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SEZÓNA 2009 NA HRADĚ SVOJANOVĚ
Hrad Svojanov měl v letošním roce rekordní
návštěvnost. Jeho prostory si přišlo prohlédnout
více než 46 000 návštěvníků. Díky tomu se stal
nejnavštěvovanějším z hradů a zámků Pardubického kraje. V hradní ubytovně strávilo různě dlouhý
pobyt 2 500 ubytovaných hostů. V areálu hradu
proběhlo 40 svatebních obřadů.

Rovněž došlo k odbornému ošetření všech stromů,
rostoucích v areálu hradu. V následujícím období je
plánována celková oprava sociálního zařízení pro
veřejnost a také obnova omítek zříceniny renesančního paláce, na kterých by měly být v náznacích
provedeny i fragmenty renesančních psaníčkových
sgrafit, jež byly necitlivě odstraněny na konci 80. let

Obnovené fasády hradu

Nová instalace v hradní jídelně

Velkým lákadlem pro návštěvníky se stal nově
otevřený druhý prohlídkový okruh, představující
sklepení s výstavou bytostí z knihy „Tajemný
hrad Svojanov“, hradní kuchyni, výstavu grafitu,
stylovou mučírnu a dolní sál domu zbrojnošů. Ale
ani zájem o první prohlídkový okruh s expozicí
života na hradě v 2. polovině 19. století neopadal.
V hradní galerii se konala celosezónní výstava obrazů čechoholanďana Pavla Horáka – Paul van den
Berga. Další výstavy byly realizovány v menší výstavní síni vedle pokladny. Zde proběhly postupně
výstavy prací studentů ze střední školy ve Velkých
Opatovicích, grafických děl ze sbírek galerie
Dolmen a nakonec fotografií s motivy Svojanova
Jaroslava Dittricha.
V letní sezóně proběhlo na hradě několik kulturních akcí. Z těch největších jmenujme Rytířské
hrátky, Divadelní pouť nebo Poctu Záviši z Falkenštejna.
V průběhu roku se podařilo zrealizovat také
řadu stavebních úprav. Nejpodstatnější změnou je
obnova fasády venkovního průčelí vstupní budovy
hradu. Průčelí bylo obnoveno v barevnosti a členění odpovídajícím 2. polovině 19. století. Vstupní
partie hradu tak dosáhly výrazného zhodnocení.
Na tyto práce navázala i obnova komínů vstupní
budovy, která byla dokončena v posledních dnech,
a současně probíhající úprava okenních výplní.

20. století. Je velmi pozitivní, že i v dnešní náročné
době se daří hrad obnovovat s maximálním aspektem k památkové péči, a že se tím daří odstraňovat
nevhodné zásahy z 2. poloviny 20. století. Obnova
hradu může být vzorem pro citlivé úpravy památkových objektů. Ukazuje, jak levnou cestou dokáže
vlastník hradu – město Polička - této historické
stavbě postupně navracet původní stylovou tvář.
Všechny práce probíhají také za přispění Pardubického kraje, Ministerstva kultury ČR a Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR.
Díky úspěšné sezóně mohl být v podzimních
měsících pořízen soubor starožitností, které doplnily stávající expozice. Všechny tyto předměty byly
pořízeny s ohledem ke koncepci prohlídkových
tras tak, aby návštěvníkům co nejvíce rozšířily
představu o životě na hradě v 2. polovině 19. století. Změnu zaznamenaly téměř všechny místnosti,
k největšímu obohacení došlo ve sloupové síni,
jídelně a ložnici. K nejzajímavějším přírůstkům
patří soubor jídelního nábytku v empírovém stylu,
porcelánový servis, unikátní mycí stolek s porcelánovým umyvadlem atd., vše z 19. století.
Příští rok – rok 2010 - je pro historii hradu velmi
významný. Oslavíme výročí 100 let od zakoupení
hradu městem Poličkou a tomu bude zčásti věnován i kulturní program letní sezóny. Mimo to
je v příštím roce očekáváno přidělení evropské
dotace, směřující k tolik potřebné celkové obnově hradního paláce, domu zbrojnošů a přilehlých
staveb.
Hrad Svojanov je otevřen i v zimních měsících. O víkendech až do 13. prosince a znovu od
9. ledna. Pokud si chcete vychutnat romantickou
atmosféru hradního prostředí v klidu a netradičním čase, budete na hradě vítáni. O víkendu
12. – 13. prosince proběhne tradiční hradní advent
spojený s prohlídkami hradu s vánoční výzdobou
a dobovými vstupy, s adventními koncerty a dalším doprovodným programem.
Miloš Dempír

