernštejn. Téměř všichni zde byli poprvé a byli tímto
hradem uchváceni. Chladné počasí, ale příjemné

Holanďany velmi vzácná, byli okouzleni Poličkou
v „bílém“, sníh si u nás opravdu vychutnali.
Sobota dopoledne patřila prohlídce Centra
Bohuslava Martinů v Poličce. Hosté byli návštěvou
nadšeni, ocenili, že jsou expozice živé, že si mohou
vše vyzkoušet, obdivovali české sklo i expozici
o životě našeho rodáka „Barevný svět Bohuslava
Martinů.“ Odpoledne vystoupila taneční skupina
z Holandska v poličském penzionu. Holanďané
tentokrát přivezli tanečníky v dobových krojích,
kteří tančili a zpívali za doprovodu dvou akordeonů. V zaplněném sále vytvořili nádhernou atmosféru. Své krásné vystoupení předvedli i poličští tanečníci, kteří zatančili Českou besedu. Odpoledne plné
hudby, tance i úsměvů se v penzionu opravdu vydařilo. Sobotní program vyvrcholil společenským
večerem v Divadelním klubu v Poličce. Zde byli

období mimosezóny, zajímavá prohlídka prostor
hradu, taková byla neděle na hradě Pernštejn. Po
prohlídce hradu skupina našich holandských přátel
odcestovala domů.
Tak zase za dva roky, tentokrát v Holandsku,
kde proběhnou Dny Poličky ve Westerveldu. Doufám, že si všichni holandští hosté odvezli pěknou
vzpomínku na víkend strávený v našem městě,
dle jejich vyjádření se jim u nás velmi líbilo a na
sobotní večer v Divadelním klubu prý nikdy nezapomenou.
Ráda bych vyjádřila dík všem, kteří pomohli při
organizaci této náročné akce. Velký dík patří Jirkovi
Girčákovi, který svou vynikající znalostí nizozemštiny pomohl při tlumočení a organizaci programu,
díky Divadelním klubu, zejména Lukášovi Zrůstovi
za skvělou spolupráci a podmínky, které v klubu
pro sobotní večer spolu se svými spolupracovníky vytvořil, díky všem poličským rodinám, které
byly osloveny a vzaly holandské hosty domů na
večeři, díky SOŠ a SOU Polička za výbornou kuchyni a ubytovací služby. Zde bych ráda jmenovala
Láďu Pakostu, který uvařil pro dva holandské páry
páteční večeři a spolu se svými spolužačkami zde
hosty obsloužil. Od kouřící polévky se ozývalo
„lecker, lecker“ – což znamená lahodné. Děkuji
vedení školy, že vytvořila podmínky pro tuto soukromou „studentskou“ večeři. Děkuji paní Šafářové,
že zorganizovala vystoupení poličských tanečníků
v penzionu, děkuji zaměstnancům penzionu za vřelé přijetí holandských hostů a všem, kteří tu byli, za
neopakovatelnou atmosféru.
Ing. N. Šauerová

VE STŘÍTEŽI NEZAHÁLEJÍ
O tom, že naši spoluobčané umějí „máknout“
i na obecním, nás přesvědčili právě zde. Nevzhledný, zarostlý a skoro vyschlý bývalý rybníček uprostřed obce proměnili na pěkně upravenou vodní
nádrž. Ta bude sloužit jako zdroj požární vody,
jako záchytná nádrž v době povodní a zároveň, po
osázení a dalších menších úpravách, jako pěkné
místo k odpočinku. Většina prací byla prováděna
svépomocí za finanční podpory města Poličky.
Velké poděkování patří hasičům, hlavnímu organizátorovi akce panu Václavu Radiměřskému, panu
Josefu Jaščevskému, předsedovi občanského výboru, i všem dalším nejmenovaným, kteří se na práci
podíleli. Ale nádrží prý vše nekončí. Ve Stříteži mají
ještě další plány na zvelebení své obce. A my jim
přejeme, aby se je podařilo uskutečnit.
Ing. Vladimír Bartoš, MěÚ Polička

STROMY NA HŘBITOVĚ
U SV. MICHAELA
V současné době probíhá aktualizace projektové dokumentace obnovy zeleně na hřbitově u sv.
Michaela a další etapa prací dle projektové dokumentace zahrnující instalaci prvků lapidária severně
od zvonice. V této souvislosti budou pokáceny dva
větší javory u východní zdi hřbitova, neboť tuto
zeď narušují a dále by se situace jen zhoršovala.
Bohužel došlo ke zpřísnění dotačních podmínek
Operačního programu Životní prostředí, ze kterého
má být obnova zeleně financována, a město bude
muset upustit od kácení některých stromů, které
mají jen omezenou perspektivu růstu a jejichž odstranění je z koncepčního hlediska vhodné. Vlastní
realizaci projektu obnovy zeleně předpokládáme
na přelomu roků 2010 a 2011.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉ RADY
kovního hradebního obvodu, odvodnění horního
nádvoří hradu, zabezpečení areálu hradu vstupní
hřbitově sv. Michaela v Poličce“ s panem Alešem
branou, slavnostní osvětlení hradu a expoziční
Lánským, se sídlem Bílé Poličany dle důvodové
využití hradního paláce a domu zbrojnošů hradu
zprávy.
Svojanova“ mezi městem Polička a firmou OMNIA
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
projekt spol. s r.o., Brno, dle důvodové zprávy.
o výpůjčce mezi Městem Polička jako půjčitelem
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se spo- a Rybářským sdružením Vysočina se sídlem v Polečností COLAS CZ, a.s. Praha 9, na akci „Zimní sta- ličce jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je readion – parkovací plocha včetně venkovních úprav
lizace projektu Polička – protipovodňová opatření
SO 9 (etapa 2009 – I. část)“ dle důvodové zprávy.
pro povodí Bílého potoka nazvaného „Limberský
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 1540 09 s fir- rybník – rekonstrukce výpusti a bezpečnostního
mou PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička
přelivu“ dle důvodové zprávy.
na „Rekonstrukci a rozšíření zásobovací rampy
Školní jídelna, Rumunská ul., Polička“ dle důvoUsnesení přijatá na 25. schůzi Rady města
dové zprávy.
Poličky konané dne 19. října 2009
RM schvaluje platový výměr ředitele Mateřské
RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném
školy Čtyřlístek Polička s platností od 1. 11. 2009
převodu odpočívadla z majetku svazku obcí Kraj
a zároveň mu schvaluje odměnu ve výši dle důvo- Smetany a Martinů v místě pod Baldským vrchem
dové zprávy.
do majetku města Poličky dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí Smlouvu o nájmu mezi
RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou
Městskou knihovnou Polička a občanským sdruže- vyhlášku č. 1/2009, kterou se mění Obecně závazním Pontopolis Polička a schvaluje slevu na nájmu
ná vyhláška č. 5/2008, o stanovení koeficientu pro
ve výši dle důvodové zprávy.
výpočet daně z nemovitostí.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 200901,
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pro
jejímž předmětem je „Restaurování sochy anděla na „Kamerový systém – Sběrný dvůr Polička“ s firmou
LIKO Svitavy, a.s., dle důvodové zprávy.
RM schvaluje návrh neudržovaných místních
komunikací ve vztahu k zimní údržbě dle důvoGymnázium Polička, nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička
dové zprávy.
Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
č. 1/2009 na akci „Přemístění a oprava náhrobků ze
V letošním roce si připomínáme
dvora Městského muzea a galerie Polička“ s firmou
Přemysl Mitáš, Pomezí dle důvodové zprávy.
RM jmenuje ředitelkou Mateřské školy Polička,
Palackého nám. 181 paní Vladimíru Střílkovou,
se dnem nástupu do funkce ke dni 1. 11. 2009.
RM bere na vědomí dokumenty předané školami, které zřizuje Město Polička:
• Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2008/2009,
Při této příležitosti se uskuteční
• Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Poličve dnech 20. a 21. listopadu 2009
ka za školní rok 2008/2009,
oslavy tohoto jubilea s následujícím programem:
• Výroční zprávu Speciální základní školy Polička
za školní rok 2008/2009.
Pátek 20. 11.
• Plán činnosti Základní umělecké školy B. Marti9.00 – 17.00 gymnázium
nů Polička pro školní rok 2009/2010,
Den otevřených dveří
• Školní vzdělávací program Mateřské školy Rozprezentace výuky a dalších činností studentů
marýnek Polička pro roky 2009 – 2014,
výstava o historii školy
• Školní vzdělávací program Mateřské školy Luční
17.00 Aula
Polička pro roky 2009/2010.
slavnostní koncert
dívčí sbor gymnázia
RM doporučuje ZM schválit prominutí nájemklavírní Mistr Radoslav Kvapil
ného za 4. čtvrtletí roku 2009 za pronájem nebyto19.00 Divadelní klub
vých prostor – restaurace a s ní související nebytové
vernisáž výstavy studentů gymnázia
prostory hradu Svojanov, které bylo stanoveno na
Gilgameš, studentské divadlo
základě nájemní smlouvy ze dne 5. 1. 2009 mezi
LHS, hiphop – rap (J. Králíček, J. Křivý a T. Trkal)
příspěvkovou organizací města Hradem Svojanov
Krajdablues, blues – jazz – rock
a Střední odbornou školou a Středním odborným
(J. Pávek, J. Krajíček, A. Hegr a V. Cach)
učilištěm Polička.

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města
Poličky konané dne 21. září 2009
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na
poskytování služeb souvisejících se zajištěním
přípravy a průběhu zadávacího řízení pro výběr
dodavatele na akci: „Regenerace Palackého náměstí
v Poličce – 1. etapa“, subjektu: Ing. Andrej Kašický,
Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na
poskytování služeb souvisejících se zajištěním
přípravy a průběhu zadávacího řízení pro výběr
dodavatele na akci: „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – 1. etapa“ mezi Městem Polička
a Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na
„Zhotovení projektové dokumentace na obnovu venkovního hradebního obvodu, odvodnění horního
nádvoří hradu, zabezpečení areálu hradu vstupní
branou, slavnostní osvětlení hradu a expoziční
využití hradního paláce a domu zbrojnošů hradu
Svojanova“ firmě OMNIA projekt spol. s r.o., Brno,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na „Zhotovení projektové dokumentace na obnovu ven-

90. výročí založení
poličského gymnázia

Sobota 21. 11.
9.00 – 15.00 gymnázium
Den otevřených dveří
prezentace výuky a dalších činností studentů
výstava o historii školy
19.00 Divadelní klub
Gilgameš, studentské divadlo
Meloun Parkings, punk – rock
(H. Straková, J. Neřold, B. Chadima, T. Chadima a J. Schauer)
Nasaďte Ski, známá poličská kapela složená původně
ze studentů gymnázia
Spolupořadatelem akce je město Polička
Setkání bude pro všechny nejen připomenutím let strávených ve studentských lavicích, ale zároveň i možností k prohlídce gymnázia a k nahlédnutí do jeho současnosti i historie. Všechny
vás co nejsrdečněji zveme.
Mgr. Miloslav Svoboda, ředitel Gymnázia Polička
Jaroslav Martinů, starosta města Poličky

RM projednala a doporučuje ZM schválit ukončení provozování domova pro seniory příspěvkovou organizací Domov důchodců v Poličce ke dni
31. 12. 2009.
RM projednala a doporučuje ZM schválit záměr
zrušení příspěvkové organizace Domov důchodců
v Poličce nejpozději do 31. 3. 2010.
RM projednala a doporučuje ZM schválit odebrání příspěvkové organizaci Domov důchodců
v Poličce svěřeného majetku dnem ukončení
činnosti, a to movité věci uvedené v předloženém
návrhu.
RM projednala a doporučuje ZM schválit
poskytnutí daru - movitých věcí dle předloženého návrhu Svazku obcí AZASS, a to s účinností
k 1. 1. 2010.
RM projednala a doporučuje ZM schválit uzavření Dohody o převodu činností dle předloženého
návrhu.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty města.
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ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZŠ
Minulý školní rok se celý nesl v duchu oslav
80. výročí otevření Masarykových škol v Poličce,
proto jsme předpokládali v letošním školním
roce jisté uklidnění a větší pozornost chceme
věnovat vlastnímu výchovně vzdělávacímu procesu. Nový školní vzdělávací program (dále jen
ŠVP) vstoupil již do třetího roku realizace, což
znamená, že v prvních až třetích třídách I. stupně a v šestých až osmých třídách II. stupně se
vyučuje podle ŠVP, který si pod dohledem koordinátorek Jitky Junkové a Petry Vinařové za
vedení Lenky Novotné sestavili vyučující školy
dle Rámcového vzdělávacího programu, který
vymezuje jisté mantinely. V současné době
se vyhodnocují zkušeností z dvouleté výuky
a postupně probíhají korekce a úpravy našeho
ŠVP za součinnosti s mnoha odborníky na tuto
problematiku. Naprosto objektivní vyhodnocení
získaných kompetencí ovšem bude možné až po
devítiletém období, tedy až v roce 2016, kdy naši
žáci, kteří začali výuku v 1. třídě dle „našeho“
ŠVP, budou končit 9. třídu.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POLIČCE
Září – začíná nám nová sezóna
hry Plamen
V neděli dne 13. září se v nedalekém Hlinsku
konala dětská soutěž „Hlinecká šedesátka“. Jednalo
se o závod v disciplíně běh na 60 m s překážkami.
Poličským závodníkům se na soutěži dařilo, svědčí
o tom následující výsledky. V kategorii mladší žáci
se na 4. místě umístil Jiří Machek, na 5. místě Petr

Zahradník, na 6. místě Martin Plachý, na 7. místě
Petr Dvořák, na 19. místě Petr Slezák. V kategorii
mladší žákyně na 10. místě Darina Stýblová a v kategorii starší žáci na 23. místě Jiří Hanyk.
Dne 21. září výjezdová jednotka zasahovala
u požáru dřevěné zahradní kůlny v Lezníku. U požáru zasahovaly také jednotky HZS Polička, SDH
Sebranice a SDH Lezník.
V sobotu 29. září uspořádal SDH Sádek soutěž
„Sádek Open 2009“, družstvo dorostenek z Poličky
skončilo na 6. místě. Družstva mladších žáků, starší
žáci a dorostenky se od počátku září připravují na
říjnové podzimní kolo hry Plamen.
V následujících příspěvcích se, mimo jiné, ponořím do historie poličského hasičského sboru.
V době dávno minulé hasiči ještě nevlastnili současné cisternové automobilové stříkačky, ale vodu
k požářišti dopravovaly ruční nebo parní stříkačky.
Jedním takovým skvostem, kočárovou parní stříkačkou od firmy R. A. Smékal, se poličský hasičský
sbor může pochlubit…
Alena Cejpová

KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA LUKÁCH

Škola v letošním roce výrazně ulehčila zákonným zástupcům žáků zajímajícím se o prospěch,
chování a další informace spojené s chodem
školy, neboť každé „první“ pondělí v měsíci jsou
od 15.00 do 16.00 h ve škole k dispozici všichni
vyučující v rámci konzultačních hodin. Předpokládáme, že sjednocení konzultačních hodin
do jednoho termínu přispěje k jejich většímu
využívání.
V rámci modernizace výuky škola využívá
tři moderní interaktivní tabule, které umožňují
moderní formou větší zapojení žáků do výuky.
Základní zaškolení pro vyučující proběhlo již
dvakrát. Zájem mezi vyučujícími o výuku s těmito moderními nákladnými prostředky výrazně
stoupá, proto také přímo na naší škole probíhá
v úterý odpoledne pro vyučující I. stupně dlouhodobý doškolovací seminář financovaný z fondů
EU. Další vyučující se zapojují do celodenních seminářů k těmto interaktivním tabulím i na jiných
školách.
Krom mnoha sportovních a kulturních akcí
pro žáky, které lze sledovat na webových stránkách školy www.zsmasarykova.unet. cz, proběhl
ve spolupráci s Mozaikou Polička 12. října po výuce seminář pod vedením paní Angelové k první
pomoci, kterého se zúčastnili všichni pedagogičtí
pracovníci. Seminář byl zakončen ověřením těchto znalostí testem a bylo velmi zajímavé sledovat
pedagogy v roli žáků.
Díky školnímu informatikovi Rostislavu Kohoutovi lze pravidelně sledovat život školy na
výše uvedených webových stránkách, zde také
naleznete informace o úspěších i neúspěších našich žáků v mnoha soutěžích a přehlídkách, zde
také můžete dle měsíčního plánu předem zjistit,
co připravuje škola pro žáky, zde zjistíte termíny
školních prázdnin a volných dnů pro plánování
dovolených, zde jsou zveřejněny termíny třídních
schůzek a konzultačních hodin atd., proto si
uložte k oblíbeným stránkám www.zsmasarykova.unet.cz.
Mgr. Jaroslav Kacálek
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Jen několik málo týdnů uběhlo od začátku
nového školního roku, ale žáci naší školy měli už
mnoho možností získat nové znalosti a zážitky jinde než ve školních lavicích.
Již druhý týden školního roku vyrazily obě páté
třídy na výlet do údolí řeky Doubravky, v jehož
krásném prostředí načerpaly energii pro další práci
ve škole. Ve středu 25. záři pak tyto třídy navštívily
divadelní představení v brněnském Divadle Polárka
a stihly také zhlédnout tajemství vesmíru v tamním
planetáriu.
Na výlet se vydaly také 6. třída společně se 7. A,
dne 18. září se žáci seznámili s činností Záchranné
stanice volně žijících zvířat a centra ekologické výchovy Pasíčka nedaleko obce Bor u Skutče.
Středisko volného času Mozaika Polička připravilo na pátek 2. října pro žáky naší školy besedu
na téma „První setkání se zdravotním postižením“.
Žáci se zde dozvěděli mnoho užitečných informací
a měli možnost vidět ukázku práce s vodícími psy.
Děti ze 3. třídy se ponořily do historie města
Poličky, přesněji do části zabývající se jejím nejznámějším rodákem, Bohuslavem Martinů, jehož
památník 13. října navštívily.
To žáci devátých tříd mají už jiné starosti, jimiž
jsou výběr budoucího povolání či alespoň vhodné
střední školy. Z těchto důvodů se během uplynulých dvou měsíců vydali na Úřad práce v Poličce
a Přehlídku středních škol, která se konala ve svitavské Fabrice.

Během září a října naši žáci také vydatně sportovali. Žáci z obou stupňů naší základní školy uctili
památku Emila Zátopka odběhnutím přes čtyřicet
kilometrů dlouhé štafety staršími dětmi, poloviční
vzdálenosti dětmi menšími.
V pátek 25. září se na hřišti Základní školy T. G.
M. hrála malá kopaná, ve které zabojovali chlapci
z 8. a 9. tříd.
O týden později, v pátek 2. října, se v areálu
naší školy konalo oblastní kolo v minifotbalu.
Účastnili se ho chlapci ze 6. a 7. tříd a obě naše
družstva obsadila čelní pozice žebříčku.
Dívky i chlapci z 2. – 9. ročníku se zúčastnili
oblastního kola v přespolním běhu v Liboháji. Někteří z nich byli tak rychlí, že se probojovali až do
kola okresního, které se konalo ve středu 7. října
taktéž v Liboháji, a kde svoji školu skvěle reprezentovali. Především pak žáci 4. třídy, Martin Jukl a Jirka Jílek, kteří ve své kategorii obsadili 1. a 2. místo,
Standa Hasoň z 5. B – 2. místo, a Aleš Pazdera
obsadil v katerogii 8. – 9. tříd 1. místo. Všem ještě
jednou gratulujeme.
Za pedagogický sbor naší školy dodatečně přeji
našim žákům mnoho úspěchů ve školním roce
2009/2010 a všechny dospělé, nejen rodiče našich
žáků, zvu k návštěvě našich webových stránek
www.zsnalukach.cz, kde se o aktivitách na naší
škole dozvíte podrobnější informace.
Mgr. Veronika Šimonová
učitelka českého a anglického jazyka

HOUBY OD JARA DO ZIMY
Cyklus besed pro
širokou veřejnost „Na
zelenou“ pokračuje ve
středu
11. listopadu
v 19.00 hodin (pozor,
opakuji, tentokrát již od
19 hodin!!!) v Divadelním
klubu v Poličce naučně
populární
přednáškou
Libora Tměje, vedoucího
mykologické poradny pro
Pardubický kraj a předsedy mykologického klubu
v Chocni.
Co vás čeká?
Pochopitelně si řekneme o základních druzích
hub a jejich charakteristice – budeme si povídat

o houbách „normálních“, ale i dřevokazných. Pak
na vás bude čekat minivýstavka hub – určitě si
najdete své favority.
Zároveň bude i mykologická poradna, což znamená, že můžete přinést k určení své houby a mít
spoustu dotazů.
Beseda bude doprovázena obrázky hub na
diapozitivech.
Takže houbaři a houbařky jste srdečně zváni.
„Když je počasí na houby a ne dobré na sbírání
hub, přijďte se vzdělávat či poplkat o zajímavých
houbařských zážitcích.“
Za organizátory zve
Ing. Eva Janečková

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Listopad 2009
KINO POLIČKA
úterý
3. 11.

středa
4. 11.

velký sál TD v 18.00 hodin
KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ
Okouzlující pohádková fantasy plná
napětí, dobrodružství a odvahy, která si
získala srdce miliónů lidí na celém světě.
Napínavý osud odvážné třináctileté dívenky Marušky, která po smrti rodičů odjíždí
žít ke svému strýci Siru Benjaminovi do
Měsíčního zámku.
Pohádková fantasy, VB, Francie, Maďarsko,
2008, 102 minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 65,- Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
HODINU NEVÍŠ
Ne tak docela fiktivní příběh člověka,
který ve skutečnosti dostal označení
heparinový vrah. Co bylo příčinou a co
se odehrává v mysli mladíka, který se
rozhodne vykonat a vykonávat ty nejtěžší
zločiny a mít přitom často pocit, že vlastně
dělá dobrou věc?
Drama, ČR, SR, 2008, 95 minut, nevhodný
do 12 let
Vstupné: 70,- Kč

středa velký sál TD v 19.00 hodin
11. 11. JÁNOŠÍK
Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým dával. Stal se symbolem lidového odporu proti panskému
útlaku. Lidová fantazie ho obdařila přímo
pohádkovými vlastnostmi. Zázračnou
silou, neobyčejnou chytrostí a odvážnými
činy.
Historický, ČR, SR, Maďarsko, Polsko, 2009,
140 minut, do 15 let nepřístupný
Vstupné: 70,- Kč
čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
12. 11. MARY A MAX
Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy
a půlka světa spojuje tento cool animovaný film pro dospělé. Příběh dvou
osamělých duší - osmileté holčičky Mary
a osamělého Maxe.
Animovaný film pro dospělé, Austrálie,
2008, 92 minut, titulky, nevhodný do 12
let
Vstupné: 60,- Kč
neděle velký sál TD v 19.00 hodin
15. 11. OPERACE DUNAJ
Lidovka „Ta naše hospoda je pěkně stavěná“ hostům v malé české hospůdce pořádně zhořkla poté, co do ní naboural tank.
Hrají: Jiří Menzel, Eva Holubová, Maciej
Stuhr, Jaroslav Dušek, Boleslav Polívka,
Martha Issová, Jan Budař,...
Tragikomedie, ČR, Polsko, 2009, 104 minut, přístupný
Vstupné: 60,- Kč
středa velký sál TD v 19.00 hodin
18. 11. PROTEKTOR

Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří
na pozadí válečného dramatu prožívají
vlastní drama soukromé. Příběh o skutečných citech, o lásce, která v extrémních
dobách může vést až na samou hranici
sebedestrukce, a přesto má v sobě sílu
a naději.
Milostné drama, ČR, 2009, 100 minut, nevhodný do 12 let
Vstupné: 70,- Kč
čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
19. 11. MUŽI V ŘÍJI
Mouřínov je malá moravská díra. I silnice
tam končí. A protože Mouřínováci chtějí
být „průjezdní“, musí vymyslet plán, jak
sehnat větší, než malé množství asfaltu
na její pokračování. Klíčem k úspěchu má
být Franta, introvert, mudrlant a zmatkař.
Ale především mistr republiky ve vábení
jelenů. A tak nápad uspořádat v Mouřínově Mistrovství Evropy ve vábení jelenů za
účasti premiéra je jedinou možnou cestou
k vysněné silnici...
Komedie, ČR, 2009, 114 minut, přístupný
Vstupné: 60,- Kč
neděle velký sál TD v 19.00 hodin
22. 11. AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
Po ztřeštěných komediích plných pubertálních úletů přichází jeden z nejúspěšnějších
a nejzábavnějších režisérů současnosti
Karel Janák s dobrodružnou komedií pro
celou rodinu zasazenou do středověku.
Historický, dobrodružný, ČR, 109 minut,
přístupný
Vstupné: 60,- Kč
středa velký sál TD v 19.00 hodin
25. 11. LIŠTIČKY
Drsný snímek s motivem úniku před nevypovězenou minulostí, ale hlavně sesterské
lásky a odpuštění. Au pair Alžběta se zoufale snaží vytvořit si nový domov v Irsku
tím, že si chce najít chlapa za každou cenu.
Její starší sestra Tina, zasnoubená s Irem
Stevem, jí chce pomoct, cítí, že jí to dluží.
Alžběta ale její pomoc kategoricky odmítá...
Drama, psychologický, ČR, Slovensko, Irsko, 2009, 86 minut, přístupný od 15 let
Vstupné: 60,- Kč
čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
26. 11. KLÍČEK
Film vypráví o životě v uherskohradišťské
věznici v 50. letech minulého století, kde
Alois Grebeníček mučil své oběti elektrickým proudem.
Hrají: Jan Přeučil, Stanislav Zindulka, Eva
Hrušková, Tomáš Šulaj, Petra Vlčková,
Norbert Lichý,...
Drama, ČR, 2009, 69 min., přístupný od 12
let
Vstupné: 60,- Kč

LITOMYŠL
5. 11. od 19.30 hod. / zámek
Rudy Linka a kapela: Jazzová jízda
18. 11. od 18.00 hod. / zámecké sklepení
Tomáš Ondrůšek: Bubnování mezi
sochami
Koncert ve sklepení zámku v Litomyšli.
30. 11. od 19.30 hod. / zámecké inf. centrum
Stesk kavárenského povaleče v Paříži
Závěrečný večer literárně dramatických
a hudebních pořadů R. Lipuse a hostů
z ND moravskoslezského
SVITAVY
5. 11. od 19.00 hod. / Ottendorferův dům
Beladona Quartet
Stylově dámské smyčcové kvarteto z Brna
založené v r. 1998. Na programu je mnoho známých melodií od klasických až po
jazz.
13. 11. od 19.00 hod. / Fabrika
Hudební kavárna:
Brink Man Ship (Švýcarsko)
Originální švýcarská kapela kombinující
jazz s prvky drum´n´ basu, elektroniky
a ženským vokálem.
29. 11. od 15.00 hod. / městské muzeum a galelrie
Nad Betlémem vyšla hvězda
4. regionální výstava betlémů – vernisáž
tradiční vánoční výstavy, kterou zahájí
folkloristka a výtvarnice Kamila Skopová.
Více informací na www.kultura-svitavy.cz
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
24. 10. – 13. 11. od 10.00 – 16.00 hod. / zámek
Zámek v květech
Výstava nevšedních květinových aranžmá
studentů Střední zahradnické školy Litomyšl v zámeckých interiérech.
19. 11. od 19.30 hod. / městské muzeum
Dveře
Komedie, v jejíchž hlavních rolích uvidíte
Jana Hartla a Jitku Smutnou.
29. 11. od 18.00 hod. / nám. T. G. Masaryka
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Hudební a pěvecké vystoupení, ochutnávka hřebečské medoviny a svařeného vína.
Více na www.ksmt.cz
VYSOKÉ MÝTO
3. 11. – 17. 11. / regionální muzeum
Listopad 1989 ve Vysokém Mýtě
Výstava k událostem před dvaceti lety.
4. 11. od 19.00 hod. / klubová scéna M-klubu
Nerez – Pocta Zuzaně Navarové
Koncert.
22. 11. – 18. 12. / výstavní síň J. Jušky
RESIDUE: Z pozůstalosti F. Matouška
(1901-1961)
Prezentace jedinečného odkazu jednoho z průkopníků surrealismu a nejoriginálnějších
postav českého moderního umění.
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NAKUPTE VÁNOČNÍ
DÁRKY VČAS!
Tylův dům pro Vás připravil dva tipy na originální
vánoční dárky.
Jako každý rok, tak i letošní Vánoce 2009 přinášejí
pohodu, klid, mír, setkání s rodinou, přáteli a blízkými osobami. Většina z nás nemusí o vánočních svátcích chodit do práce a opravdu si může vychutnávat
klid a pohodu vánočních svátků. Nedílnou součástí
českých Vánoc jsou vánoční dárky, které přináší pod
stromeček Ježíšek. I levné a malé vánoční dárky dokáží udělat velkou radost! Vybrat vždy ten nejvhodnější dárek není v žádném případě jednoduché.
Tylův dům zahajuje od 29. listopadu 2009 (Vánoční inspirace) předprodej dárkově balených vstupenek
na akce konané začátkem příštího roku ve velkém
sále Tylova domu v Poličce.
VŠE O MUŽÍCH
aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí
i stydí, aneb jak to dopadá, když se testosteron smíchá
s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích pro ženy,
aby je opět nepochopily (doporučujeme zejména
mužům zakoupit vstupenky jako vánoční dárek pro
své ženy).
Každý z tria herců, mužů, kterými jsou Maroš
Kramár, Filip Blažek a Michal Slaný, vystupuje v rolích
pěti různých postav, jež se jen zčásti prolínají, jejich
příběhy se střídají, přerušují a opět rozehrávají, čímž
připomínají filmové metody fabulace. Jana Janěková
jako režisérka si prosadila vsunutí některých iluzí na
postavy ze hry Vše o ženách do dramatu o mužích,
a stejně tak i promíchání česko-slovenské mluvy na
jevišti, kdy slovenština z úst Maroše Kramára zaznívá
v humorných pasážích hry s účelem pobavit.
(velký sál Tylova domu – leden 2010)
Dárkově připravená vstupenka v ceně pro jednu
osobu… 280,- Kč; 250,- Kč; 220,- Kč
NOVOROČNÍ KONCERT – PAVEL ŠPORCL &
ROMANO STILO
Strhující rytmus plný vášně – to je koncert Pavla
Šporcla s romskou kapelou Romano Stilo.
Mimořádné setkání houslového virtuosa Pavla
Šporcla se slovenskou cimbálovou muzikou Romano
Stilo, nezvyklý repertoár, ojedinělá atmosféra na pódiu i v hledišti!
Stejně jako Pavel Šporcl s gustem vykračuje z pole
klasické hudby do jiných žánrů, ani Romano Stilo nelze považovat za ortodoxní cimbálovou kapelu. Vedle
cikánské, maďarské a rumunské lidové hudby zazněly
na koncertech skladby Pabla Sarasateho, Johannesa
Brahmse či Arama Chačaturjana inspirované touto
muzikou, to vše chvílemi ještě okořeněno trochou
jazzu.
(velký sál Tylova domu – leden 2010)
Dárkově připravená vstupenka v ceně pro jednu
osobu… 250,- Kč
Dárkově připravené vstupenky si můžete zakoupit
ve vestibulu Tylova domu na nedělní Vánoční inspiraci (29. 11. 2009) a od pondělí 30. 11. 2009 v Informačním centru Polička.
Přejeme vám, ať vyberete jen ty správné vánoční
dárky, které potěší, ať prožijete vánoce podle svých
představ.
Tylův dům

Tylův dům v Poličce připravuje od ledna 2010

KURZ ČESKÉHO JAZYKA
pro žáky 9. tříd jako přípravu na zkoušky na
střední školy
Bližší informace:
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum. cz
Marie Hrstková
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TYLŮV DŮM POLIČKA
pondělí velký sál TD
2. 11. LUCERNA
Divadelní představení určené pro školy.
pondělí velký sál TD v 19.00 hodin
2. 11. LUCERNA
Poličští ochotníci si vybrali její nastudování k 190. výročí divadelní činnosti
v Poličce a 80. výročí otevření TD. V režii Ladislava Vrabce a Zdeňka Trnky se
představí členové Divadelního spolku
Tyl.
Divadelní abonentní cyklus PODZIM 2009
Cena zbylých vstupenek: 70,- Kč
pátek
6. 11.

pátek
6. 11.

velký sál TD v 16.00 hodin
KONCERT VÍTĚZŮ PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE
B. MARTINŮ
Základní umělecká škola B. Martinů
v Poličce ve spolupráci s Tylovým domem.
velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti

úterý velký sál TD v 19.00 hodin
10. 11. KONCERT - WABI DANĚK
„Největší pecky…a život běží dál“. Troufáme si tvrdit, že každý, kdo někdy zkusil
brnknout u ohýnku na kytaru, bude
písničky Wabiho Daňka znát, minimálně
alespoň slavnou Rosu na kolejích. Součástí poličského koncertu bude i prezentace nového CD „Wabi Daněk&spol.„
Vstupné: 120,- Kč v předprodeji
160,- Kč v den akce
pátek velký sál TD v 8.15 a 10.45 hodin
13. 11. TRAMPOTY ČERTÍKA CULÍNKA aneb
ČERTOVSKY VESELÝ MUZIKÁLEK
Rozverná
pohádka
plná
písniček
a humoru se odehrává kdesi v daleké
(nebo i blízké) zemi knížete Slavomíra
V. a z části také v podzemí v říši Lucipera XVII.
Divadlo Kapsa Praha
Dětské představení pro školy
Vstupné: 45,- Kč
pátek velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
13. 11. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Další vyučovací lekce pro tanečníky – začátečníky, pod vedením tanečních mistrů
z Taneční školy ELLIS Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
pátek velký sál TD od 19.00 do 23.00 hodin
20. 11. II. PRODLOUŽENÁ KURZU TANCE A
SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Reprodukovaná hudba.
Přístupno veřejnosti
Vstupné: 70,- Kč
sobota velký sál – stolová úprava TD od 17.00
hodin
21. 11. ZADÁNO PRO ŽENY
“Není ošklivých žen, jsou jen ženy, které
nevědí, jak se učinit krásnými“. Neformální, pohodový večer určen pro ženy,
slečny a dívky, které si chtějí odpočinout,
přijít na jiné myšlenky a přitom načerpat
nové užitečné informace a návody na své
sebezdokonalování.
Na programu večera je postupná proměna dvou zájemkyň z rukou vizážistky,
kadeřníka a kosmetičky – večerní a den-

ní líčení, módní přehlídka, barmanská
show, přehlídka šperků a další. Zakončením celého programu bude promítání
úspěšného českého filmu „Líbáš jako
bůh“.
Večerem vás bude provádět moderátor
Frekvence 1, Evropy 2, TV Prima
OLDA TAMÁŠ
Celá akce bude mít stolovou úpravu
s možností zakoupení občerstvení
(drobné občerstvení zdarma na každém
stole)
Více informací o připravované akci na internetových stránkách www.tyluvdum.cz
Vstupné: v předprodeji: 60,- Kč
v den akce 90,- Kč
úterý velký sál TD v 19.00 hodin
24. 11. VÁNOČNÍ KONCERT SPIRITUÁL
KVINTETU
Spirituál kvintet je jedna z prvních českých folkových skupin, byla založena
v roce 1960. Stála na pódiích spolu s Pete
Seegerem, prezidenty Václavem Havlem
a G. Bushem - seniorem, hrála pro prezidenta Billa Clintona a první dámy mnoha
států. Hraje již více než 45 let pro posluchače všech věkových kategorií doma
i v zahraničí.
Vstupné: v předprodeji: 150,- Kč
v den koncertu 180,- Kč
pátek velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
27. 11. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Taneční škola ELLIS Svitavy
Nepřístupno veřejnosti
sobota velký sál TD od 14.00 do 18.00 hodin
28. 11. ODPOLEDNE S DECHOVKOU
K dobré zábavě i k tanci zahraje „VENCA
BAND“.
Vstupné: 50,- Kč
neděle prostory TD od 13.00 do 18.00 hodin
29. 11. VÁNOČNÍ INSPIRACE
V 1. adventní neděli proběhne v Tylově
domě 11. ročník tradiční vánoční prodejní výstavy. Na ní můžete načerpat
nápady na výrobu vánočních dekorací,
ozdob, adventních věnců, svícnů, zdobení vánočních perníčků,.... Popřípadě
zakoupit výrobek již hotový.

ADVENT SE BLÍŽÍ
Už zase je tu podzim a zanedlouho začne
advent, příprava na Vánoce. Na mnoha místech
se otevřou výstavy betlémů a adventních a vánočních zvyků. Také letos bychom letos rádi pozvali
zájemce o toto lidové umění do Kamence, kde se
uskuteční od 28. 11. do 6. 12. v budově obecního
úřadu již tradiční, vánočně laděná, výstava. Přístupná bude o víkendech v odpoledních hodinách, ve
všední dny na požádání na obecním úřadě. Další
velká regionální výstava se opět bude konat ve Svitavách v městském muzeu. Vernisáž se uskuteční
v neděli 29. 11. 2009 v 15 hod. Současně s ní bude
probíhat autorská výstava prací řezbáře Vladimíra
Doubala z Trhové Kamenice. Obě výstavy potrvají
do 24. 1. Dále bychom chtěli pozvat návštěvníky na
hrad Svojanov. Také tam bude, jako loni, výstavka
betlémů o víkendu 12. a 13. 12. Již tradiční vánoční výstava v Kulturním domě v Baníně se opět
uskuteční v druhé polovině prosince.
K návštěvě těchto výstav srdečně zvou
Betlemáři Poličska

PROGRAM MĚSTSKÉHO MUZEUA A GALERIE
ně přijatelný průměr a zaručené estetické jistoty.
Ostatně téma „jistoty-nejistoty“ provází celý náš
život. Nebojme se moderního umění, hledejme
a vnímejme. Jak uvádí Veronika Bromová v katalogu výstavy: „I já si uvědomuji, že mám celou
řadu předsudků, které bych nechtěla mít. A vím,
že jsem schopná se jich zbavit například právě,
když fotím sama sebe. Člověk se naučí dívat
sám na sebe jinak. Z jiného pohledu.“ Veronika
Bromová se narodila v roce 1966 v Praze, ale od
roku 1996 pobývala i v Poličce-Lezníku a nyní
ve Stříteži – poličská galerie ji tedy již několikrát představila na výstavách jako autorku úzce
spjatou s regionem (mj. se podílela se Zlatou
Kašparovou na publikaci „Polička a okolí – alternativní průvodce pro alternativní poutníky“).
KontAKTfoto 2009
do 8. listopadu 2009
- malý výstavní sál Centra Bohuslava Martinů
Výstava KontAKTfoto je přehlídkou fotografií
z mezinárodního workshopu portrétu a aktu KontAKTfoto, který se konal v roce 2007
ve Františkových Lázních. 12. ročník workshopu uspořádala Galerie 4 pod vedením lektora
– fotografa Vladimíra Židlického.
Mezinárodní dílna portrétu a aktu probíhá
od roku 1996 každoročně v měsíci listopadu
a je určena fotografům a studentům vysokých
škol. Je orientována na figurální inscenovanou
fotografii, klasický i moderní akt a portrét.
12. ročníku se zúčastnili převážně fotografové
z České republiky, Německa, Ruska a Francie
a profesionální fotograf Miro Švolík. Fotografie
tohoto ročníku vznikaly oproti předchozím
převážně digitální cestou. V posledních letech
spolupracuje galerie s firmou Canon.CZ s.r.o,
s jejími technologiemi a materiály.
Během čtyřdenní dílny v ateliérech vzniklo na
tisíc snímků od všech autorů, které byly určeny k výslednému výběru, který provedl lektor
Vladimír Židlický společně s ředitelem Galerie
4 a organizátorem dílny Zbyňkem Illkem. Na
výstavě jsou zastoupeni Tatiana Batrakova,
Jaroslav Belák, Zlata Beláková, Pavel Cupák,
Jindřich Čermák, Guntram Fischer, Jan Karásek,
Stanislav, Kožený, David Kurc, Lubomír Stiburek, Mina Mládková, Jolana Moravcová, Mikuláš
Petr, Marina Pinegina, Jan Schýbal, Alice Šmídová, Rudolf Skopec, Miro Švolík, Kurt Welpmann.
Výstava měla úspěšnou premiéru v Německém
Hofu při festivalu Měsíc fotografie.
V roce 2009 putuje výstava KontAKTfoto po
městech České inspirace. Od 3. října do 8. listopadu 2009 ji můžete zhlédnout ve výstavních
sálech Centra Bohuslava Martinů.
Veronika Bromová – „Království“
do 3. ledna 2010
- velký výstavní sál Centra Bohuslava Martinů
Veronika Bromová patří k významným představitelům výtvarné generace, která se přihlásila
o slovo v polovině devadesatých let. Zastoupena je ve všech významných publikacích o české
fotografii 20. a 21. století a v prestižních sbírkách (mj. Centre Pompidou Paris, Národní galerie v Praze) - v této souvislosti jistě potěší, že od
roku 1999 najdeme její práce také ve sbírkách
poličské galerie. S úspěchem se podílela na
celé řadě výstav doma i v zahraničí (například
benátské bienále v roce 1999), poslední samostatnou výstavu měla letos v Galerii hlavního
města Prahy – v Domě u Kamenného zvonu.
V Poličce je představen cyklus velkoformátových
fotografií (a videa) „Království“ z let 2003-2005,
kde autorka propojuje téma krajiny a tělesnosti.
Vlastní tělo se stává autorce nejoblíbenějším
výrazovým prostředkem a snaží se ho zapojit
do širších vztahů a obsahů. Ne každý si její dílo
vychutná či ocení, jisté však je, že autorka hledá
nové cesty a rozhodně nepředstavuje všeobec-