Milí poličští občané,
přejeme vám i všem vašim blízkým příjemné
prožití vánočních svátků a v novém roce 2010
pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti.
Jaroslav Martinů, starosta
Marie Tomanová, místostarostka
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ZATEPLENÍ A ÚSPORY ENERGIÍ
VE ŠKOLE A ŠKOLKÁCH
Během letošních prázdnin byla vyhlášena 11. výzva prioritní osy č. 3 Operačního programu životní
prostředí (OPŽP). Jednou z dotačně podporovaných
oblastí této výzvy je realizace úspor energií. Město
Polička se rozhodlo do této výzvy zapojit a požádat
o dotaci na 3 projekty - zateplení Základní školy
Na Lukách, Mateřské školy Luční a Mateřské školy
Čtyřlístek. Předložené projekty musí splňovat řadu
kritérií, jejichž naplnění je ohodnoceno přidělením
bodů. S tímto vědomím byla sjednána konzultace na
Státním fondu životního prostředí (SFŽP), v rámci níž
proběhlo upřesnění požadovaných kritérií a zodpovězení dotazů pro zpřesnění žádosti. Abychom získali
odpovědi na řadu dotazů a předešli možným neočekávaným komplikacím, zúčastnil se jednání zpracovatel žádosti o dotaci Ing. Andrej Kašický, energetický
auditor Jaromír Džbánek, starosta města pan Jaroslav
Martinů a člen rady Mgr. Jan Matouš, který konzultaci
sjednal. Poté došlo k zapracování všech potřebných
změn do projektové dokumentace a žádostí odevzdaných na SFŽP v měsíci srpnu.
Náklady na zateplení školy a obou školek jsou
rozděleny do 3 samostatných žádostí s vlastním bodovým ohodnocením. Celkem se jedná o finanční
náročnost ve výši 23 963 678,- Kč, přičemž žádáme
o dotaci na uznatelné náklady ve výši 16 632 754,- Kč.
Pokud bychom byli úspěšní alespoň s jednou žádostí
(3,3 mil., 8,3 nebo 12,4 mil. Kč), pak bychom, kromě
úspory ve formě dotace, uspořili každý rok značnou
část provozních nákladů na stále dražší energie a tím
i snížili zátěž na městskou pokladnu a naše životní
prostředí.
Mgr. Jan Matouš, člen rady města

ZÁSTUPCE VELVYSLANECTVÍ
USA V POLIČCE

COMENIUS V POLIČCE
SOŠ a SOU Polička se aktivně snaží zapojovat
se do nejrůznějších zahraničních projektů, jejichž cílem je rozvíjet porozumění mezi mladými
lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim
osvojit si základní životní dovednosti nezbytné
pro jejich osobní rozvoj i pro jejich budoucí zaměstnání. Příkladem těchto aktivit je spolupráce
v projektu Comenius, který probíhá pod záštitou
NAEP – Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Tohoto projektu se účastní řada škol
mnoha evropských zemí.
Ve dnech 16.-20. listopadu 2009 proběhla na
půdě SOŠ a SOU Polička v rámci tohoto projektu
zahajovací konference za účasti zástupců škol
z pěti evropských zemí zaměřená na využívání
mořských plodů v evropské gastronomii. Celý
projekt trvá dva roky a bude ukončen v květnu
2011 ve francouzském Nantes. Financování je
zajištěno z fondů EU.
Finští, francouzští, italští, němečtí a čeští
účastníci konference z partnerských škol dojed-