CENTRUM BOHUSLAVA
MARTINŮ
MaTami o. s., Pontopolis o. s., městská knihovna a Městské muzeum
a galerie Polička pro vás společně
připravily v Centru Bohuslava Martinů bohatý program…
úterý 3. listopadu
Antidiskotéka Jiřího Černého
Songy Sametové revoluce 1989
od 19 hod. v přednáškovém sále CBM
neděle 8. listopadu – divadlo pro děti
O Červené Karkulce, Mirka Bělohlávková
od 16 hod. v přednáškovém sále CBM
úterý 10. listopadu – logopedický seminář
pro rodiče s dětmi předškolního věku
od 16 hod. v přednáškovém sále CBM
středa 11. listopadu – přednáška
Historie undergroundu: Akce Bojanovice 1976
od 19 hod. v přednáškovém sále CBM
čtvrtek 12. listopadu – přednáška
Mýty a pověry kolem výživy
od 17 hod. v přednáškovém sále CBM
od úterý 17. listopadu – do 23. prosince
dotyková výstava Od doby kamenné
do doby slovanských hradišť
ve výstavních sálech CBM

Veronika Bromová – „Království“
Od doby kamenné do doby
slovanských hradišť
od 17. listopadu do 23. prosince 2009
- výstavní sály Centra Bohuslava Martinů
Výstava Od doby kamenné do doby slovanských
hradišť je pojata interaktivní formou, umožňuje
dětem vstřebávat informace nejenom sluchem
a zrakem, ale především hmatem a vlastní aktivní činností.
Pro dětské návštěvníky je připraven poutavý výklad, který je seznámí se zajímavostmi z období
pravěku a starověku. Mají možnost vidět obrovského mamuta, postavu kovolitce z doby bronzové či keltského bojovníka se ženou. Do rukou
si mohou vzít repliky zbraní a nástrojů, které
lidé používali při lovu, výrobě předmětů nebo
vaření. Jedná se o kopie pravěké keramiky,
kamenné, bronzové a železné sekery, nože,
kamenný srp, bronzový meč, velkomoravský
štít atd. Mohou se vžít do role našich předků
a vyzkoušet si keltský šat, drcení obilí, tkaní na
vertikálním stavu nebo psát staroslověnským
písmem - hlaholicí.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

čtvrtek 19. listopadu – přednáška
Zaměstnání – jak začít a jak pokračovat?
od 17 hod. v přednáškovém sále CBM
úterý 24. listopadu – přednáška
Šimona Pánka Sametová revoluce 1989
den po dni
od 19 hod. v přednáškovém sále CBM
čtvrtek 26. listopadu – přednáška
Péče o donošeného novorozence
od 17 hod. v přednáškovém sále CBM
Více informací na www.cbmpolicka.org,
www.knihovna.policka.org, www.pontopolis.cz,
http://matami.webnode.cz

ATOL VYSTAVOVAL
Dne 20. 9. 2009 se v Divadelním klubu uskutečnila módní přehlídka salonu ATOL Jany Štursové.
Diváci mohli zhlédnout jak modely nadčasové, tak
modely podle posledních módních trendů, a získat
inspiraci pro podzimní, zimní a společenskou
sezónu.
Další oděvy salonu ATOL si můžete prohlédnout na výstavě, která se bude konat v polovině
listopadu v prostorách nábytku Dřevotvar Bystré
v Poličce.

7. - 8. 11.

MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
14. - 15. 11. MUDr. Hebltová Vladimíra,
Sloupnice 188, 465 549 236
17. 11.
MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 615 402
21. - 22. 11. MUDr. Kašparová Leona, Polička,
Janáčkova 523, 775 724 524
28. - 29. 11. MUDr. Kočí Jiřina, Dolní Újezd 838,
461 631 126
5. - 6. 12. MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA POLIČKA
dětské divadlo
O ČERVENÉ KARKULCE - Mirka Bělohlávková
neděle 8. listopadu 2009,
16.00 hodin, sálek Centra
B. Martinů
Byla jednou jedna holčička a jmenovala se... to
je vlastně jedno. Totiž, když měla jednou narozeniny,
dostala od maminky červenou čepičku - karkulku
a protože ji pořád nosila, nikdo jí neřekl jinak než
Červená Karkulka... Pohádku, kterou všichni známe,
představí v originálním zpracování poličská rodačka
Mirka Bělohlávková (Venclová). Přijďte strávit příjemnou půlhodinku s pohádkou…
LiStOVáNí pro prvňáčky
PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Čtvrtek 19. listopadu 2009, v 9.00 a 10.00 hodin,
sálek Centra B. Martinů
Projekt scénického čtení LiStOVáNí pravidelně
představuje knižní příběhy a ve zhruba hodinovém
divadelním vystoupení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem, se snaží se diváky dostat
k tomu, co tu bylo první - ke knize.
V Poličce LiStOVáNí známe z představení pro dospělé, jako byly Gottland, Prosím stručně, Rakovinu
nevyléčíš, Co jsem to proboha udělal a další. Tentokrát budou herci uvádět na prknech Centra Bohuslava
Martinů Příběhy včelích medvídků, a to pro školáky
z prvních tříd poličských základních škol.
Legendární dvojku, Čmeldu a Brundu, znají děti
i dospělí nejen z televizních Večerníčků, ale určitě
hlavně z knížek Jiřího Kahouna, které vyšly s půvabnými ilustracemi Ivo Houfa. Ale kdyby přeci jen
někdo nevěděl, tak jsou to báječní včelí medvídci,
kteří s maminkou žijí v krásné chaloupce, každý
den tropí nějakou tu nezbednost a prožívají různá
dobrodružství….
cestovatelská beseda - PERLY BALKÁNU – Juraj Kaman
čtvrtek 26. listopadu 2009, 19.00 hodin, čítárna
Městské knihovny Polička
Audiovizuální putování po přírodních i kulturních
skvostech Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Albánie,
Černé Hory a Bulharska. Válkou sužované Sarajevo,
poutnické město Medžugorje, Mostar – památka na
seznamu UNESCO, Dubrovník a Kotor, čarokrásné
pohoří Durmitor a mnoho, mnoho dalšího v podání
zkušeného cestovatele Juraje Kamana.

MARTINŮ SE PŘEDSTAVIL V ČESKÉM MUZEU HUDBY V PRAZE
Návštěvníci Českého muzea hudby v Praze si
mohli po pět měsíců prohlížet originální partitury,
dobové fotografie, osobní korespondenci i scénografické řešení Martinů hudební tvorby. Výstavu
Fenomén Martinů připravovaly autorka Kateřina
Maýrová, spoluautorka Taťána Součková a kurátorka Jana Vojtěšková s architektem Danielem Dvořákem více než dva roky. Při přípravě spolupracovala téměř třicítka českých i zahraničních institucí
včetně poličského Centra Bohuslava Martinů. Její
putovní forma se představila v českých centrech
v Paříži, Bruselu, Lucemburku a dalších evropských městech.

vován propagační význam úspěšného provedení
Martinů 2. symfonie v Clevelandu pro podporu
okupovaného Československa, hned v pořadí následující 3. symfonie už je v roce 1949 „dokladem
toho, jak hluboce se B. Martinů sžil s americkým
prostředím, jak je hluboko ponořen do rozkládající
se a upadající kultury kapitalistických zemí.“
Zatímco kritiky stejně jako doba jsou pomíjivé,
dílo poličského rodáka je trvalé a inspirativní. Dokladem toho je právě druhá část výstavy, která s použitím kostýmů, návrhů a maket scén a fotografií
z inscenací přiblížila tři desítky baletů a oper – důkaz neobyčejně intenzivní a systematické hudebně-dramatické Martinů tvorby. Opakované inscenace
lyrické opery Julietta, letošní zpracování televizní
opery Ženitba Národním divadlem v Brně nebo
čtyři roky staré thessalonické provedení Řeckých
pašijí s návrhy kostýmů od světoznámé scénografky Pamely Howard vypovídají dostatečně o tom, že
tvorba Martinů oslovuje divadelní tvůrce a režiséry
i padesát let po skladatelově smrti.
Návštěvní kniha zaznamenává kladné ohlasy
na výstavu v několika evropských jazycích. Vedle
poznámky malé školačky „líbili se mě všechny
obrázky“ tak nalézáme slova jako „magnifique“
a „wonderfull“. Od května zavítalo do budovy
muzea na Malé Straně přes deset tisíc návštěvníků,
přičemž většina z nich patrně zhlédla i výstavu
Fenomén Martinů. Záměr zvýšit povědomí o stále
„Z bohatého skladatelova života chce poukázat
trochu opomíjeném Martinů, výstava jistě naplnila.
na nejpodstatnější momenty jeho životní a umělec- Jen více takových projektů.
ké pouti. Přibližuje i okruh významných domácích
Jaroslav Najbert
a zahraničních literátů, divadelních tvůrců a režisérů, kteří byli s Martinů v kontaktu,“ popsala
záměr výstavy Kateřina Maýrová.
Autorky rozdělily výstavu do dvou hlavních
oddílů. První se věnuje životnímu příběhu Martinů počínaje dětstvím v rodné Poličce, přes studia
17. října otevřel Mgr. David Junek v zaplněném
v Praze, cestu do Paříže, útěk před nacisty do
výstavním sále CBM výstavu Království výtvarnice
Ameriky až po závěrečná léta prožitá ve Francii
a ve Švýcarsku. Druhý oddíl připomenul premié- a pedagožky Veroniky Bromové (informace k výstavě i autorce na str. 8).
ry a inscenačně nejzajímavější provedení Martinů
operních a baletních děl na domácích i zahraničních divadelních scénách.
Vedle skladatelových karikatur a autografů
hudebních děl si pozornost návštěvníků získal
Studijní katalog Pražské konzervatoře s památným
zápisem ze 4. června 1910, kdy byl Martinů „propuštěn pro nenapravitelnou nedbalost“. Zajímavým
svědectvím jsou i dobové dokumenty reflektující
proměnlivost skladatelovy doby. Zatímco v dopise
velvyslanectví ve Washingtonu z roku 1943 je osla-

KRÁLOVSTVÍ V POLIČCE

Hosty na vernisáži vítali dva ztepilí elfové, kteří
přišli z lesního království nabídnout občerstvení
a s úspěchem vystoupil brněnský fyzický básník
Petr Váša.
Z velkého množství děl vystavených v Galerii
hlavního města Prahy – v Domě u Kamenného
zvonu jsou v Poličce k vidění spíše ta méně kontroverzní, méně provokující a naopak více uhlazená až
líbivá. Navíc může návštěvník spatřit novinky z letošního roku, které vznikaly převážně ve Stříteži,
kde autorka nyní bydlí.
-ij-
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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:
SVĚTÝLKA
- výtvarná dílna pro všechny, kdo
chtějí
- vyrobíme světýlka na svatomartinský
večer s broučky
Termín: úterý 3. 11.
Čas:
od 15. 00 do 16. 30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30,- Kč, s členskou kartou 25,- Kč
S sebou: kulatá krabička od tavených sýrů
– není podmínkou
Přihlášky: do 30. 10. s platbou v SVČ Mozaika
Polička
Lektorka: Radka Sobolová
Info:
Radka Sobolová
KNIHA SNŮ
- kurz (4 lekce) pro děti od 3. tříd
- každý účastník si odnese vlastnoručně vyrobenou knížku (krásný vánoční
dárek)
- text, obrázky dle fantazie
- využití různých výtvarných technik
(grafika, tisk, kresba, malba, koláže…)
Termín: pondělí 9., 16., 23., 30. 11.
Čas:
od 15. 00 do 17. 00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
190,- Kč, s členskou kartou 170,- Kč
Přihlášky: do 6. 11. s platbou v SVČ Mozaika
Polička
Lektorka: Eliška Voglová
Info:
Radka Sobolová
SVATOMARTINSKÝ VEČER S BROUČKY
- zábavné odpoledne pro celé rodiny
s překvapením
- rozsvítíme lucerničky, splníme úkoly,
rozdělíme poklad
Termín: středa 11. 11.
Čas:
od 17. 00 hod
Místo:
sraz před SVČ Mozaika
S sebou: lampionky, lucerničky, světýlka
kostýmy broučků vítány
Info:
Radka Sobolová
Akce se za nepříznivého počasí nekoná.
SKLENĚNÁ POHÁDKA
- víkendová výtvarná dílna pro mládež i dospělé
- fussing – spékané sklo, barevné dekorace, talířky, misky
- vinuté perle – originální skleněné
korálky se stanou základem vašich
přívěšků a šperků, které dotvoříme
v neděli
Termín: víkend 14. a 15. 11.
Čas:
sobota od 9. 00 konec dle zájmu
neděle od 9. 00 cca do oběda
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
320,- Kč, s členskou kartou 300,- Kč
za celý kurz; cena zahrnuje lektorné,
několik výrobků spékaného skla
tvarovaného do forem, vinuté perle,
komponenty na přívěšky a šperky
S sebou: pracovní oblečení, svačinku, pitný
režim zajištěn
Přihlášky: do 10. 11. – počet účastníků je omezen
Možnost: zájemci o vinuté perle si mohou přijít
kdykoli během kurzu perličku
vyrobit, cena jedné perle je 50,- Kč
Lektor:
Jiří Macoun
Info:
Radka Sobolová

PLETENÍ Z PEDIGU – podnos nebo ošatka
- dílna pro studenty a dospělé
- přijďte se naučit plést z příjemného přírodního materiálu
Termín: úterý 17. 11.
Čas:od 9. 00 do 15. 00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
ošatka 150,- Kč, členskou kartou 140,- Kč
podnos 170,- Kč, s členskou kartou160,Kč
S sebou: dobrou náladu
Přihlášky: do 12. 11. – počet účastníků je omezen
Lektorka: Zdeňka Švecová
PANÁČEK KOFOLÁČEK
- dílna pro děti od 3. třídy, studenty i dospělé. Přijďte si vyrobit panáčka známého
z reklamy na Kofolu
Termín: středa 18. 11.
Čas:
od 16. 00 do 17. 30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
25,- Kč, s členskou kartou 20,- Kč
S sebou: dobrou náladu
Přihlášky: do 16. 11. – počet účastníků je omezen
Lektorka: Zdeňka Švecová
Vánoční ozdoby PRO POLIČKU
- otevřená výtvarná dílna pro děti i dospělé
- přijďte i letos vyrobit vánoční ozdobu
a podílet se tak na výzdobě poličského
vánočního stromu na náměstí, v případě
většího množství ozdob vyzdobíme další
části náměstí popř. parku
Termín: čtvrtek 19. 11.
Čas:
kdykoli od 14. 00 do 18. 00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Info:
Radka Sobolová
ČERTÍKOVÁNÍ
- výtvarná dílna pro všechny
- výroba masek čertíků na dětské odpoledne MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
Termín: středa 25. 11.
Čas:
od 16. 30 do 18. 00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
25,- Kč
Info:
Irena Chroustovská
ADVENTNÍ PARTER
- dílna aranžování pro studenty a dospělé
- zhotovíme si netradiční adventní dekoraci na stůl z přírodních materiálů, svíček
a jiných doplňků, co navodí předvánoční
atmosféru
Termín: čtvrtek 26. 11.
Čas:
od 17. 00 do 20. 00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
160,- Kč, s členskou kartou 140,- Kč
S sebou: zahrad. nůžky
Přihlášky: do 20. 11. – počet účastníků je omezen
Lektorka: Jitka Vápeníková
ENKAUSTIKA – MALOVÁNÍ VOSKEM
- výtvarná dílna pro děti, mládež i dospělé
- barevné voskové obrázky malované žehličkou
- zajímavá výtvarná technika
Termín: sobota 28. 11.
Čas:
od 9. 00 do 14. 00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
děti 50,- Kč, s členskou kartou 40,- Kč
dospělí 80,- Kč, s členskou kartou 70,- Kč
Přihlášky: do 24. 11. – počet účastníků je omezen

S sebou: pracovní oblečení, svačinku, pitný
režim zajištěn
Lektorka: Mgr. Markéta Čejková
Info:
Radka Sobolová
ZAPOJTE SE S NÁMI DO PROJEKTU
PANENKA PRO UNICEF
- vyrobte panenku a přineste ji do
Mozaiky
- střih, pokyny a rodný list pro panenku získáte v kanceláři SVČ Mozaika
Termín: odevzdejte do 1. prosince
Info:
Radka Sobolová
PANENKY POMÁHAJÍ DĚTEM
Projekt Českého výboru pro UNICEF
Panenka („Adoptuj panenku a zachráníš dítě“) je zaměřen na podporu
očkovacích programů UNICEF, jejichž zásluhou se každoročně podaří
v rozvojových zemích zachránit před
smrtí z důvodu dětských smrtelných
chorob téměř 3 miliony dětí do 5 let
věku.
Osvětová a informační kampaň
Červená stužka
1. prosinec – Světový den boje proti AIDS
V úterý 1. prosince se SVČ Mozaika
ve spolupráci se studenty SOU a SOŠ
Polička zapojí do celorepublikové
akce v boji proti AIDS.
Cílem je připomenout veřejnosti
existenci AIDS a zdůraznit nutnost
zabránit dalšímu šíření této choroby
u nás a získat od občanů finanční
prostředky na provoz a preventivní
aktivity „České společnosti AIDS
pomoc“.
VÝZDOBA DO ZÁDVEŘÍ – VÁNOČNÍ
STROMEK
- dílna aranžování pro studenty a dospělé
- vyrobíme si stromek do keram.
květináče z pletiva a chvojí, který
dotvoříme ozdobami z přírodních
materiálů.
Termín: čtvrtek 3. 12.
Čas:
od 17. 00 do 20. 00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
130,- Kč, s členskou kartou 110,- Kč
Přihlášky: do 27. 11. – počet účastníků je omezen
S sebou: zahradnické nůžky
Lektorka: Jitka Vápeníková
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ - aneb čertoviny
- dětské odpoledne, soutěže a hry
Termín: sobota 5. 12.
Čas:
od 16.30 hod
Místo:
Palackého náměstí Polička
Pozor:
pokus o setkání co největšího počtu
čertíků a čertů na poličském náměstí
Prosíme účastníky: pokud můžete,
přijďte v čertovském. Zváni jsou
všichni čerti od 0 do 102 let
Info:
Radka Sobolová
Akce se za velmi nepříznivého počasí nekoná.
DÁRKOVÉ POUKAZY MOZAIKY
- od listopadu si můžete zakoupit
dárkový poukaz pro vaše blízké
a známé
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MOZAIKA - MÍSTO
PRO VOLNÝ ČAS
Milí čtenáři,
možná jste již mnohokrát při pročítání stránek
Jitřenky zaregistrovali nabídku aktivit Mozaiky
– střediska volného času, a ani vás nenapadlo, že
právě v této rubrice můžete najít i vy vhodnou aktivitu nejen pro své děti, ale i pro sebe, své známé
a kamarády. Vaší volbou může být aktivita, při
které si odpočinete, odreagujete se od každodenních povinností, užijete si legraci a zábavu nebo
se naučíte nové věci a navážete nová přátelství.
Pestrost nabídky si můžete prohlédnout na www.
mozaika-policka. cz, nebo vám rádi nabídku osobně představíme u nás v Mozaice. Poradíme a pomůžeme vám s výběrem aktivity, která by se vám líbila
a zajímala vás.
V minulém školním roce navštěvovalo 51 zájmových kroužků 692 dětí, studentů a dospělých.
Připravili jsme pro vás 140 akcí, kterých se zúčastnilo 15 729 účastníků. Pro školy jsme připravili 37
dopoledních výukových programů a nové vědomosti
a zkušenosti u nás získalo 867 žáků. Výukou dopravní výchovy na dopravním hřišti prošlo 3004
žáků. Ve spolupráci se školami proběhlo 32 sportovních soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, kde
závodilo 2 265 závodníků.
O letních prázdninách jsme se dětem i dospělým
věnovali na 9 táborech.
I v letošním školním roce pro vás zkušení pedagogové nachystali pestrobarevnou mozaiku aktivit.
Neváhejte a využijte cenově dostupnou nabídku pro
váš volný čas.
Zúčastnit se námi připravovaných aktivit můžete po přihlášení přímo v SVČ Mozaika nebo z tepla
svého domova na www.mozaika-policka.cz.
A ještě informace pro ty, kteří u nás ještě nikdy
nebyli. Sídlíme na Náměstí B. Martinů za kostelem
svatého Jakuba.
Na vaši návštěvu se těší všichni zaměstnanci
Mozaiky.
Zdeňka Švecová
ředitelka

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH
Většina kroužků v SVČ Mozaika je už zcela zaplněna, ale některé ještě nabízejí poslední volná místa.
Máte doma malého fotbalistu? Můžete ho přihlásit
do kroužku s názvem KOPANÁ, jedná se o fotbalovou školičku pro kluky i holčičky.
Pokud vaše děti spíše rády tvoří, malují nebo
jsou jinak manuálně zručné, můžete je ještě zapsat
do kroužků, jako jsou DOVEDNÉ RUCE, KERAMIKA
PRO POKROČILÉ, PASTELKA, ŠIKULOVÉ a TUDY
Z NUDY.
Mají-li vaše děti raději pohyb, mohou začít
navštěvovat STEPMÁNII, což je báječná zábava na
tanečních podložkách pro kluky i holky, nebo AEROBIC, SOFTBAL. Pro děti od pěti do sedmi let je volno
v BERUŠKÁCH.
Nevíte, jak co nejlépe strávit volný čas se svými
dětmi? Chcete na vlastní oči vidět, jak je vaše ratolest
šikovná? Pak právě pro vás jsou tu PÍĎALKY, pro děti
od dvou let, tvoření a hraní pro rodiče s dětmi.
Poslední volná místa mají ještě ŠACHISTÉ a LETEČTÍ MODELÁŘI.
Hře na flétnu dle Ladislava Daniela se děti učí
v kroužku FLÉTNIČKA, do kterého je také možnost
přihlášení.
Zdravé a dobré jídlo se vaří každé úterý v kroužku
POD POKLIČKOU.
Během školního roku 2009 – 2010 děti navštíví
více než třicet schůzek, v ceně od 450,- Kč do 650,- Kč
za celý školní rok. U všech kroužků nabízíme možnost využití „ochutnávky“ prvního kroužku zdarma.
Více informací naleznete na www.mozaika-policka.cz, nebo vám je rádi sdělíme u nás v Mozaice.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Kdo měl rád, vzpomene a nikdy nezapomene...
Dne 19. října uplynul rok od
úmrtí mého manžela, pana Jaroslava Zeleného z Poličky. Kdo
jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte se mnou.
Děkuje manželka

Dne 18. listopadu tomu
budou dva roky, co nás opustila naše maminka, babička,
teta a kamarádka paní Marie
Pražanová. Děkujeme všem
za tichou vzpomínku. Nezapomeneme.
Synové Michal a Vojtěch
s rodinami

Dne 10. 11. uplynou dva roky,
kdy nás opustil pan Stanislav Sejtko. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka Milada

Dne 29. 11. si připomínáme
20. výročí úmrtí našeho drahého manžela a tatínka pana
Emila Doležala. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
S velkou bolestí stále
vzpomíná rodina

BLAHOPŘEJEME
Dne 19. 11. 2009 oslaví
manželé Milada a Jan Janhubovi 60. výročí společného
života. Do dalších let pevné
zdraví, štěstí a lásku přejí
děti, vnoučata
a pravnoučata.

V měsíci listopadu oslaví
své životní jubileum paní Eliška Zahradníková z Oldříše.
Do dalších let vše nejlepší,
hodně zdraví, spokojenosti
a štěstí
přejí přítelkyně
z Poličky

KLUB ZDRAVÍ ZVE NA LISTOPADOVOU PŘEDNÁŠKU
Nastal čas, kdy všude ve viditelné přírodě (na
kolik byste měli cvičit pro udržení či zlepšení
naší polokouli) aktivita zvolna utichá a dokonce
zdraví a také bude připravena tématická ochutnávi část zvířecí říše pro tuto část roku volí odpočin- ka z cyklu „Zdraví v jednom zrnku“, tentokrát
kovou fázi svého bytí neboli spánek. Znám spoustu
budou na stole pokrmy z ovsa. A oves, to nejsou
lidí, kteří by rádi udělali totéž. Nejsme na to však
jen ovesné vločky. Jedno jídlo dokonce uvaříme
vybaveni a tak je nutno střídání aktivní a pasivní
společně. Pokud vás nabídka zaujala, přijďte dne
části dne regulovat za použití myšlení, aby aktivita 11. listopadu 2009 do horní místnosti SVČ Mozaika
nepřesáhla odpočinek do té míry, že dojde k únavě
(za Jakubem), začátek je v 17,30.
a jejím projevům na nevhodných místech. Nemám
Máte-li problém se rozhodnout, pak vězte, že:
na mysli zívání na ředitelské poradě nebo hlasitý „Prvním krokem ke změně je uvědomit si její nevyspánek ve zšeřelém hledišti divadla. To je spíš
hnutelnost.“ (Pollak) A jestli se vám nelíbilo, jak nás
komické. Mnohem závažnější důsledky než pohor- překvapilo vystřídání téměř čtvera ročních období
šení okolí má např. mikrospánek za volantem nebo
během října, pak zkuste otestovat, jak na tom jste
neúspěchy při studiu. Někdo občas zapomene na
se svým vnímáním neobvyklých momentů:
důležitou schůzku nebo vyzvednout dítě ve školce
„Schopnost žasnout není v určitém věku ničím
také jen kvůli únavě. Než to zanedbávání a šizení
zvláštním, vzácné je si ji uchovat.“ (J. Werich) Posebe sama dospěje do situace, která člověka dosti
kud se vám tedy nedaří dostatečně mnoho a často
účinně ničí a diagnostikována bývá jako únavový
žasnout, zkuste být být jako děti, všímejte si, jak se
syndrom, zkusme s tím něco udělat.
ony dívají na okolní svět. A budete se na něj usmíKlub zdraví vám opět podává pomocnou ruku
vat a on na vás.
a zve vás ke společnému řešení tohoto problému.
Budu se na vás těšit druhou listopadovou středu
Pro každého, kdo chce přijít, je připraveno promí- a do té doby vám všem přeji, abyste byli zdrávi.
tání přednášky na téma „Únava“, dále se dozvíte,
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička

SVATOJOSEFSKÁ
JEDNOTA ZVE
Místní pobočka České křesťanské akademie
– Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí pořádá
ve středu 25. listopadu přednášku prof. Ing. Lubomíra Mlčocha CSc. s názvem „Jak si v konzumní
společnosti šlapeme po štěstí“.
Autor přednáší institucionální ekonomii, etiku
a ekonomii a srovnávací ekonomické systémy na
Fakultě sociálních věd University Karlovy. Je členem Papežské akademie sociálních věd.
Místo konání:
Jordán – dům Svatojosefské jednoty
v 19.00 hod.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod TD
www.divadelniklub.cz
PONDĚLÍ 2. 11. – od 19.00
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadelní hra Aloise Jiráska LUCERNA v podání Divadelního spolku Tyl Polička.
Představení se koná v Tylově domě v rámci
předplatného.
PÁTEK 6. 11. – od 20.00
PODZIMNÍ TOUR - KARTON VEVEREK 2009
MATAHARI - kapela vznikla na přelomu dubna a května 2001. Během let vykrystalizovalo
složení skupiny a styl, jenž produkuje, by se
dal nazvat rock crossover. Od samého začátku
byla frontmankou zpěvačka Žántí.
WOHNOUT – kapela, jež svým osobitým
stylem přivádí do varu od roku 1988 několik
generací posluchačů
BLUSTER - hraje převážně skladby od německé kapely Guano Apes. První zkoušky proběhly už v roce 2006 a tudíž jsou nejstarší českou
revivalovou kapelou Guana Apes
After party Beatrain DJs (Deep J, Tomashek) +
hosté
Vstupné: předprodej 150,-Kč na místě 180,-Kč
Předprodej bude probíhat v IC Polička a Divadelním klubu.
SOBOTA 7. 11. – od 19.00 bluegrassový festival
„MODRÁ JE DOBRÁ“ V. ročník
Vystoupí, a jistě i vzpomenou na dělový výstřel jedné nejmenované lodi, kapely: domácí
POČKEJTE!, FERMÁTA z Moravské Třebové,
BEZDOBRA Havlíčkův Brod/Smilov, DIRECT
Luka nad Jihlavou, NOVÁ SEXCHCE SEKCE
čert ví, odkud vlastně jsou?
Vstupné: 60,- Kč
Hudbu kapely GUN TO PIGS, jež oficiálně
vznikla v roce 2006, někdo lichotivě nazval „old school dupanica“. Mezi její oblíbené
žánry určitě patří hard core, ale tvorbu ovlivňuje mnoho stylů a ještě více kapel. Další
informace napoví ukázka v podobě 4 songů
z demo nahrávky „Tváří v tvář“, která vznikla
ve studiu BENAS na konci roku 2007.
STŘEDA 11. 11. - od 19.00
cyklus besed „NA ZELENOU“
Houby od jara do zimy - naučně populární
přednáška Libora Tměje, vedoucího mykologické poradny pro Pardubický kraj a předsedy
mykologického klubu v Chocni.
Řekneme si o základních druzích hub a jejich
charakteristice – budeme si povídat o houbách
„normálních“, ale i dřevokazných. Pak na vás
bude čekat mini výstavka hub. Zároveň proběhne i mykologická poradna, což znamená,
že můžete přinést k určení své houby a mít
spoustu dotazů.
Beseda bude doprovázena obrázky hub na
diapozitivech.
PÁTEK 13. 11. – od 20.00 RETRO PLES
Místní kapely si pro vás připravily spousty
rozjařených písniček z dob hustě totalitních.
Navlečte se do těch nejbizarnějších oblečků
70. a 80. let, a s heslem TESIL, DRDOL, ZVONÁČE – NEBUDE NÁM DO PLÁČE, hrrr na
plac!
Tuto akci pro Vás připravilo: Pontopolis,
o. s. ve spolupráci s městem Polička a DK
Vstupné: 60,-Kč v maskách 30,- Kč
SOBOTA 14. 11. – od 17.00 PUNKOVÁ POLIČKA
VISION DAYS, PROTI SMĚRU, NEŽFALEŠ,
VYČŮRAT A SPÁT, FALEŠNÝ OBVINĚNÍ,
ZATREST, VHS, WERGLŮV PJOS, VEŘEJNÁ
BEZPEČNOST
Vstupné: 100,-Kč

STŘEDA 18. 11. - od 20.00 HUDEBNÍ SKLEPY
Pravidelný pořad, ve kterém se každý měsíc
představí jeden z našich předních písničkářů.
JIŘÍ SCHMITZER - Písničkový recitál dvanáctistrunné kytary a osobitého muzikanta a herce.
Vstupné: 90,-/50,-KčS
PÁTEK 20. 11. – od 19.00
DEVADESÁT LET GYMNÁZIA V POLIČCE
Vernisáž výstavy studentů gymnázia
Hra o Gilgamešovi, studentské divadlo
LHS - hiphop – rap (J. Králíček, J. Křivý
a T. Trkal)
Krajdablues - blues – jazz – rock (J. Pávek,
J. Krajíček, A. Hegr a V. Cach)
SOBOTA 21. 11. – od 19.00
DEVADESÁT LET GYMNÁZIA V POLIČCE
Hra o Gilgamešovi, studentské divadlo
Meloun Parkings - punk – rock (H. Straková, J. Neřold, B. Chadima, T. Chadima
a J. Schauer)
Nasaďte Ski - známá poličská kapela původně
složená ze studentů gymnázia
PÁTEK 27. 11. – od 21.00
PROMILE - Pardubická formace hrající punk-metal. Muzika pro lidi, dá se na ni pařit
i zpívat :o) Více informací na www.promilemusic.com
DEBUSTROL - kapela se neodmyslitelně zapsala do metalových dějin naší malé zemičky.
Patří mezi první průkopníky, kteří začali klestit
trnitou cestu na pódia, sváděli souboje s byrokracií a lidmi, pro které je metal něco jako
mor. Na české scéně se už pohybuje více než
třiadvacet let tedy od roku 1986. www.debustrol.cz
After party Beatrain DJs (Deep J, Tomashek) +
hosté
Vstupné: 120,-/80,-KčS
SOBOTA 28. 11. – od 21.00
JUNGLE NIGHT - FIDOS B-DAY PARTY
DJ´s: Krop@tko – Janych – TeaPack - Out - On
Vstupné: 50,-Kč
NEDĚLE 29. 11. – od 18.00
CESTOVATELSKÁ BESEDA
„EXPEDICE CHAN TENGRI A KYRGYZSTÁN
2009“
povídání a promítání s bratry Mazalovými
a Ivou Dolečkovou Vstupné 20,- Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 5. 11. – od 20.00
Elementární částice
Drama / Romantický
Německo, 2006, 113 min
Režie: Oskar Roehler
Hrají: Moritz Bleibtreu, Christian Ulmen,
Martina Gedeck, Franka Potente, Nina Hoss,
Uwe Ochsenknecht, Corinna Harfouch,
Ulrike Kriener, Jasmin Tabatabai, Michael Gwisdek, Herbert Knaup, Tom Schilling,
Hermann Beyer, Nina Kronjäger, Deborah Kaufmann, Thomas Drechsel
Nevlastní sourozenci, Michael a Bruno, jsou
poznamenáni zážitky z dětství, kdy byli
vychováváni velmi svéráznou matkou. V dospělosti proto nejednou tápou v otázce lásky
a jejího naplnění. Oba se pokoušejí najít si
vlastní cestu ke štěstí, ta však bude dlouhá
a nelehká...

ČTVRTEK 12. 11. – od 20.00
Ke 20. výročí Sametové revoluce
The Power of The Powerless
režie: Darin Nelis
Tento dokument obsahuje původní rozhovory
s disidenty, jako byl například Václav Havel.
Zabývá se také škodlivými účinky potlačení
pravdy a neschopnostmi přiznat chyby, které
byly v minulosti spáchány. Film doprovází známý držitel ceny Oskara Jeremy Irons. a bude
přeložen do několika jiných jazyků. Promítat
se bude v anglickém jazyce.
Tuto akci pro vás připravilo: Pontopolis,
o. s. ve spolupráci s městem Polička a DK
Vstupné 50,- Kč
ČTVRTEK 19. 11. – od 20.00
Lost Highway
Drama / Mysteriózní / Thriller / Krimi
Francie / USA, 1997, 135 min
Režie: David Lynch
Hrají: Bill Pullman, Patricia Arquette, Michael Massee, Robert Blake, Henry Rollins,
Mink Stole, Leonard Termo, Balthazar Getty,
Guy Siner, Gary Busey, Giovanni Ribisi,
Scott Coffey, Natasha Gregson Wagner, Richard Pryor, Robert Loggia, Jack Nance, Lisa Boyle, Marilyn Manson, David Lynch
Žena saxofonisty Freda Madisona nalezne na
schodech jeho luxusní vily videokazetu, na
které kdosi zaznamenal zločin spáchaný v ložnici jeho domu. Zkrvavená oběť vypadá jako
Fredova žena Renee a vrah - jako on sám. Přivolaná policie muže zatkne, avšak po několika
dnech zjistí, že v cele je uvězněn - místo Freda
- neznámý mladý muž.
ČTVRTEK 26. 11. – od 20.00
Muž, který nebyl
Drama / Krimi
Velká Británie / USA, 2001, 116 min
Režie: Joel Coen, Ethan Coen
Hrají: Billy Bob Thornton, Frances McDormand, Michael Badalucco, James Gandolfini,
Katherine Borowitz, Jon Polito, Scarlett Johansson, Richard Jenkins, Tony Shalhoub,
Lilyan Chauvin, Adam Alexi - Malle, Abraham Benrubi, Brooke Smith, Dan Martin,
Christopher McDonald, Ted Rooney, John
Michael Higgins, Jack McGee
Píše se rok 1949. Ed Crane (Billy Bob Thornton) je kadeřník v malém městečku Santa
Rosa někde na jihu Kalifornie. Jeho žena
Doris (Frances McDormand) pracujev místním
obchodě a potají preferuje intimní společnost
svého šéfa, Velkého Davea (James Gandolfini).
Ed prostě nemá jediný důvod ke spokojenosti
se svým doposud marněným životem. Jednoho dne se přijde k Edovi ostříhat člověk jménem Creighton Tolliver. Svěří Edovi svůj tajný
sen - založit velkou síť chemických prádelen.
Bez počátečního kapitálu deset tisíc dolarů je
to ale stále jen sen...
Každá scéna buduje tu následující, jedno překvapení za druhým exploduje s nemilosrdnou
logikou, každý záběr je vybírán s maximálním
účinkem, enigmatická tvář B. B. Thorntona se
zarývá hluboko do paměti - tomu všemu dohromady se říká režisérská virtuozita
CENA ZA KAŽDÉ PŘEDSTAVENÍ 40,- Kč kromě 12.11.
PROSINEC 2009:
The Switch, Mňága a Žďorp, Rytmus feat. Kontrafakt,
divadla, kina...