nali v Poličce podrobnosti průběhu celého projektu, jehož základem budou týdenní výměnné
pobyty šesti žáků prvních ročníků zúčastněných
škol. Poličské žáky čeká návštěva Francie a Finska.
SOŠ a SOU Polička přivítá žáky z navštívených škol, pro které bude připraven vedle prezentace našeho regionu i výlov rybníka, setkání
s rybáři, návštěva rybí restaurace s cílem rozšířit
téma o „sladkovodní rozměr“.
Zahajovací konference probíhala v přátelské
atmosféře, jednání bylo osvěženo prezentací českého vinařství v Bzenci, prohlídkou Moravského
krasu i půvabů města Poličky.
Věříme, že celý projekt bude probíhat stejně
úspěšně, jako úvodní setkání, a jeho cíle budou
naplněny ke vzájemné spokojenosti všech partnerů. I tak lze stavět mosty v Evropě.

V rámci oslav 90. výročí založení poličského
gymnázia proběhla v pátek 20. 11. v aule gymnázia
beseda s 2. tajemníkem Velvyslanectví Spojených
států amerických Darianem L. Arky. Odpoledne
se zástupce americké ambasády sešel dle svého
přání s představiteli města, město zastupoval starosta Jaroslav Martinů. Rozhovor probíhal ve velmi

Za SOŠ a SOU Polička,
Mgr. R. Kubínová
přátelské atmosféře, za aktivní účasti přítomných
studentů. Pan tajemník se zajímal o možnosti
cestovního ruchu v Poličce, jednalo se o otázkách
politických a ekonomických, velký prostor byl věnován současnému životnímu stylu v obou zemích.
Pan Arky hovoří velmi brilantní češtinou, kterou se
naučil od své české manželky. Program návštěvy
pokračoval prohlídkou Centra Bohuslava Martinů.
Pan Arky se dle svého vyjádření do Poličky rád
vrátí. I do Říma se prý vrací vždy za nějakou památkou, která je právě v lešení a nemůže ji vidět.
Příští návštěva tedy bude patřit světničce ve věži
kostela sv. Jakuba.
Ing. N. Šauerová

INFORMACE O VJEZDU DO
CENTRA MĚSTA V ROCE 2010
Upozorňujeme zájemce o zakoupení parkovacích karet na rok 2010, že město Polička
připravuje na příští rok plánovanou rekonstrukci
Palackého náměstí, jejíž I. etapa – rekonstrukce
parterové části náměstí – proběhne pravděpodobně ve II. čtvrtletí roku 2010. V souvislosti
s touto rekonstrukcí je nutno počítat s případnými omezeními, která se dotknou vjezdu
a parkování v centru města. Jejich rozsah nelze
v současné době upřesnit, neboť probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. S dodavatelem,
který vzejde z výběrového řízení, bude jednáno
o minimalizaci dopadů na hospodářský a společenský život v centru města, aby jeho omezení
bylo co nejmenší. Podrobnosti o případných
omezeních budou včas zveřejněny.
Prodej parkovacích karet bude zahájen v lednu 2010 a ke stávajícím ročním a pololetním
parkovacím kartám se nově zavádějí čtvrtletní
karty, které mohou využít řidiči, kteří po dobu
rekonstrukce náměstí nebudou chtít vjíždět do
centra a parkovat v něm.
Městská policie