12

VZPOMÍNKA NA BÁSNÍKA MILOSLAVA BUREŠE
Dva velicí rodáci vzešli z Poličky mezi kulturní osobnosti českého národa ve dvacátém století
– Bohuslav Martinů, světový skladatel. Padesátileté výročí od jeho smrti bylo vyhlášeno v letošním
roce rokem BM. Na sklonku tohoto roku v listopadu, proběhne však další jubileum a sice sto let
od narození básníka Miloslava Bureše.
Martinů – Bureš, dvě osobnosti, dva zcela
odlišné životní osudy; romanopisce by sotva
napadlo je jakkoli spojovat. A přece! Osud, ten
nevypočitatelný strůjce náhod, příležitostí a zásahů do životů, způsobil, že životní dráhy obou,
ač tak odlišné, se vzájemně dotkly na počátku
padesátých let. Dotek nebyl dlouhý, avšak významně v něm zajiskřilo. Vzešla z toho inspirace

na Václavském náměstí jako šéfredaktor kulturní
rubriky tohoto deníku.
My i naši společní další přátelé v Praze jsme
se náramně bavili přístupem lidí k již významnému básníkovi Burešovi. Ti noví ho oslovovali
uctivě »Mistře«, při čemž se Bureš ošíval, ti z další
skupiny již častějšího kontaktu Mílo. No a pak ta
třetí skupina těch nejbližších přátel ho oslovovala
prostě Honzo, mezi ně jsme patřili i my. Bylo to
srdečné a milé. Prožili jsme mnoho hezkých sedánek, debat i názorových sporů, jež vždycky odplavila nakonec sklenka bílého v létě nebo červeného
vínka v zimě.
Přítel Honza byl člověk ryzího srdce, přímý
a ochotný vždy pomoci, když bylo třeba. Budiž

a hned ze sekretariátu běžel k nám, kde nám
poreferoval.
Prožili jsme s ním i jeho velkou radost, když
mu po velkých tahanicích byla povolena cesta za
Mistrem Martinů do Říma. V červnu 1955 zaslal
Bureš dokončenou svoji poemu Otvírání studánek
mistru Bohuslavu Martinů, který ji vřele přivítal
a v nejkratší době zhudebnil. Doba byla zlá, železná opona nedovolovala mezi oběma tvůrci
jiný styk, než písemný. Když Studánky doznaly
tak spontánního světového úspěchu a hrozil už
pomalu mezinárodní skandál s odpíráním setkání obou umělců, kdosi mocný na ÚV KSČ škrtnutím pera cestu do Itálie Burešovi povolil. Konečně
se tedy na podzim 1957 oba tvůrci setkali a pro-

skladatele vybuzená slovem básníka. Vznikla
jedna z nejkrásnějších skladeb BM – zhudebněná
poema Otvírání studánek a zaznamenala vpravdě raketový rozlet do celého světa. Nezůstalo
jen u skladby jediné a básně Burešovy zazněly
i v několika dalších dílech Martinů.
Miloslav Bureš se narodil v Poličce v listopadu roku 1909. Už při studiu poličského gymnázia
začal se svými literárními prvotinami. Jeho prvou
vydanou publikací byla sbírka básní Nevěsta
vydaná na japanu. Jeden její výtisk věnoval mé
sestře Mileně, která se s Burešem dobře znala
a knížky si velice vážila.
Po maturitě a studiu několika semestrů na
filosofické fakultě v Praze odešel Bureš do Liberce, kde pracoval v Severočeském deníku jako
novinář, pak jako redaktor novin A-Zetu v Jičíně.
Určitou dobu byl i na volné noze, kdy se věnoval
svým básním a próze. To v době, kdy začal často
jezdit do Poličky.
Místo původního křestního jména zvolil Jan
Bureš pseudonym Miloslav na památku své velké
studentské lásky Milušky Šifnerové, která zemřela velmi mladá a je pochována na poličském hřbitově u sv. Michala. Bureš se začal vracet do rodné
Poličky po válce, kdy už za ním stálo úctyhodné
literární dílo.
Ze všech literárních prací, které po sobě zanechal, a jak i jednotlivé názvy děl prozrazují, vine
se jako zlatá nit láska k rodné Vysočině, která
byla pro něj trvalým zdrojem inspirace. A nejen
příroda, ale ve stejné míře i lidé na Vysočině
žijící, s mozolnatýma rukama od tvrdé práce na
horských políčkách. To nebyl konjunkturální záměr tehdejší módní literární vlny, ale celoživotní
vyznání básníka.
Dejme nyní slovo vzpomínkám přátel Bureše,
manželům Aleně a Václavu Ripplovým, jak jsem
je zachytil z jejich vyprávění.
„Pro své časté pobyty v Poličce na počátku
padesátých let si upravil pokoj v domku svých
příbuzných Šejnohových na Horním předměstí.
Zde pracoval na svých literárních projektech. Byl
velmi častým hostem u nás, spřátelili jsme se a ačkoliv byl o 15 let starší, přesto rozdíl věku nebyl
překážkou dobrého přátelství, které pokračovalo
i po našem odchodu z Poličky v roce 1958 do Prahy, kdy už byl Míla Bureš od roku 1961 zaměstnán v redakci Svobodného slova v Melantrichu

dokladem toho jedna příhoda: Bydlel ve Vodičkově ulici č. 17 ve druhém patře v třípokojovém bytě.
Ten se mu zdál zbytečně velký pro jeho potřebu
a proto hledal něco menšího. Našel jakousi rodinu se dvěma malými dětmi Na Zderaze, v bytečku
jedna a půl kuchyňky. Okamžitě došlo ke směně
a Honza se do toho bytečku nastěhoval. Na zděšení svých přátel nad tou ukvapeností odpověděl:
»Nemohl jsem se dívat na to, jak se tam ta rodinka
s dětmi tísní, zatím co já … « A směnu uskutečnil bez jakéhokoliv požadavku odstupného za
místnosti svého bytu, jichž se zřekl, jak tenkrát
bylo obvyklé. Inu, to byl On, někdy i zasněný
a uzavřený – to když promýšlel nové náměty
svých veršů.
Pokud by si někdo myslel, že básník tak jímavých veršů, lyrických románů, musí být člověk
holubičí povahy, velmi by se v tom zmýlil. V okamžiku se z dobrosrdečného bracha stal tvrdý
a nesmlouvavý bojovník hájící svůj názor. Důkazem budiž malá naše osobní vzpomínka.
V kterýsi den Burešova pobytu v Poličce byl
povolán k okresnímu tajemníkovi KSČ (Polička
byla až do roku 1960 okresním městem). Tajemník – všemocný pán (totiž soudruh) okresu, pravil:
»Soudruhu Bureši, nelíbí se nám vaše přítelíčkování s Ripplovými. « Bureš zareagoval bleskurychle: »A můžete mi, pane tajemníku říci, co vám na
nich vadí? Alena vám cvičí děti v Sokole, hraje pro
ně v loutkovém divadle, tak copak? « A v dalším
pak dal panu tajemníkovi poučení, že volba přátel je jeho osobní záležitostí, do níž si nenechá od
nikoho zasahovat. A tím konverzace skončila.
Bureš samozřejmě zcela ignoroval příkaz
mlčenlivosti o jednáních na určitých úrovních

hovořili další společné záměry. Ze setkání vznikla
asi jediná jejich společná fotografie a pro nás dvě
pohlednice – z Říma a Castel Gandolfo s textem:
»Aleně a Vaškovi Ripplovým – Pozdrav – Honza
Bureš, a podpisy Bohuslav Martinů a Charlotte
Martinů«. Jeho knihy máme pochopitelně vždy
s osobním věnováním.“
Světová premiéra Studánek byla uvedena, jak
si to Mistr Bohuslav Martinů přál, 7. února 1956
v Poličce, v provedení brněnských umělců pod
vedením Zdeňka Zouhara. A pak již Studánky
letěly světem, byly zfilmovány, v prvém filmovém
pojetí hrály a tančily děti z Vysočiny a poutníka
hrál poličský ochotník Arnošt Ferlík. Další filmové
ztvárnění Studánek uskutečnil Alfréd Radok.
Vedle Studánek Bohuslav Martinů zhudebnil
několik dalších Burešových básní jako Mikeš z hor,
Legenda z dýmu bramborové nati, Romance z pampelišek atp. O tom lze najít dostatek informací v oficiálních pramenech.
Miloslav Bureš ukončil svoji životní dráhu náhle
a nečekaně 12. listopadu 1968. O šest dní překročil
své 59té narozeniny. Byl to šok pro všechny jeho
přátele, kteří se s ním přišli rozloučit. Zanechal po
sobě dílo představující celkem asi 23 literárních
titulů, které byly vydány ve formě vázaných knih,
ilustrované renomovanými ilustrátory, jako byli
Jaroslav Šerých, František Kaván, Fr. V. Danihelka,
Toyen, Ludmila Jiřincová.
S upřímným smutkem jsme se s ním loučili…
a vzpomínali, jak nám vyprávěl o svých dalších
plánech.
Polička, v září 2009
Adolf Klein ze vzpomínek
Aleny a Václava Ripplových

13

14

OCHOTNÍCI SLAVILI
Nedělní odpoledne 25. října patřilo poličským
ochotníkům. Slavili 80. výročí otevření Tylova
domu a 190. výročí divadelnictví v Poličce. Vzhledem k termínu uzávěrky Jitřenky přinášíme tuto
krátkou fotoreportáž a v prosincovém čísle se můžete těšit na obsáhlý materiál.

Celé odpoledne zahájilo slavnostní odhalení
pamětní desky věnované 80. výročí otevření
Tylova domu.

SOŠ A SOU POLIČKA
Na počátku školního roku 2009/10, se splnil sen
o prodloužených prázdninách některým
žákům třetího ročníku oboru kuchař – číšník.
Za svůj zodpovědný přístup ke studiu i k práci,
byli vybráni na odbornou stáž do italského přímořského městečka Cesenatico. Zde se aktivně
seznamovali nejen s příznivým letním počasím
a nemalými porcemi výtečné zmrzliny, ale také
s usměvavými tvářemi gastronomického personálu, který jim byl nápomocen při zdokonalování se
v kulinářských dovednostech. V průběhu tří týdnů
poodhalili mnozí z poličských studentů tajemné
kouzlo italských specialit a obdrželi alespoň zlomek receptury a názvosloví italské kuchyně. Cílem
tohoto pobytu bylo především odbourávání jazykových bariér, zvyšování odbornosti žáků i mapování
situace pro potenciální pracovní příležitost. V této
italské oblasti zahájí příští stáž žáci stejných oborů
v rámci jarního období letošního školního roku.
Po návratu z Itálie čekala na studenty možnost
zúčastnit se pobytu ve francouzském Pithiviers ve
dnech 18. – 24. října. O náplni a efektivnosti této
akce budete informování v nejbližším čísle Jitřen-

ky. Výměnná stáž přivítala také žáky cukrářského
oboru, tentokrát bylo hostitelskou zemí sousední
Slovensko. Ani zde nevynechali žáci návštěvu doprovodných programů. Mimo jiné zhlédli Pjieninský národní park a Aqua city Poprad.
Za svými spolužáky nezaostali v účastech na
školních akcích ani reprezentanti gastronomických
soutěží. Regionální kolo Gastro Junior Nowaco Cup
2010 se konalo v Pardubicích, zde obsadili zástupci
SOŠ a SOU Polička třetí příčku ve Zlatém pásmu.
Jmenovitě soutěžili: E. Mitlehner – číšník – odborná
příprava A. Stoklásková, J. Havran – číšník – odborná příprava L. Ditrichová, V. Průšová – číšnice – odborná příprava Z. Lněničková. V rámci barmanské
soutěže se na výborném 3. místě umístil E. Nekvinda, odborné přípravy se zhostila M. Škaroupková.
Na závěr zmíníme současný pobyt německých
studentů, kteří se vzdělávají v oblasti gastronomie
právě při SOŠ a SOU Polička. Také srdečně zveme
případné zájemce o studium oborů nabízených naší
školou na Dny otevřených dveří, ten první se koná
již 12. 11. 2009.
Za SOŠ a SOU Polička, Mgr. J. Boháčová

DALŠÍ PRIMA TÁBOR NA DAMAŠKU

Oslavy pokračovaly na pódiu velkého
sálu Tylova domu inscenovanou poradou
vedení divadelního spolku, na kterém její
účastníci vyvolali ducha přítele Bajzy, aby
s ním prodiskutovali historii i současnost
divadelníků v Poličce.

Jednoho letního dne 28. 6. jsme byli moc natěšení, protože jsme jeli na tábor Damašek. Sešli
jsme se na parkovišti pod Tylovým domem a začalo to. Přijely dva autobusy a my jsme pomalu
nasedali a z okýnek mávali svým rodičům. Cesta
na Damašek byla jako vždy jedna velká dávka
adrenalinu. Když jsme byli na místě, rozebrali
jsme si zavazadla a čekali, až si nás budou volat
vedoucí.
Tábor pro nás měl nachystáno spoustu her
a zábavy. Tématem byly řecké báje a moc nás to
všechny bavilo. Natáčeli jsme filmy, chodily do
amfiteátru, no prostě, stálo to za to. Měli jsme
také noční hru, která byla strašidelná, a každý se
bál. Ale dozvěděli jsme se spoustu věcí o řeckých
bájích a pověstech.
Každý jsme se vlastně něco naučili, ale nám
to nepřišlo jako ve škole, bavilo nás to. Byli tu
také křtiny, jako každý rok. Křtili se noví vedoucí
a maníci… Byla zábava sledovat, jak je pálí kopřivami a jak starším vedoucím líbají nohy. Už se

určitě všichni moc těšíme, až bude další tábor.
Když jsme se chystali odjet, byli jsme smutní,
protože nám bylo líto, že tábor končí. Určitě se
těšíme až, opět pojedeme na Damašek a poznáme
nové tváře.
Iveta Makovská a Iveta Pospíšilová

MATAMI, CENTRUM PRO RODINU, O. S.
MATAMI, CENTRUM PRO RODINU, o. s. pro
vás připravilo tyto přednášky na měsíc listopad:

Křest knihy Ing. Adolfa Kleina 190 let
ochotnického divadla v Poličce.

Logopedický seminář pro rodiče s dětmi
předškolního věku
10. 11. (úterý) v 16:00 v přednáškovém sálku
Centra Bohuslava Martinů
Má váš předškolák problémy s řečí? Nevíte, zda
je nutné navštívit logopeda? Přijďte se poradit, rozcvičit mluvidla, zahrát si a zazpívat!
Seminář povede: Mgr. Hana Dalíková
Mýty a pověry kolem výživy
12. 11. (čtvrtek), v 17:00 v přednáškovém sálku
Centra Bohuslava Martinů
je název další přednášky z cyklu „Žijeme zdravěji“, který vytváří u dětí správné stravovací návyky
a podporuje aktivní život celé rodiny. Přijďte si popovídat o tom, jak skladbou stravy účinně předcházet různým nemocem a vybírat správné potraviny
v průmyslově znečištěném prostředí.
Přednášející: Mgr. Dana Matejsková

V 19 hodin začala premiéra Jiráskovy Lucerny
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Zaměstnání – jak začít a jak pokračovat?

19. 11. (čtvrtek), v 17:00 v přednáškovém sálku
Centra Bohuslava Martinů
Potřebujete poradit a získat více informací
v oblasti zaměstnání (kde hledat práci, jak napsat
životopis či průvodní dopis, jak zvládnout přípravu
a vlastní přijímací pohovor…), tak na to vše a více
se budete moci zeptat a poradit se s personalistkou,
která Vám na vaše otázky ráda zodpoví.
Přednášející: Romana Leinveberová, DiS.
Péče o donošeného novorozence
26. 11. (čtvrtek), v 17:00 v přednáškovém sálku
Centra Bohuslava Martinů
Tato přednáška je vhodná nejen pro nastávající
maminky, ale pro všechny, kteří se chtějí dozvědět
nebo si připomenout základy péče o donošeného
novorozence. V přednášce budou shrnuty základní
body odborné péče o donošené novorozence na
novorozeneckém oddělení, tj. co maminka může
očekávat po narození děťátka v porodnici, a dále
budou podrobněji nastíněny některé problémy,
kterým mohou být rodiče vystaveni po propuštění
z porodnice.
Přednášející: MUDr. Daniela Dobiášová.

DEN STROMŮ 2009
Naučně zábavný program ke Dni
stromů připravilo i letos Ekocentrum Skřítek pro děti a mládež MŠ a ZŠ ve dnech
22. a 23. října v dopoledních hodinách.
V prostorách Divadelního klubu v Poličce
nás navštívilo 414 dětí a žáků, 47 pedagogických pracovníků a 13 klientů Charity.
V letošním roce se celý program zaměřil na
poznávání dřevin všemi smysly. Proto při vstupu
na účastníky čekalo při uvítání ochutnávání jablek
a hrušek s Oldou Šlahařem. Po celý program pochopitelně nejvíce využívali zrak a sluch. Tak hned

stromy jsou?“ si děti mohly popovídat
s Američankou Jamie Ault a pokud nerozuměly, měly překladatele Ondru Janečka. Spolu s Jamie a Ondrou účastníci
objevili mnoho přínosů stromů pro lidi
i jiné obyvatele naší planety. Praktickou
ukázkou se seznámili i s pojmem eroze, co
to vlastně je a jak ji zabránit.
Máme radost, že se Den stromů v Poličce vydařil a že děti i učitelé byli spokojeni. Usuzujeme tak
z ohlasů, které nám třídy zapsaly do sešitu – jeden za
všechny: „Velmi zajímavé a poučné.“

DiC POLIČKA INFORMUJE
Herna pro děti: Po – Čt od 8.00 do 15.00 hod.
(vstup 20 Kč pro dítě s rodičem)
Hlídání dětí:
Po - Čt od 8.00 do 15.00 hod. (40 Kč / hodina)
Pá od 8.00 do 12.00 hod. Máte možnost zakoupit si permanentku se slevou: 10 hodin za 360,- Kč
V případě, že jste držitelé rodinného pasu, zaplatíte pouhých 320,- Kč.
Členové sdružení a sourozenci mají slevu. Maminky nezapomeňte dát dítěti svačinu. Hlídání
mimo vyhrazenou dobu je nutno domluvit předem
Pravidelné aktivity:
Kluby maminek - Út, St, Čt - 15.00-15.30
(vstup 20 Kč)
Klub seniorů - Pá 15.00 (vstup 20 Kč)
Klub seniorů - počítače - Pá 14.00
(80 Kč / lekce)
Tanečky a zpívánky - Po 9.00 - 11.00
(30 Kč / lekce)
Kalanetika - Út, Čt 18.30 (info před lekcí)
Poradenství, konzultace pro klienty Po 13.30 - 15.30 (zdarma)
Počítač a Internet* - Denně 8.00 - 14.00
(20 Kč / hodina)
Pastelky - Čt 13.00-15.00 (zdarma)
Šikulové - So dle domluvy (zdarma)
Zdravotní cvičení - prac. dny dle domluv
(vstup 20 Kč)
*pro účastníky počítačového kurzu a členy klubů
internet zdarma
Permanentku je možné zakoupit i na další aktivity v Domečku.
Kroužky pro děti (Tanečky a zpívánky,...): permanentka 10 lekcí za 240,- Kč
Vstup do domečku (Kluby maminek, seniorů,
atd.): permanentka 10 vstupů za 160,- Kč
Domeček využívají dospělí, maminky s dětmi
na mateřské dovolené, předškoláci, ale i školáci.

na prvním stanovišti „Když nás strom potřebuje“
se účastníci dozvídali o ošetřování stromů pod vedením Ladislava Kováče. Tam mohli vidět nástroje
a nářadí, které se používá při prořezávání stromů,
a hlavně se dozvěděli, jak se vlastně na strom dostat,
aniž by se poškodil. V sále se promítal krátký film
„Muž, který sázel stromy“, který vydá za tisíce slov.
Nechyběl už tradiční „Truhlářský koutek“, který
řídil Ivan Šrek se svým pomocníkem Yendou. Na
tomto stanovišti se účastníci řídili hmatem při zkoumání opracování dřeva a sami si mohli vyzkoušet
práci s rašplí a různými druhy brusných papírů. Také
se dozvěděli, že na Zemi žijí lidé v domech, které si
staví ve výšce kolem 10 m, někdy až 40 m, nad zemí
v korunách stromů. Na poslední zastávce „Proč tady

Den stromů by však nebylo možné zorganizovat
bez všech dobrovolníků, kteří se na této akci podíleli.
Proto bych chtěla poděkovat všem výše uvedeným
a řadě pomocníků z řad studentů a řediteli gymnázia za jejich uvolnění: Tereze Janečkové, Magdaléně
Dolejšové, Evě Švecové, Iloně Sejkorové, Dominice
Hauptové, Lence Zavoralové, Š. Tumové, Chmelové,
Švandové, Tereze Hermonové, Lence Romportlové,
Zuzaně Jonákové, Veronice Klusoňové, Báře Hudské
a Aleně Pazlarové.
Akci podpořilo Ministerstvo životního prostředí
a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci společného programu „Národní síť EVVO“ a město
Polička.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková
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Ve spolupráci se Střední školou obchodní a služeb v Poličce jsme připravili pro maminky pravidelná měsíční setkání s mladými kosmetičkami. Jejich
služeb můžete opět využít dne 3. 11. v době od 9
do 12 hodin v prostorách Domečku.
Rychlá burza dětského oblečení, hraček
a sportovních zimních potřeb
Příjem 13. 11. od 16.00 hod. - do 18.00 hod.
Prodej 14. 11. od 10.00 hod. - do 15.00 hod.
Výdej 14. 11. od 15.00 hod. - do 17.00 hod.
Příští burza zimních, sportovních potřeb a neplyšových hraček se bude konat od 11. 12. do
12. 12.
V prosinci 4. 12. v 15.00 hodin se děti mohou
těšit na Mikulášskou nadílku.
Domeček najdete v ZŠ Na Lukách, vchod od
dopravního hřiště.
Tel: 605 177 027, asistentka Jitka Sejkorová
www.dicpolicka.com
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SCHOLA GREGORIANA
PRAGENSIS V POLIČCE
Oblastní charita Polička Vás srdečně zve na benefiční koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis, vedený Davidem Ebenem, který se uskuteční
v sobotu 7. 11. 2009 v Poličce.
Po říjnovém koncertě ve Vatikánu a Lucembursku přijede Schola Gregoriana Pragensis do Poličky
na pozvání zdejší Oblastní charity, aby v 17 hodin
v kostele sv. Jakuba vystoupila v rámci benefičního
koncertu pro Charitu s programem Ars antiqua
- Paříž ve 13. století.

Vstupenky na tento mimořádný koncert můžete
zakoupit v Informačním centru Polička a v terapeutickém obchodě Fimfárum. Objednávat je také
můžete emailem na adrese: asistent.reditele@policka.cz, nebo na telefonu 731 598 816.

VE ŠKOLE
I V AFGHÁNISTÁNU
Ve škole i v Afghánistánu se jmenovala přednáška, kterou v pátek 16. 10. 2009 ve spolkovém
domě Jordán v Poličce uspořádala Oblastní charita
Polička spolu se Svatojosefskou jednotou pro Poličku. V přednášce, doplněné exkluzivními fotkami,
velmi zajímavě a poutavě hovořil o svém působení
v Armádě České republiky a zkušenostech z mise
v Afghánistánu npor. ThBc. Peter Šabaka, kaplan
Vojenské střední a vyšší odborné školy v Moravské
Třebové.
Štěpán Plecháček,
PR a fundraiser Oblastní charita Polička
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GYMNÁZIUM NA NÁVŠTĚVĚ V NĚMECKÉM TANGERMÜNDE
V roce 2005 skončilo třicetileté partnerství
mezi Gymnáziem Polička a Gymnáziem Tangerhütte v důsledku uzavření německého gymnázia pro nadbytečnost škol ve spolkové zemi
Sasko – Anhaltsko. Partnerské i osobní vztahy
mezi oběma školami a učiteli byly ale natolik
silné, že se podařilo na toto partnerství navázat
s Gymnáziem Tangermünde, kde získali někteří
učitelé nové pracovní místo. Dokladem dlouholeté
známosti našich škol je i osobnost ředitele gymnázia v Tangermünde, pana Ronalda Müllera, který
sám jako sedmnáctiletý student navštívil Poličku
v rámci výměnného pobytu studentů obou škol
a jednoznačně tuto snahu o pokračování tradice
s Gymnáziem Tangermünde podpořil.
V září minulého roku přijali učitelé a žáci
německého gymnázia naše pozvání do Poličky
a strávili u nás čtyři příjemné dny. Při tomto setkání byla podepsána smlouva o partnerství mezi
školami a naše škola obdržela pozvání pro učitele
a žáky do Tangermünde na září 2009, kdy slavilo
jejich město výročí tisíciletého založení.
A tak odjela ve dnech 9 – 13. 9. 2009 skupina
studentek a učitelů z poličského gymnázia do malebného, německého městečka Tangermünde ve
spolkové zemi Sasko – Anhaltsko.
Musím s potěšením konstatovat, že pobyt
v Tangerm?nde byl velmi příjemný. Pod záštitou
hesla „Gast ist der König“, se nám dostávalo mimořádné péče, a to jak na půdě školy, tak i v rodinách, které se staly naším útočištěm.
Program, který pro nás připravila „duše“ projektu, paní Angelika Richter, byl též velmi pestrý.
Poznali jsme nejen pamětihodnosti města, ale
i místní noční život, a to v té nejvyšší možné
míře. V době naší návštěvy totiž probíhaly velkolepé třídenní oslavy tisícího výročí založení města
Tangermünde. Ohromným zážitkem byla také celodenní návštěva Berlína, zde jsme měli možnost

prohlédnout si Říšský sněm, Braniborskou bránu
či se projít po náměstí Potsdamer Platz, které
vyrostlo na místě bývalé berlínské zdi. Mnohým
se zde dokonce splnil dívčí sen. Kdo by si nepřál
mít v albu fotografii se světově známou celebritou?
Pořídit podobné fotografie nám umožnila návštěva
muzea voskových figurín „Madame Tussaud“, která se pro mnohé stala jen těžko překonatelným
zážitkem.
Hlavním smyslem podobných projektů ovšem
není vyfotografovat se s Barackem Obamou, nýbrž najít nové přátele a procvičit cizí jazyk, o což
jsme se vždy, když jsme se rozešli do jednotlivých
rodin, urputně snažili.
Za vše, co jsme měli možnost v Německu prožít a poznat, patří alespoň symbolický dík partnerské škole a všem děvčatům a učitelům, kteří se
o nás po všechny dny pečlivě starali. Věříme, že
naše zářijová návštěva byla první v dlouhé řadě
podobných setkání a návštěv a navázané vztahy
se budou dále zdárně rozvíjet.
„DANKE SCHÖN“.
studentka 3. A. L. Romportlová

Z ČINNOSTI DPS PENZION – ZÁŘÍ
V záři senioři v DPS penzion cestovali. Podívali
se s panem Ing. Kleinem pomocí videa do Jižních
Čech a zavzpomínali si na místa, která kdysi dávno
navštívili. V dalším promítání účastníky čekala cesta
do Egypta. Po prázdninové přestávce se penzionem
opět ozývaly zvuky bubnů a senioři si při muzikoterapii vyzkoušeli také hru na tělo. Šikovné ručičky
malovaly talíře, kterými je nyní vyzdobena kuchyňka penzionu a v keramice vznikaly výrobky, které se
použijí při vánoční výzdobě. S létem se senioři rozloučili při zamykání atria, kde se naposledy v tomto
roce grilovalo. Měsíc byl zakončen narozeninovým
zpíváním, kde vládla veselá a zpěvavá nálada.
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci vyhlásil 4. ročník soutěže „Šikovné ruce pro Hospic
2009“. Akce se konala u příležitosti Světového dne
hospicové a paliativní péče. Uskutečnila se prodejní
výstava, jejíž výtěžek byl věnován na provoz Hospice
Anežky České a rozvoj domácí hospicové péče. Seni-

oři DPS penzion se svými výrobky této akce zúčastnili a jsou velmi potěšeni, že mohli pomoci dobré
věci. Děkujeme jim za jejich čas, nápady a nadšení,
které při výtvarné dílně – šikovné ručičky, mají.

TURISTÉ ZVOU
Čtvrtek – neděle 12. – 15. listopadu – Za posledním puchýřem. Účast na 38. ročníku oblíbeného podzimního setkání turistů, který se letos koná
v Mladé Boleslavi.
Úterý 17. listopadu – Kolem rybníků do Bystrého. Sraz účastníků je v 9.00 hod. u gymnázia
v Poličce. Od gymnázia půjdeme podél Troubných
rybníků k Baldskému lesu. Přes Modřec a podél
Jedlovských rybníků do Dolní Jedlové k Šestidomí.
Odtud po červené značce k nově vybudovanému
rybníku a do Bystrého. Celková délka trasy je 16
km. Vedoucí akce: Müllerovi
Sobota 5. prosince – Zimní Svojanov – 36.
ročník. Sraz účastníků v 8.00 hod před gymnáziem v Poličce. Polička – Balda -Hamry – Svojanov
– Hartmanice – Bystré. Návrat autobusem z Bystrého
s příjezdem do Poličky v 18.10 hod. Trasa 20 km.
Vedoucí akce: Zdena Mihulková
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici (skříňka bude obnovena
po opravě fasády) a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

SKAUTING V POLIČCE PO DVACETI LETECH
Bylo to 10. prosince 1989, když u našich dveří
zazvonil František Petrás a aniž jsme si museli
cokoliv říkat, pozdravili jsme se stisknutím levice. Bratr František se mne zeptal, zda bych mu
pomohl s obnovením skautingu v Poličce a já
souhlasil. Na 19. prosince jsme připravili první
informativní schůzku v poličském Motorestu. Přišlo několik bývalých vedoucích, ale také skauti,
kteří před dvaceti lety jako deseti až patnáctiletí
chlapci končili tábor ve Slunečném údolí na
Svratce u Křižánek. Bylo to radostné zjištění, že
skautská myšlenka trvá dále.

znovu obnovenému skautingu vstříc… Pak jsme
pojali odvážný plán - vybudovat do zahájení
tábora kuchyň - po dvou měsících každodenní
práce byla kuchyň hotova. Stojí za zmínku, že
tato stavba, která neobsahuje jediný hřebík a vše
je provedeno šrouby, byla tak připravena, že jsme
ji na tábořišti vztyčili za jediný den. Dodnes se
používá na Maděře.
První akcí, kdy jsme se představili poličské
veřejnosti, bylo stavění Máje a pak večer 8. května, kdy jsme zahajovali lampiónový průvod ve
skautských krojích a s pochodněmi. Náměstí

POZVÁNKA DPS PENZION
3. 11. Šikovné ručičky - 13.30 hod. pracovní
místnost.
4. 11. Cestovatelské odpoledne – Evropa, krajina mýtů a legend, 14.00 hod. společenská místnost.
11. 11. Muzikoterapie - 14.00 hod. společenská
místnost.
19. 11. Šikovné ručičky - 13.30 hod. pracovní
místnost.
26. 11. Narozeninové zpívání - 14.00 hod. jídelna Penzionu.
2. 12. Mikulášská zábava od 14.00 hod. v jídelně Penzionu. Vstupné 40,- Kč. Vystoupí děti
z MŠ, přijde Mikuláš s čerty, hudba a občerstvení
zajištěno.

KARDIACI V LISTOPADU

Herec Petr Čepek (1989)

Stavění máje (1989)

Do té doby jsme se scházeli u Vládi Kroula–Šedého Vlka a prohlíželi si fotografie a diapozitivy z táborů v roce 1969 na Baldě a ze
Slunečního údolí. Ten tábor byl památný tím,
že jsme ho jako skauti uskutečnili v roce 1970,
kdy už vyšla instrukce o opětovném sjednocení
mládežnického hnutí. Tábor byl vlastně ilegální,
ale ne zas tak docela. Velice nám vyšel vstříc
tehdejší předseda MNV v Křižánkách, který nám
umožnil použít nádhernou louku v ohbí Svratky
pod Bukáčkovým statkem. Během tábora však
přijel nějaký kurýr z Prahy, s pověřovací listinou od tehdejšího náčelníka Junáka br. Plajnera,
s příkazem o okamžitém ukončení tábora. Po
delší bezvýsledné rozmluvě jsem tedy slíbil, že
tábor ukončíme. Tehdy jsem porušil hned první
bod skautského desatera „Skaut je pravdomluvný“
a tábor jsem vedl až do posledního dne, jak bylo
určeno. Na druhé straně jsem však splnil 10. bod,
že „Skaut je čistý v myšlenkách, slovech a skutcích“, protože jsem tak udělal s čistým svědomím
a věděl, že to je na dlouhou dobu tábor poslední.
O takových příhodách jsme na našich setkáních
mluvili. Šedý vlk někdy přinesl krásnou okrskovou vlajku a zase bylo o čem mluvit.
Ale zpátky do roku osmdesát devět. Požádali
jsme Ministerstvo vnitra o registraci pro znovuobnovení činnosti a začali připravovat vše pro
všední, každodenní práci. Vedoucím střediska se
stal br. Fr. Petrás a bylo neuvěřitelné, co všechno
za tak krátký čas zvládl. Jeho zásluhou jsme také
získali první klubovnu v ulici U Masných krámů.
Začátkem ledna 1990 jsme se vypravili vyhlédnout nějaké místo, kde bychom postavili skautský
tábor. Bratr Nožka–Dogan věděl o místu na říčce
Fryšávce u Javorku. Zalíbilo se nám na první pohled a hned jsme začali jednat s Východočeskými
lesy, MNV Jimramov a JZD Sněžné (uvádím dnes
už historické názvy institucí). Zde musím uvést
jméno pana Žáka z Javorka, bez jehož podpory
bychom tábořiště nikdy nezískali. V polovině
února, tak jak bývá na Vysočině obvyklé, se
udělalo na několik dní hezky a my jsme začali
připravovat tábořiště. Za zmínku stojí, že 17. února bylo 17 stupňů nad nulou! Bylo nutno postavit
most přes Fryšávku, vybudovat přístupovou cestu
k němu včetně vyštěrkování a zpevnění. A zase
musím připomenou ony dny: když jsme řekli, že
potřebujeme štěrk pro cestu, dostali jsme ho zadarmo včetně odvozu. Tak se tenkrát vycházelo

plné lidí vychutnávalo pocit volnosti a herec
p. Petr Čepek se s námi rád vyfotografoval před
naší skříňkou u lékárny.
20 let schovával br. Láďa Kroul–Šedý vlk nádherně vyšívanou okrskovou vlajku z roku 1945.
Její předání do rukou nového vedoucího střediska br. Fr. Petráse proběhlo slavnostně v sále
bývalého poličského kina za účasti starosty Jana
Edlmana a dalších představitelů obce. Při této
příležitosti bylo Šedému vlkovi poděkováno za
vše, co pro skautskou myšlenku udělal.
Bylo jaro 1990 a nejvyšší čas zajistit vybavení
tábora stany a spacími potřebami. Od Pionýrské
organizace v Poličce jsme dostali zpět stanové
podsady a dílce a ještě jsme si další potřebné
části vypůjčili. Materiál pro zhotovení dalších
podsad pod stany nám byl poskytnut zdarma
Lesní správou v Poličce. Podle dvacet let starých
plánů díky panu Stanislavovi, který prováděl
odborné práce, jsme vyrobili další díly. Prvního
tábora v Javorku se zúčastnilo 66 vlčat, světlušek,
skautek a skautů!
Časem jsme získali hájenku na Milovech a na
Maděře. Ta na Maděře je chloubou nejen poličského Junáka, ale je i vyhledávaným místem
skautů celé republiky. Od města Poličky jsme ji
získali za symbolickou cenu. Taktéž klubovna Na
Parkánech slouží ke každodenní činnosti rovněž
díky městu Polička.
Práce, která tehdy před dvaceti lety pro nás
začala, byla o to těžší, že za 40 let byla zpřetrhána návaznost a nezbylo než budovat novou
tradici poličského skautingu, tradici, která už
bude mít před sebou jen budoucnost. To jsme
si tenkrát uvědomili, když první Vlčata skládala
v roce 1990 na táboře u ohně skautský slib a táborem se nesla píseň Červená se line záře. Podívali jsme se s Františkem na sebe a beze slova si
podali levice...
Dovětek. Uplynulo 20 let. Skautské hnutí má
své místo mezi mládeží. Nejen skauti, ale i další
organizace si čím dál tím více uvědomují, že
se nedá vstoupit dvakrát do téže řeky. Mnohé
se změnilo – změnilo se myšlení lidí; grilovaná
a chipsovaně obrambůrkovaná společnost se stále
více internetuje, mobiluje, čipuje a sebevětší megapárty nezastřou dnešní individualizaci. Avšak
toho, kdo vyznává skautské ideály, provází jedno
poznání: Skautem jednou, skautem navždy.
A. Klein

Kardio klub zve všechny příznivce pěších vycházek v měsíci listopadu.
Kolem Svitavských rybníků
Vycházka se uskuteční v sobotu 21. listopadu 2009. Sraz účastníků před sportovní halou
v 9.50 hod. Účastníci z Poličky odjezd z vlakového
nádraží v 9.10 hod, do SY-zastávka.
Délka vycházky do 5 km. V případě příznivého
počasí bude možno při ohníčku a dobré náladě
opéci uzenářské výrobky.
Za kardio klub Jan Pokorný
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ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
Sezona 2009-10 byla sice odstartována, ale
jejímu zahájení předcházela řada změn, které výrazně zasahují do celého průběhu soutěže. Nyní
se budeme snažit čtenářům přiblížit veškeré, dá
se snad říci, zmatky, které nastaly.
V našem prvním článku s měsíci září jsme
uváděli soupisku našich soupeřů s tím, že je jen
šest účastníků v soutěži mužů. V říjnu jsme s radostí oznamovali přihlášení sedmého mužstva,
a to Choceň „B“. 2. 10., tedy těsně před vydáním
říjnové Jitřenky, byl výbor informován o odstoupení Svitav. Počet účastníků je tedy bohužel zase
jen 6 (pokud se zase ještě něco nezmění). Původně byla soutěž rozlosována tak, že základní část
se bude hrát tříkolově. Není tomu tak. Vše bylo
zhruba 14 dní před zahájením soutěže přelosováno a základní část se odehraje čtyřkolově.
Spartak měl doma začínat 18. 10. s Č. Třebovou, díky změnám začíná s Česticemi. V minulém
čísle jsme informovali, že tříkolový systém a fakt,
že Svitavy budou hrát celé první kolo na hřištích
soupeřů, nabourává pravidelné střídání zápasů
doma, venku.
V Poličce tak měly být díky tomuto dvě velké
pauzy. Nové rozlosování vše mění. Větší přestávka pro poličského diváka bude jen jedna od
26. 11. do 20. 12. Ovšem další problém nastává
s termínem 27. 12., kdy jsme plánovali celodenní
turnaj přípravek a večer exhibiční utkání Spartaku se starou gardou ČR. V neděli 27. 12. mělo
být původně volno, ale není, hrajeme doma se
Semechnicí.
Teď ještě k přátelským zápasům „A“mužstva.
Psali jsme v říjnu, že Skuteč přijede na přátelák do Poličky. Těsně před zápasem odřekla.
Dále měla přijet Litomyšl, a to ve středu 7. 10.,
v pondělí 5. 10. odřekla. Přitom Spartak byl v Litomyšli 27. 9. a dobrým zvykem je, že se odehraje
vždy odveta. Nakonec jediné Hlinsko na odvetu
11. 10. do Poličky přijelo, když týden předtím
hrál Spartak na jeho hřišti. Oba zápasy vyhrál
náš soupeř v poměru 8:1 a 7:3.
Další výsledky:
Muži:
Litomyšl - Polička
Junioři: Litomyšl - Polička
M. Třebová - Polička
Uničov - Polička
Polička - Litomyšl
Polička - kuteč
Polička - Třebová
Dorost: Hlinsko -Polička
Polička - Hlinsko
Chotěboř - Polička
St. žáci: Choceň - Polička
Chrudim - Polička
Polička - Choceň
Ml. záči: Choceň - Polička
Polička - Litomyšl
Polička - Choceň
4. třídy (elévové)
Polička – Litomyšl
3. třídy (přípravka)
Lvíčata Polička - Panteři Litomyšl
Tygříci Polička - Gepardi Litomyšl

10:2
3:4
0:11
11:2
9:0
8:6
6:7
4:5
6:3
8:2
8:0
2:0
2:1
4:10
17:6
14:3
7:3
3:11
2:2