UZÁVĚRKA LEDNOVÉ
JITŘENKY
Upozorňujeme přispěvatele, že z technických
důvodů se, tak jako vždy v prosinci, posouvá
uzávěrka lednové Jitřenky na úterý 15. prosince. Později bude možno příspěvky přijímat
pouze výjimečně a to po předchozí telefonické
konzultaci na tel. 603 526 243.
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 19. 10. ve 12.00 hod. byli strážníci MP Polička přivoláni do prodejny Penny market Polička,
kde došlo k pokusu o odcizení zboží. Strážníci na
místě zjistili, že sedmačtyřicetiletá žena z Cerekvice
se pokusila odcizit zboží, avšak byla přistižena ostrahou prodejny. Celá věc byla strážníky vyřešena
v blokovém řízení. K dalším dvěma případům vyjížděli strážníci hned následující den. V prvním případě se jednalo o devětasedmdesátiletou a ve druhém o jedenasedmdesátiletou ženu, obě z Poličky.
Pokusili se odcizit zboží prodejny, přičemž jim
v tomto bylo zabráněno ostrahou prodejny. Oba
případy hlídka MP vyřešila v blokovém řízení.
Dne 24. 10. v 05.40 hod. kontrolovala hlídka
MP na ul. Sídl. Hegerova dvacetiletého muže z Poličky při řízení motorového vozidla. Při kontrole
vyšlo najevo, že muž před jízdou požil alkoholické
nápoje, což potvrdila orientační dechová zkouška,
kterou strážníci na místě provedli. Naměřili přes 1,4
promile alkoholu. Na místo byla přivolána hlídka
PČR OO Polička, která si celou věc převzala k dalšímu projednání.
Dne 24. 10. ve večerních hodinách strážníci
převzali nalezeného psa, který se volně pohyboval, bez přítomnosti majitele na ul. Družstevní. Pes
byl umístěn do nouzového kotce při MěÚ Polička.
26. 10. se o psa přihlásila jeho majitelka, čtyřiatřicetiletá žena z Poličky, která si psa převzala. Věc byla
s majitelkou psa vyřešena v blokovém řízení.
Dne 29. 10. ve 12.20 hod. přijali strážníci oznámení o krádeži zboží v prodejně Penny market. Při
příjezdu na místo bylo zjištěno, že se třiasedmdesátiletý muž z Korouhve pokusil odcizit zboží prodejny, avšak za pokladnou byl přistižen ostrahou
objektu. Zboží bylo vrácené zpět prodejně a muži
hlídka MP uložila blokovou pokutu za majetkový
přestupek. V 15.20 hod. vyjížděla hlídka opět do
uvedené prodejny, kde se třiadvacetiletý muž z Poličky snažil odcizit půllitrovou lahev alkoholu. Byl
rovněž přistižen ostrahou. Strážníci jako v předešlém případě vyřešili věc blokovou pokutou.
Dne 2. 11. v 07.10 hod. vyjela hlídka MP na
oznámení, které se týkalo bránícího vozidla ve
výjezdu od domu na ul. Střítežská. Na místě
bylo zjištěno, že devětapadesátiletý muž z Lubné
zaparkoval svoje vozidlo zn. Renault v místě za
vozidlem oznamovatele a poté odešel. Hlídka MP
po zjištění řidiče vozidla Renault vyřešila celou věc
v blokovém řízení a následně bylo bránící vozidlo
přeparkováno.
Dne 2. 11. v 09.15 hod. přistihla ostraha prodejny Penny market Polička osmasedmdesátiletého
muže z Poličky při krádeži zboží. Na toto přivolali
hlídku MP, která po zjištění totožnosti muže vyřešila celou věc v blokovém řízení. Zboží, které se muž
pokusil odcizit bylo vráceno zpět prodejně.
Dne 18. 11. v odpoledních hodinách hlídka MP
vyjížděla opět ke krádeži zboží v prodejně Penny
market. Žena ve věku sedmdesátosm let, z Lubné,
zde odcizila zboží, přičemž byla přistižena ostrahou prodejny. Strážníci i toto jednání vyřešili v blokovém řízení na místě.
Nezbývá než konstatovat, vzhledem k několikátému případu v uvedené prodejně, že je třeba
si i v ostatních prodejnách dávat před lapky pozor,
zvláště v tomto čase, kdy se blíží vánoční svátky.
Městská policie

P. F.
Městská policie Polička přeje všem občanům
klidné, ničím nerušené vánoční svátky,
hodně zdraví a pohodový vstup
do nového roku 2010.
Městská policie Polička