Jak již bylo, řečeno v pátek 16. 10. poličští
junioři zahájili na domácím hřišti novou sezonu. Bohužel vstup se jim nevydařil. S mužstvem
Hlinska prohráli 2:8 a sebekriticky musíme
přiznat, že hlinečáci si vítězství plně zasloužili.
Byli jasně lepším týmem, hlavně co se rychlosti
týče. Naopak dorostenci si s přehledem v sobotu
17. 10. doma poradili se soupeřem z Litomyšle
a připsali si první dva body za vítězství 11:3.
V neděli 18. 10. zhlédli poličští fanoušci, kteří
přišli v hojném počtu, první vystoupení „A“ mužstva. Naším soupeřem byl oddíl HC Čestice, který
papírově sice nepatří mezi favority, ale díky touze
po vítězství a velkému hokejovému srdci (jak již
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v minulých sezonách několikrát předvedli) jsou
jako soupeř velice nepříjemní. To bylo znát hned
v úvodních asi 5 minutách, kdy neustále doráželi
na naši branku a Spartak byl jejich tlakem zaskočen. Víťa Mach s jistotou všechny střely kryl
a naši kluci postupně přebírali iniciativu, která
byla korunována prvním gólem v čase 16.15, kdy
po skrumáži za brankou Havlíček přihrál zcela
volnému (mj. nejstaršímu hráči Spartaku Polička)
Dušanu Vápeníkovi, který skóroval do prázdné
branky 1:0. Po úvodu druhé třetiny se stav měnil
hned dvakrát.
V čase 21.46 zvyšoval Švejda po přihrávce
Boháče na 2:0, o čtyři minuty později V. Vápeník
po asistenci M. Macha zvýšil již na 3:0, Jedenáct
minut před koncem utkání Čestice snížily na 3:1
a trenér Grubhoffer burcoval kluky k zodpovědné hře, protože ani on, ani samotní hráči nechtěli
připustit závěrečné drama při případném snížení
Čestic na 3:2. Žádné drama se nekonalo, ale naopak ve 14 minutě Jarda Boháč doklepl vyraženou
střelu S. Husáka a stanovil tak konečné skóre
4:1. Cíl, vyhrát první zápas, byl splněn.
Bylo třeba poděkovat hráčům, ale prostřednictvím tohoto článku i fanouškům. Jejich počet
tentokrát neuvádíme, protože by byl zkreslený.
Důvod je jednoduchý. Výbor LH nechtěl, aby přítelkyně, dívky, manželky zůstávaly samy doma,
bez svých drahých poloviček, ale aby i ony nasály atmosféru poličské hokejové arény, a proto
mají tuto sezonu vstup „zdarma“. Mimo jiné pro-

to, abychom ještě více přiblížili všem obyvatelům
města Poličky toto nové sportovní prostředí, do
kterého město vkládá každým rokem nemalé finanční prostředky.
Chceme jen podotknout, že vstupné se vybírá
jen na utkání mužů a juniorů (jak již bylo řečeno,
ženy neplatí), na ostatní zápasy tj. dorost, st. žáci,
ml. žáci, elévové a přípravka se NEVYBÍRÁ.
Další výsledky mistr. utkání:
junioři:
M. Třebová – Polička
4:7
ml. žáci:
M. Třebová – Polička
2:16
4. třídy:
Polička – Skuteč
6:3
3. třídy:
Lišáci Polička – Lvi Skuteč
11:5
Na závěr ještě informace o turnaji 4. tříd, tedy
elévů v Novém Bydžově.
Nový Bydžov byl v sobotu 17. 10. hostitelem turnaje elévů královských věnných měst za
účasti N. Bydžova, Chrudimi, Jaroměře, D. Králové a Poličky. Velice oslabené družstvo Spartaku
(hráli převážně hráči z 2. a 3. tříd, protože hráči
4. třídy hráli za ml. žáky) obsadilo konečné
5. místo.
Ještě chceme připomenout, že škola bruslení
je každé úterý od 15.30 do 16.30 a každý čtvrtek
od 15.00 do 16.00.
Výbor oddílu LH

DALŠÍ POLIČSKÁ SEDMITISÍCOVKA
V polovině června se parta nás čtyř – Martin
Mazal, Petr Mazal, Iva Dolečková a Pavel Burda
– vydala za dalším dobrodružstvím do středoasijského Kyrgyzstánu. Naším cílem byl přelez z ledovce
Severního Inylčeku na Jižní Inylček přes sedlo
v necelých 6000 m n. m. mezi severním vrcholem
Piku Čapajeva (6120 m n. m.) a horou Khan Tengri
(7010 m n. m.), na kterou jsme se pokusili vystoupit.
Khan Tengri, v místním jazyce Kan-Too – Krvavá
hora, se nachází v centrálním Ťan-Šanu na kyrgyzsko-kazašské hranici a je to nejseverněji položená
skalnatá sedmitisícovka. Na vrchol vede několik
cest z jihu a ze severu. Cesty vedoucí přímo v severní, tři tisíce metrů vysoké, skalní stěně byly
v historii vylezeny pouze ruskými horolezci a není
se ani čemu divit. My jsme si vybrali cestu vedoucí
hned vedle této hrozivě vypadající severní stěny
přes žebro Piku Čapajeva. Cesta to není jednoduchá, ale všechna těžká místa jsou zajištěna fixními
lany. Je zde několik těžkých úseků a to jak ve skále,
sněhu, ledu, tak i v mixovém terénu (led a skála).
Skalní lezení se pohybuje po celou dobu mezi III.
a IV. stupněm obtížnosti UIAA. Počasí bylo první
týden jako u moře, ale jen co jsme se trochu aklimatizovali a vynesli materiál do jedničky, dost se
pokazilo a od té doby se příliš nezlepšilo. Nejtěžší
část výstupu nás čekala z dvojky do trojky – přelez
z 5500 m n. m. na severní vrchol Piku Chapajeva
v 6120 m n. m. se vším vybavením a tedy i s třicetikilovými bágly na zádech. Osm hodin mixovým
terénem na fixních lanech a na předních hrotech
maček. Počasí ale naštěstí ten den přálo. Kvůli
následnému zhoršení počasí jsme potom byli přinuceni strávit pět nocí v trojce – v téměř 6000 m
n. m. ve čtyřech v jednom stanu. Časová tíseň nás
potom donutila pokusit se o vrchol i přes nepříliš
ideální počasí. Bylo sice jasno, ale velmi silný
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vítr snížil teplotu hluboko pod bod mrazu. Pavel
a Iva to obrátili kvůli zmrzlým rukám i nohám už
na začátku, já v 6400 m n. m. a na vrchol potom
vystoupil pouze Martin. Gratuluji mu. Sestup jižní
stranou Khan Tengri byl pro nás odpočinkem, žádné náročné lezení a cestička vyšlapaná sněhem po
celou dobu sestupu. Jižní strana je však zákeřná
kvůli často padajícím lavinám z Piku Chapajeva,
které pod sebou pohřbily už spoustu horolezců.
Téměř všichni zdolávající Khan Tengri jižní stranou, se kterými jsme se bavili, se alespoň jednou
s lavinou setkali na vlastní kůži. Někteří kvůli tomu
dokonce vzdali svůj pokus o vrchol úplně. My jsme
měli štěstí. Dva Rusové jdoucí stejným místem den
po nás, už však takové štěstí neměli. Jeden na místě
mrtev a druhý potom bojoval v nemocnici o život.
Jak dopadl, už nevíme.
Hranice mezi životem a smrtí je v takových místech možná stejně tenká jako v běžném životě, ale
člověk ji tam nahoře tak nějak více cítí a uvědomuje
si ji. Každý výstup sám o sobě stojí za to, nádherné
výhledy, sáhnutí si na dno atd. V konečném důsledku je samotné lezení možná hezčí a důležitější
než dosažení vrcholu. A to je ten můj důvod, proč
se neustále do hor vracím, i když tam pak jenom
nadávám, jsem fyzicky úplně na dně a říkám si, že
už na takové hory nikdy nepojedu.
Cesta UAZEM přes sedlo ve výšce 4000 m n. m.,
přelet vojenskou helikoptérou do základního tábora, tři neděle strávené na hoře, přechod Jižního
Inylčeku, trek v pohoří na jižní straně jezera Issyk
kul, a mnoho dalších nezapomenutelných zážitků.
Pokud vás naše malá expedice na Velkou horu
zaujala, přijďte se podívat v neděli 29. listopadu na
promítání do Divadelního klubu.
Zatím nashledanou a horám zdar.
Petr Mazal

20.10.2009 15:11:41
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ATLETICKÉ NOVINKY
V říjnu definitivně končí hlavní atletická sezóna
na dráze, nastává kratičké období odpočinku, aby od
listopadu začala příprava na příští sezónu, která již
tradičně zahajuje halovými závody v lednu. V tomto
období je možnost pro běžce využít široké nabídky
běhů mimo dráhu a jen se svižně proběhnout, v případě mládežnických závodníků se pokusit získat
nějakou tu medaili či diplom.
Jak si tedy vedli poličští atleti na konci sezóny?
Odpověď je velmi jednoduchá, stejně jako v celé sezóně, velmi úspěšně. A to poměřovali svoje síly s těmi
nejlepšími v rámci celé republiky.
Nejmladší atleti Marty Schauerové ve složení
Honza Tomšů, Honza Mužík, Láďa Sláma, Jirka Ma-

chek, Míša Vrátný a Pavel Trnka v krajském finále
23. září po velmi dobrém výkonu obsadili sympatické
2. místo ziskem 3731 bodů za vítěznou Hvězdou SKP
Pardubice. Tyto dva týmy se již výrazně oddělily od
ostatních finalistů.
27. září se běžel již 113. ročník Běchovice – Praha a Poličku zde reprezentovali na 10 km trati Fanda
Košňar 168. místo (39:44) mezi 1 190 startujícími
(6. místo mezi juniory v MČR v silničním běhu), Míla
Červ 417. místo (44:47 – 58. místo v MČR v silničním
běhu), s teplotou Pepa Šutera 473. místo (45:59 – 60.
místo v MČR v silničním běhu) a Martina Biberlová
935. místo (55:37 – 12. místo mezi ženami 35 – 39
let).

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nabízím pronájem 1+1 v rodinném domku
- cena dohodou. Tel. pevná 731 506 249, 19-20 hod.
•
StudioV - Leona Voráčová. Na objednání otevřeno i v sobotu - kosmetika, manikúra. Novinky
- mezoterapie-omlazení pleti, fotoepilace-odstranění
chloupků, aha peeling. Tel. 773 602 224.
•
Od 1. 10. zahájil provoz obchůdek v ul. Na
Bídě: RÁJ OŘÍŠKÚ. Nabízíme oříšky, suché plody, oříšky v čokoládě a v jogurtu, sušené ovoce
v čokoládě a jogurtu figurky, z belgické čokolády
a další dobroty.
•
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé
sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info na tel.
724 229 292.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan
Fajmon, 603 782 573.
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10. října se uskutečnil v nevyhovujícím sportovním areálu Masarykovy školy již druhý ročník Cvrčkova pětiboje za účasti závodníků ze Svitav, Chocně,
Slatiňan, Pardubic a samozřejmě Poličky. Celkovým
vítězem se dle očekávání stal David Beneš (2 874
bodů) před Tomášem Pilařem (2 851 bodů), ale největším překvapením byl celkový bodový zisk třetího
Pepy Vopařila (2 503 bodů), kterého nezradilo tentokrát žádné zranění. Stínem byla dvě svalová zranění
Martina Douši (Slatiňany) a Štěpána Řemínka (Choceň), přesto náročný závod dokončilo 15 závodníků.
10. a 11. října se konaly v Litomyšli krajské
přebory ve vícebojích, kde poličská atletika měla
zastoupení Milanem Le Vietem, Terkou Vytlačilovou,
Veronikou Dlouhou, Ondrou Klimešem a Lukášem
Tulisem. Když se objektivně podíváme na možnosti
tréninku vícebojařů v Poličce, tak se nechce věřit dosaženým výsledkům. Vždyť Ondra s Lukášem poprvé
v životě skákali o tyči přes laťku „proklatě vysoko“.

Bez ohledu na výsledky klobouk dolů před touto
partou. Milan se stal krajským přeborníkem v pětiboji
mladších žáků a ziskem 2 499 bodů vytvořil nový
krajský rekord a nejlepší letošní český výkon. Terka
v sedmiboji žákyň, ne zcela zdravotně v pořádku,
zvítězila a ziskem 3 912, když 800 m jen odklusala,
potvrdila, že je dnes nejhůře druhou nejlepší atletkou
Pardubického kraje bez ohledu na věkovou kategorii,
neboť st. žákyně, dorostenky, juniorky i ženy mají
stejné bodování, jen ženy mají o 8 cm vyšší překážky
a o kilo těžší kouli. Vrhačka Veronika ve stejné soutěži
se umístila po sympatickém výkonu na 9. místě (2 485
bodů), ale její výkon z koule (11,96 m) byl špičkový,
jen škoda té osmistovky. Lukáš v devítiboji žáků se

výborně prezentoval v disku výkonem 39,74 a v kouli
10,94, když tyto disciplíny vyhrál, ale o konečném
12. místě (2 609 bodů) rozhodl tragický kilometr,
když i v premiérové tyči „dal“ 181 cm. Vyrovnané výkony podával ve stejné soutěži Ondra, v tyči dokonce
přeskočil laťku ve výšce 191 cm, nakonec mu patřilo
11. místo (2 787 bodů).
18. října se Pardubicích na velmi náročné trati
Velké Pardubické konal za trvalého deště již 44. ročník republikového finále Běžeckého poháru mládeže,
což je soutěž krajských běžeckých družstev od mladších žákyň po dorostence. V každé věkové kategorii
může „kraj“ nominovat 6 běžkyň či běžců, kteří nemusí mít atletickou registraci, proto se zde setkají atleti, biatlonisté, orientační běžci, lyžaři atd. Celkem tedy
tvoří krajské družstvo 36 reprezentantů. Polička byla
v nominaci zastoupena 6 atlety, z nichž Aleš Pazdera
nakonec neodjel, přesto 5 zástupců neměl jiný region
či oddíl. Byli to právě naši zástupci, kteří měli, i bez
medailových umístění, největší podíl na konečném
3. místě Pardubického kraje za Plzeňským a Prahou.
Přehled umístění:
Terka Vytlačilová 2 300 m 8. místo (10:03), Víťa
Kalvoda 3 400 m 10. místo (12:42), Fanda Košňar
3 400 m 17. místo (13:15), Milan Le Viet (sprintér)
1 800 m 23. místo (7:50) a Adéla Valenová 2 300 m
23. místo (12:05).
Také 18. října na stejném místě se konal další
závod Českého běžeckého poháru Velká Pardubická
cross country, ve které startovali na trati 10 km Pepa
Šutera 6. místo (41:53) a Míla Červ 21. místo (48:11).
Více podrobností a ověření lze nalézt na webových stránkách www.atletika.cz, www.beh.cz,
www.behy.cz, www.atletikapolicka.wgz.cz
a www.iscarex.cz/sport.
- JarKa -

OFENZIVNÍ SÍLA PŘÍPRAVKY SK KOMETA POLIČKA SMETLA
VŠECHNY SOUPEŘE
Svitavské hokejbalové hřiště hostilo v sobotu
3.10.2009 za velmi příjemného slunného počasí
první ze série turnajů Východočeského přeboru přípravek 2009-2010. Turnaj, který přilákal 5 družstev,
nabídl ve všech 10 odehraných utkáních fantastické,
napínavé souboje nejmenších hokejbalistů. Bez jediné bodové ztráty, čtveřicí vítězství v řadě opanovala turnaj přípravka SK Komety Polička. O pořadí
na 2. – 4. místě rozhodovala při shodném počtu
bodů až minitabulka vzájemných střetnutí.
Domácí družstvo 1. HBC Svitavy, vedené trenérem Jiřím Tesařem, si na turnaji vybralo nováčkovskou daň, kdy většina hráčů odehrála svá vůbec
první utkání. Na hře týmu byla znát mírná nervozita, nezkušenost a tak svitavští obsadili celkové
páté místo. Výkony a bojovnost hráčů jsou však
příslibem do budoucna.
Čtvrtá příčka na turnaji náleží pardubické mládežnické líhni talentů, klubu HBC Alfa Pardubice,
který se prezentoval kolektivním pojetím hry a vyrovnaností všech svých formací. O bramborovém
umístění pardubické Alfy rozhodlo při shodném
počtu bodů tří celků až skóre v minitabulce s Letohradem a Hradcem Králové.
V sestavě zdecimované celou řadou onemocnění dorazil do Svitav tým královéhradeckých
„Autosklářů“. I v okleštěném počtu však hradečtí
hráči odehráli výborná utkání, plná bojovnosti,
obětavosti a jistých zákroků brankáře Jánského. Na
nadcházejícím turnaji v Hradci Králové bude domácí družstvo v případě uzdravení nemocných hráčů
jistě pomýšlet na příčky nejvyšší.
Hlavní osou úspěchu, v podobě druhého místa
pro SK OEZ Testa Letohrad, byl jistý brankář Novák,
v defenzivě spolehlivý obránce Filip Faltus a technik Vít Rozlílek, který smrtícími protiútoky trápil
obranné řady všech celků na turnaji. Letohrad musel bojovat o druhé místo až do závěrečných vteřin
posledního utkání turnaje s pardubickou Alfou. Nerozhodný výsledek 0:0 stačil letohradskému klubu
k druhému místu.
Celým turnajem s lehkostí a suverenitou proklouzl bez ztráty bodu k zlatému umístění tým SK
Kometa Polička, jehož pohlednou ofenzivní hru
nedokázal zastavit žádný z obranných valů soupeřů. Po vyhlášení výsledků se hráči a realizační tým
mohli zaslouženě radovat z turnajového vítězství
a také individuálního ocenění Ondřeje Tobiáše,
který získal cenu pro nejlepšího útočníka turnaje.
Konečné pořadí turnaje:
1) SK Kometa Polička
2) SK OEZ Testa Letohrad
3) HBC Autosklo-HAK HK
4) HBC Alfa Pardubice
5) 1. HBC Svitavy

4.

HBC Alfa Pardubice

5. 1. HBC Svitavy

4:5
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Mladší žáci
MČR mladších žáků 2009-2010
TABULKA SOUTĚŽE
MČR MŽ 2009-2010 - VÝCHOD
Poř. Název týmu

Z

1.

SK Kometa Polička

6

6

0

0

2.

HBC Alfa Pardubice

6

4

0

0

3.

Ježci Heř. Městec

6

2

0

1

0 36:8 18
34:
2
12
13
3 12:20 7

4.

SK OEZ Testa Letohrad 4

1

1

0

2 8:22 5

5.

TJ Paramo Svítkov
Stars Pardubice

2

0

0

0

2

6.