3

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POLIČCE
Činnost v měsíci říjnu
„Zima“, jak se říká, „klepe na dveře“. Na tu letošní to neplatí, protože k nám vtrhla přímo bez zaklepání. Na hřebenech hor byl téměř jeden metr sněhu
a v nižších polohách převládal kalamitní stav. A jak
to vypadalo v našem městě a okolí? Profesionální
hasiči zažili tři dny plné výjezdů. Dobrovolní hasiči
se jim snažili maximálně vypomoci, jejich činnost
byla následující.
Dne 13. října jednotka zasahovala při požáru
dodávky v Borové u Poličky, která začala hořet po
nárazu do stromu. Dne 14. října došlo k několika
nehodám na silnici z Poličky do Borové, silnice
byla jen stěží sjízdná z důvodu nepříznivého
počasí. Jednotka pomohla s vyprošťováním uvízlých vozidel. Při jedné z nehod došlo ke zranění.
Dne 15. října se meteorologická situace ještě více

zhoršila a jednotka asistovala u třech zásahů.
Poprvé u nehody nákladního vozidla mezi Poličkou a Litomyšlí. Zde byla silnice zcela ucpaná
a dobrovolní hasiči se k místu nehody doslova
proklouzali ze strany od Sebranic. Jednotka byla
během jízdy k zásahu odvolána a při cestě zpět
pomáhala zapadlým vozidlům u letiště. Podruhé
při požáru sušky obilí v Pomezí, kde zasahovaly
ještě navíc jednotky z Pomezí a Jedlové. Potřetí
u spadlého stromu na silnici z Poličky směr Borová. Dne 19. října jednotka prověřila své schopnosti
u požáru v objektu muzea v Poličce. Naštěstí se
jednalo jen o cvičení jednotek požární ochrany.
Dne 28. října došlo k požáru zahradní kůlny
v Poličce, zde jednotka zasahovala ve spolupráci
s profesionálními hasiči z Poličky a dobrovolnými
hasiči z Kamence, Oldříše a Pomezí.
Dorostenky dne 24. října soutěžily na recesní soutěži „Lenin“ v Širokém Dole, skončily na
26. místě.
Družstva mladých hasičů a dorostenky se dne
25. října zúčastnila podzimního branného závodu
v Nové Vsi u Litomyšle. Tato soutěž je zařazena
do celoroční Hry Plamen. Družstvo dorostenek
se umístilo na 2. místě, družstvo starších žáků na
11. místě a družstvo našich nejmladších hasičů na
31. místě. S dosaženými výsledky jsme spokojeni,
v jarní části Hry Plamen se je pokusíme ještě vylepšit. Přes zimní období budou mladí hasiči svoji
fyzičku vylepšovat v tělocvičně na Masarykově
základní škole.
Alena Cejpová

ČESKÁ INSPIRACE NOVĚ A OPĚT ORIGINÁLNĚ
Město Polička je členem sdružení 8 historických
měst Česká inspirace spolu s městy Cheb, Hradec
Králové, Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Litomyšl,
Telč a Třeboň. Žhavou novinkou České inspirace letošního podzimu je čerstvě vydaný propagační materiál s řadou krásných fotografií propojující prezentaci
měst a kalendář nejvýznamnějších akcí na rok 2010 na
jedné straně a mapu České republiky na straně druhé.
Jedná se o velkoformátovou skládačku velikosti A1,
která je zdarma k dispozici v poličském informačním

centru. Spolu s brožurou „Víkendy s Českou Inspirací“
tvoří základní nabídku prezentace turistických atraktivit a akcí našich inspiračních měst.
Druhou chystanou novinkou je projekt Živá města
společný pro města České inspirace a Českého dědictví UNESCO. V rámci tohoto projektu, který má příslib
financování z fondů Evropské Unie, budou do našich
měst vtažena hudební, divadelní a jiná představení
z festivalů zúčastněných měst (Ozvěny festivalů) či
velmi netradiční kulturní show v jarních a letních měsících roku 2010. Dále bude natočen film o městech
České inspirace a realizována řada propagačních aktivit. Délka projektu je nastavena na 20 měsíců v letech
2010 a 2011, bude do něj zapojeno 17 spolupracujících
měst a několik měst krajských.
Mgr. Jan Matouš
člen výkonného výboru České Inspirace