HBC Autosklo H.A.K.
H. Králové

4

0

0

0

4 4:27 0

2:6

0

UTKÁNÍ TÝMU
Sobota 19. 09. 2009
SK Kometa Polička - HBC Autosklo H.A.K.
H. Králové 6:2 (2:1,3:1,1:0)
Střely: 26:12, vyloučení: 2:6, využití přesilovek:
1:0, oslabení: 0:0
SK Kometa Polička - HBC Autosklo H.A.K.
H. Králové 9:0 (4:0,3:0,2:0)
Střely: 36:15, vyloučení: 1:0, využití přesilovek:
0:0, oslabení: 0:0
Sobota 26.09.2009
HBC Alfa Pardubice - SK Kometa Polička
3:6 (0:1,1:2,2:3)
Střely: 11:15, vyloučení: 4:1, využití přesilovek:
0:1, oslabení: 0:1
HBC Alfa Pardubice - SK Kometa Polička
1:3 (1:0,0:1,0:2)
Střely: 14:14, vyloučení: 2:0, využití přesilovek:
0:0, oslabení: 0:0
Sobota 10.10.2009
SK Kometa Polička - Ježci Heřmanův Městec
5:1 (1:0,1:1,3:0)
Střely: 32:9, vyloučení: 2:1, využití přesilovek:
0:0, oslabení: 0:0
SK Kometa Polička - Ježci Heřmanův Městec
7:1 (6:1,0:0,1:0)
Střely: 33:9, vyloučení: 3:1, využití přesilovek:
1:0, oslabení: 0:0

Po uzávěrce budou odehrána tato utkání:
Sobota 24. 10. 2009
9.00 » Polička - SK Kometa Polička - TJ Paramo
Svítkov Stars Pardubice
10.30 » Polička - SK Kometa Polička - TJ Paramo
Svítkov Stars Pardubice

Individuální ocenění:
Nejlepší brankář:
Jan Jánský (HBC Autosklo-HAK HK)
Nejlepší obránce:
Filip Faltus (SK OEZ Testa Letohrad)
Nejlepší útočník:
Ondřej Tobiáš (SK Kometa Polička)
Nejlepší hráči jednotlivých týmů:
SK Kometa Polička: Jiří Jílek
SK OEZ Testa Letohrad: Vít Rozlílek
HBC Autosklo-HAK HK: Daniel Černý
HBC Alfa Pardubice: Jakub Kvapil
1. HBC Svitavy: Patrik Tichý

Sobota 07. 11. 2009
11.30 » Letohrad - SK OEZ Testa Letohrad - SK
Kometa Polička
14.00 » Letohrad - SK OEZ Testa Letohrad - SK
Kometa Polička
Druhou půlku sezony zahájíme na jaře
14. 3. 2009.
Jiří Tobiáš

V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
8. 10. ASPV - Bystré 1:1; K6 - Bystré 1:1;
K6 - ASPV 1:1
15. 10. Bystré - THT 1:1; Bystré - Pajdáci 2:0
THT - Pajdáci 0:2
22. 10. Pajdáci - Uzený sardinky 0:2
Pajdáci - Česká soda 2:0
Uzený sardinky - Česká soda 2:0
Rozpis zápasů na tento měsíc:
5. 11. Bystré - Uzený sardinky; THT - Uzený sardinky; THT - Česká soda; 12. 11. Bystré - Česká soda;
ASPV - Česká soda; ASPV - Pajdáci; 19. 11. ASPV
- Uzený sardinky; K6 - Česká soda; K6 - Uzený sardinky; 26. 11. ASPV - Bystré; K6 - Bystré; K6 - ASPV;
3. 12. Bystré - THT; Bystré - Pajdáci; THT - Pajdáci
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl
J. K. Dvořák, OV AVL Polička

VÝSLEDKY POLIČSKÉHO
KARATE
V sobotu dne 10. 10. 2009 se v Kostelci nad Orlicí
konal 8. ročník otevřeného mezinárodního Shotokan
Cupu pořádaný Sokolem Vamberk. Turnaj je jedním
z nominačních turnajů na Mistrovství ČR v karate
2009. Na tuto akci se sjeli závodníci z 59 klubů, jak
z celé České republiky, tak i ze zahraničí, celkem
se soutěže zúčastnilo na 265 závodníků. Za oddíl
Moderního sportovního karate Polička se soutěže
v kumite (boji) pod vedení kouče a mistra Radovana
Andrleho, II. DAN zúčastnili a dobře zabojovali: mistr
Milan Lorenc, I. DAN, Nikola Tobiášová, 1. Kyu, Šárka
Kučerová, 5. Kyu a Pavel Marko, 4. Kyu. Přesto, že
soutěž kumite začala s téměř dvouhodinovým zpožděním, které nebylo pro bojovníky moc příjemné,
získali naši karatisté několik umístění.
Milan Lorenc
1. místo - kumite team senioři
Nikola Tobiášová
1. místo – kumite seniorky -61kg
Šárka Kučerová
2. místo – kumite juniorky – 53kg
Pavel Marko
1. místo – kumite team senioři,
3. místo – kumite senioři – 75kg
Roušar Jaroslav
3. místo – kumite senioři +84kg,
3. místo – kumite senioři OPEN
Souhrnem také výsledky dalšího turnaje o týden
později a to Mistrovství Východočeského svazu karate
a Pohár Seniorů (18.10.2009 – Hradec Králové)
Šárka Kučerová
2. místo – kumite juniorky -53kg,
3. místo – kumite seniorky -60kg
Pavel Marko
3. místo – kumite senioři -80kg,
3. místo – kumite team senioři
Za podporu poličského karate děkujeme Středisku
volného času Mozaika Polička a sponzorovi - pekárně
Enpeka a.s. Žďár nad Sázavou.

TABULKA SOUTĚŽE - VÝCHOD - 1. turnaj
- Svitavy - 3. 10. 2009 - základní část
Poř. Název týmu
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SK Kometa Polička
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SKVĚLÝ OSOBÁK VE FRANCII
Ve dnech 24. - 27. 9 se zúčastnil Konstantin
Ožinskij ve francouzském městě Saint Avold mistrovství světa v silovém trojboji, na které se nominoval svým vystoupením na jarním mistrovství
Evropy ve slovenském Bardějově.
Na mistrovství světa startovalo celkem 135
závodníků, převážně z Evropy a Severní Ameriky. Kosťa přidal ke svým dvěma cenným kovům
z vrcholných soutěží i třetí a doplnil svoji sbírku,
k zlaté medaili z Rakouska a bronzové ze Slovenska přibylo nyní stříbro z Francie.

Konstantin Ožinskij v akci
Druhé místo získal v kategorii mužů do 90 kg
výkonem v trojboji rovných 600 kg. Nejhodnotnějšího výkonu dosáhl ve dřepu, ve kterém zvládl
skvělých 255 kg a překonal tak svůj dřívější osobní rekord o 25 kg! V tradičně slabším benchpressu docílil vyrovnání osobního rekordu 125 kg,
mrtvým tahem potom zaostal za svým osobákem
o 10 kg, důvodem byl počáteční náběh na zranění zadní strany stehenního svalu.
„Do Francie jsem cestoval autem s manželkou
a maminkou, z Poličky jsme vyjížděli ve čtvrtek
24. 9, zpět jsme se vrátili v pondělí 28. 9. Na celém mém vystoupení ve Francii mě nejvíce vedle
stříbrné medaile také těší můj nový osobák ve
dřepu 255 kg.
Rád bych také touto cestou poděkoval svým
sponzorům: panu Němcovi z místního kamenictví a městu Polička.
Moje první soutěžní sezona v kategorii mužů
byla nad očekávání úspěšná, nyní už se těším na
změnu v tréninku, na nějaký čas zařadím i jiné
cviky s vyšším počtem opakování a budu se snažit
nabrat pár kg svalové hmoty, předtím si ale odpočinu, budu relaxovat jízdou na kole a v bazénu.
Pevné plány na příští rok zatím nemám, sportovní směr a cíle si určím začátkem roku 2010.“
Na Kosťovi jako sportovci lze ocenit nejvíce
dvě věci. Tou první je fakt, že při vysoké a relativně štíhlejší postavě s dlouhými končetinami,
které tvoří nevýhodné pákové poměry pro silový
sport, dokáže zvedat ve dřepu a v mrtvém tahu
opravdu vysoké hmotnosti.
Tou druhou je skutečnost, že i když touží po
špičkových sportovních výkonech a umístěních,
kterých mimochodem již dosahuje, tak má jasně
stanovené priority a své zdraví jakožto hodnotu
nejvyšší, řadí právě nad tyto sportovní úspěchy!
Jeho trénink a celkový přístup lze charakterizovat jako návrat k tradičním, dobrým kořenům
zlaté éry novodobého, moderního siláctví z přelomu 19.-20. století, zlaté éry časů nejslavnějšího
českého siláka všech dob Gustava Frištenského.
A navíc, Kosťa nepracuje jen na své maximální
síle, ale také věnuje značný prostor své kondici,
pravidelně jezdí na kole a věnuje se také plaveckému tréninku.
Mladý silák a otec dcerky Elišky Konstantin
Ožinskij, civilním povoláním číšník, je bezesporu tím správným příkladem úspěšného sportovce
pro naši poličskou mládež.
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ČESKÝ REKORD SE NARODIL POD KOPCEM - 1. ROČNÍK
POHÁRU POLIČSKÝ PSTRUH
V sobotu 26. září se na přehradě č. 1 v areálu Pod
Konečné výsledky: 1. místo pan Zajíček, který na
Kopcem konal zcela mimořádný závod, který pro pří- mušku ulovil pstruha 87 cm o váze 7,5 kg a současně
znivce Petrova cechu uspořádalo Rybářské sdružení
se stal držitelem nového českého rekordu. 2. místo
Vysočina Polička, a to pokus o ulovení největšího
muškař pan Lidmila (83 cm, 7 kg), 3. místo muškař
pstruha v Čechách. Za tím účelem sdružení revír
MUDr. Pátek z Brna (78cm, 6,8 kg), 4. místo vláčkař
bohatě zarybnilo, mezi vysazenými 2 000 pstruhy ne- pan Jílek z Poličky (72cm, 6,4 kg), 5. místo muškař
chyběly trofejní kusy (asi 120) o délce až 90 centime- pan Králík (68 cm, 6 kg). Mezi oceněnými nechyběli
trů a váze kolem osmi kilogramů. Hospodář Jaroslav
paní Řezníčková – 7. místo, pstruh 60 cm a nejmladší
Martinů nám k tomu řekl: „Tento nový závod jsme vy- účastník Adam Jiránek z Bystřice nad Pernštejnem,
mysleli kvůli rozšíření naší nabídky sportovního vyžití
pstruha 45 cm.
našich členů i rybářů z celé republiky. Protože jsme
Řekli nám: Třetí MUDr. Alexandr Pátek z Brna:
měli možnost nakoupit kapitální kusy, spojili jej s mož- „Při zdolávání toho macka jsem si užil, zabral na
ností ulovit největšího pstruha v Čechách a překonat
mušku montanu. A co s ním budu dělat? Je nás dost
tak dosavadní už letitý rekord. Termín jsme stanovili
kamarádů a přátel, tak si s ním poradíme. Jistě nám
na rozšířený víkend, protože v pondělí na sv. Václava
bude chutnat.“ Jeho sympatická manželka Vlaďka
je státní svátek Den české státnosti. Vyplatilo se nám
dodala: „Hrozně mu to přeji, protože se mu vyplnilo
to jak kvůli počtu přihlášených závodníků (225 rybá- přání, s kterým sem jel. Já jsem vyšla naprázdno, ale
řů ze všech koutů republiky, což je rekordní účast
omluvou mi je, že dnes držím prut v ruce poprvé v žiz dosavadních letošních závodů), tak i díky krásné- votě.“ Druhý Miroslav Lidmila z Poličky, člen RS Vysomu počasí. Míry vysazených pstruhů se pohybují od
čina: „Jak se zdá, nejúspěšnější dnes jsou, pokud jde
30 do 90 cm, tj. od 0,4 do 7,5 kilogramů. Pokud jde
o záběry velkých pstruhů, muškaři. Mému se zalíbila
o zmíněný rekord, byl vytvořen asi před pětadvaceti
oranžová moucha. Velký bojovník ale nebyl, patrně se
lety na Křetínské údolní nádrži – pstruh měřil 85 cm
ještě vyrovnával se změnou prostředí...“ Vítěz Oldřich
a vážil 7,1 kg, takže je tady šance jej překonat. Ukázalo
Zajíček ze Semil v Podkrkonoší: „Také já jsem pro lov
se, že inovaci naší nabídky rybáři přijali s povděkem, zvolil mušku a nelituji. Tenhle pstruh je zatím mou
z čehož máme radost. Zdá se, že obvyklé kaprařské „životní rybou“. Nemusím jistě zdůrazňovat, že jsem
závody už tolik „netáhnou“, natož takové ty „čtyřia- nadmíru spokojený.“
- vradvacetihodinovky“, kdy dochází k únavě i při pěkném
počasí, natož když třeba vytrvale prší a je chladno. To
byl také důvod, že jsme stanovili dobu trvání tohoto
závodu na pouhé čtyři hodiny, od 8 do 12. Ukázalo se,
že to má své výhody i své kouzlo – účast potvrdila, že
jsme se do představ závodníků trefili, navíc teď, v době
krize, kdy většina lidí má hluboko do kapsy. Přestože
se už dlouhá léta držíme filosofie dát většinu vydělaných peněz do zarybňování revírů, stanovili jsme výši
startovného na úrovni denní povolenky, tj. pouhých
300 Kč, což je relativně velmi laciné. Na druhé straně
závodníci přijali bez výhrad, že kvůli vysoké ceně zarybnění odměníme tři nejúspěšnější lovce jen poháry.
Věděli to předem z propozic, které každý obdržel, ale
nikoho to neodradilo.“

TENIS
19. 9. poslední turnaj v babytenisu v Ústí nad
Orlicí. Mezi 19 hráči byli i naši čtyři borci. Radim
Hnát obsadil 9. místo, Adam Jelínek a Bára Quittová skončili na 5.-8. místě a Zdenda Jílek skončil
na 3 místě.
19. 9. turnaj dorostu v Poličce. I tento turnaj byl
posledním v letošní sezoně a domácím borcům se
náramně podařil. Honza Křivý skončil ve čtyřhře
se spoluhráčem z Brna na 3. místě a na 1. místě se
umístili Michal Kadidlo s Erikem Vápeníkem. Erik
navíc vyhrál jeden zápas ve dvouhře.

Na prvním halovém turnaji v poličské nafukovací hale se v sobotu 17. 10. sešlo deset kvalitně
sestavených dvojic, které se rozlosovaly do dvou
skupin, a v každé se bojovalo o čtyři postupová
místa do čtvrtfinále, které vždy bývá zlomové pro

úspěch či neúspěch na turnaji. Ve skupinách se
hrála velice zajímavá a někdy i dramatická utkání.
Bohužel v každé skupině se jedné dvojici postoupit
nepodařilo a tak se utkaly o cenu útěchy. Z vítězství v útěše se radovala dvojice Jedlička, Ježek, která porazila kluky Daniela a Ottu Pěnkavovi v poměru 7:5. V hlavním pavouku se podařilo postoupit
do finále dvojicím Střílek, Kadidlo a Jílek, Teplý. Po
velice dramatickém průběhu a stavu 7:6 nakonec
triumfovala dvojice Střílek, Kadidlo.
Konečné pořadí domácích:
1. Střílek Jiří – Kadidlo Michal
2. Jílek Zdeněk – Teplý Ivo
3. Hegr Petr – Slaný Bohouš
5-8. Scheib Ladislav – Křivý Honza, Bulva
Leoš – Hrubý Zdeněk
Za TO Z. Jílek

PODZIMNÍ MUŠKA A VLÁČKA V ZIMNÍM POČASÍ - NAŠI
BORCI SE „POCHLAPILI“
V sobotu 17. října se na přehradě č. 1 Pod Kopcem
konal předposlední závod uvedený v letošním kalendáři akcí pořádající organizace, Rybářského sdružení
Vysočina Polička, a to už XIV. ročník oblíbeného
závodu v lovu pstruhů a sivenů na mušku a přívlač.
Vzhledem k nenadálým rozmarům počasí probíhal
v náročných, téměř zimních podmínkách – v zimě,

závějích sněhu, za sněhových, dešťových či smíšených
přeháněk. Všichni účastníci tak potvrdili nejen svou
odolnost a trpělivost, která k tomuto „řemeslu“ patří,
ale také že jsou věrnými ctiteli cechu svého patrona,
svatého Petra.
Ředitel závodu a hlavní rozhodčí Alois Mrňák
nám před ukončením závodu řekl: „Dostavilo se 100
závodníků ze 110 přihlášených ze všech koutů republiky, což zasluhuje obdiv. Členů našeho sdružení je
tady 25. Celkem bylo zatím uloveno přes 500 pstruhů
duhových a několik štik okolo 85 cm. To je na současné
podmínky docela dobrý výsledek. I tentokrát bylo uloveno několik trofejních pstruhů, mezi nimiž dominují
duháci našich členů Zdeňka Schauera (délka 87 cm,
váha 7,1 kg) a Milana Jílka (87 cm, váha 6,8 kg). Obě
ryby patří k rekordním, které byly v České republice
kdy uloveny. Zhruba polovinu ulovených ryb si závodníci ponechali. Pokud jde o zarybnění na tento závod,
vysadili jsme k obsádce na předchozí XI. ročník Podzimní mušky dalších 2 000 pstruhů duhových, mezi
nimi opět několik trofejních, a 50 štik.“
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Hospodář RS Vysočina Jaroslav Martinů: „Především bych chtěl poděkovat všem závodníkům za
účast, že je neodradilo „psí“ počasí. Velice si toho
vážíme a i napříště uděláme vše, aby byli nejen při
závodech, ale během sezóny i na ostatních našich
revírech spokojeni. K tomu směřujeme i zarybňování, kterému se může málokdo rovnat. Všechny naše

členy, kamarády, příznivce i ostatní ctitele Petrova
cechu zveme na náš poslední nejprestižnější závod,
který patrně nemá v republice obdoby, a to na IX.
ročník poháru Poličský candát. Jak nám velí zkušenost, vysadíme nejen candáty, ale především štiky,
protože tento dravec, na rozdíl od candáta, je téměř
vždy „při chuti“, takže je zárukou dobrého sportovního zážitku pro všechny účastníky.“
Konečné výsledky: 1. David Beran, H. Králové.
2. Zdeněk Schauer, Polička. 3. Jan Pachovský, Polička. 4. Marek Fejt, Polička. 5. Mirek Hlásenský,
Polička atd. Další členové RS Vysočina obsadili
v první dvacítce tato místa: 8. Milan Jílek, 9. Jiří Malý
ml., 12. Jiří Malý st., 15. Mirek Lidmila, 16. František
Pospíšil ml. atd.
Text a foto: L. Vrabec

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST NA LISTOPAD
1. neděle zavřeno
2. pondělí 6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
11.30-12.30 h. dvě dráhy,
15.00-16.00 h., 18.00-20.00 h.
3. úterý
6.00-7.30 h.
17.00-20.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dráhy a 2 dr. pl. oddíl
4. středa 6.00-7.30 h.
17.30-19.00 h. kondiční plavání,
19.00-20.00 h.
5. čtvrtek 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
6. pátek 6.00-7.30 h.
10.00-20.00 h.
7. sobota 14.00-20.00 h.
8. neděle zavřeno
9. pondělí 6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
11.30-12.30 h. dvě dráhy,
15.00-16.00 h., 18.00-20.00 h.
10. úterý
6.00-7.30 h.
17.00-20.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dráhy a 2 dr. pl. oddíl
11. středa 6.00-7.30 h.
17.30-19.00 h. kondiční plavání,
19.00-20.00 h.
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 6.00-10.00 h., 11.00-13.30 h.,
11.30-12.30 h. dvě dráhy,
15.00-16.00 h., 18.00-20.00 h.
17. úterý
14.00-20.00 h.
18. středa 6.00-7.30 h.,
17.30-19.00 h. kondiční plavání,
19.00-20.00 h.
19. čtvrtek 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
20. pátek 6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
21. sobota 14.00-20.00 h.
22. neděle zavřeno
23. pondělí 6.00-7.30 h., 12.30-13.30 dvě dráhy,
15.00-16.00 h., 18.00-20.00 h.
24. úterý
6.00-7.30 h.
12.00-13.30 h.,
17.00-20.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dráhy a 2 dr. pl. oddíl
25. středa 6.00-7.30 h.,
17.30-19.00 h. kondiční plavání,
19.00-20.00 h.
26. čtvrtek 6.00-7.30 h.
15.00-20.00 h.
27. pátek 6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
28. sobota 14.00-20.00 h.
29. neděle zavřeno
30. pondělí 6.00-7.30 h., 12.30-13.30 dvě dráhy,
15.00-16.00 h., 18.00-20.00 h.
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 oC. Těšíme se na vás.
Přesné datum zahájení cvičení ve vodě AQUAEROBIC se dozvíte na tel. č. 461 725 631 plavecký
bazén a ve vývěsní skříňce před plaveckým bazénem. Děkujeme za pochopení. Případné změny
budou zveřejněny ve vývěsní tabuli před plaveckým
bazénem. Plavecká škola zahájila kursy plavání pro
těhotné, batolata, rodiče s dětmi, plavání hrou, zdokonalovací kurzy a pl. oddíl v září 2009.
PROVOZ SAUNY - listopad: St: muži 16.30-19.30
h., Čt: ženy 16.30-19.30 h., Pá: muži 16.30-20.00 h.,
So: ženy 15.00-17.00 h., společná 17.30-20.00 h.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: dle rozpisu uvedeném ve vývěsní
tabuli před plaveckém bazénu. Vstupné do fitcentra
se hradí u instruktora.
PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU:
Bruslení pro veřejnost:
každá sobota a neděle od 14.00 - 15.30 h.
Pronájem ledové plochy lze zamluvit na tel.
č.
605 246 743 p.
Grubhoffer Miloš nebo
461 725 427 zimní stadion
Cena veřejného bruslení: 30 Kč dospělí, 15 Kč děti;
Pronájem ledové plochy: 1. 400 Kč/1 h.
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