Město Polička

Nabídka pronájmu
kancelářských
prostor
Město Polička nabízí pronájem 1 kanceláře
s přilehlou místností (skladem) v přízemí budovy č.p. 52 na ul. Riegrova v Poličce vlevo (dříve
kancelář finančního poradce) o výměře 15 m2
+ 3 m 2.
Prostory je možné užívat 3-4 dny v týdnu společně se stávajícím nájemcem nebo samostatně
od 1. 1. 2010.
Bližší informace lze získat na majetkoprávním odboru MěÚ Polička, dveře č. 19, tel.
461 723 812.

Veolia Transport Morava a.s. oznamuje, že
od 13. 12. 2009 nebude
z ekonomických důvodů provozovovat
linku 950106 Jeseník - Jihlava.
Tato linka není zahrnuta do základní dopravní
obslužnosti, je dlouhodobě ztrátová a nelze ji již
dále provozovat.

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města
Poličky konané dne 19. října 2009
RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném
převodu odpočívadla z majetku svazku obcí Kraj
Smetany a Martinů v místě pod Baldským vrchem do
majetku města Poličky dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pro
„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 důvodové
zprávy
RM jmenuje ředitelkou Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 paní Vladimíru Střílkovou, se dnem
nástupu do funkce ke dni 1. 11. 2009.

plánovací činnosti, schvaluje v souladu s ustanovením
§ 64, odst. 1 stavebního zákona pořízení Změny č. 1
Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova.
ZM nepodmiňuje pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova částečnou
ani úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu
změny regulačního plánu projektantem.
ZM nepožaduje úpravu návrhu zadání Změny č. 1
Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
domu č.p. 182 na stavební parcele č. 1020 včetně
stavební parcely č. 1020 o výměře 172 m2 a pozemkové parcely č. 1959/13 zahrada o výměře 147 m2, vše
v obci a k.ú. Polička, se zřízením věcného břemene
spočívajícího v právu umístit na čelní stěně domu
č.p. 182 pamětní desku B. Martinů. Kupní cena je
stanovena ve výši dle důvodové zprávy s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem
nemovitostí.
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města
ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města
Poličky konaného dne 22. 10. 2009
Poličky na rok 2010 dle předloženého návrhu.
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
ZM schvaluje ukončení provozování domova pro
pro:
seniory příspěvkovou organizací Domov důchodců
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička ve výši v Poličce ke dni 31. 12. 2009.
9.350,-- Kč na řemeslnou dílnu pro školní kolektiZM schvaluje záměr zrušení příspěvkové orgavy – vánoční čárování voskem,
nizace Domov důchodců v Poličce nejpozději do
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička ve výši 31. 3. 2010.
11.650,-- Kč na akci Advent na hradě Svojanově,
ZM schvaluje odebrání příspěvkové organizaci
• SK8 Slalom Polička ve výši 6.000,-- Kč na zhotove- Domov důchodců v Poličce svěřeného majetku dnem
ní časomíry, nezbytné pomůcky soutěžících,
ukončení činnosti, a to movité věci uvedené v před• Pontopolis Polička, občanské sdružení ve výši loženém návrhu.
30.500,-- Kč na připomínkové akce k výročí – lisZM schvaluje poskytnutí daru - movitých věcí dle
topad 1989,
předloženého návrhu Svazku obcí AZASS, a to s účin• Dětské informační centrum Brno ve výši 35.000,-- ností k 1. 1. 2010.
Kč na úhradu nájemného denního centra DomeZM schvaluje uzavření Dohody o převodu činnosček na ZŠ Na Lukách v Poličce,
tí dle předloženého návrhu.
• Divadelní spolek Tyl Polička ve výši 4.000,-- Kč na
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009,
nákup zvukové techniky – 1 mikrofonu.
o zrušení místního koeficientu pro výpočet daně
ZM neschvaluje poskytnutí příspěvku pro:
z nemovitostí.
• TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené na činnost voZM schvaluje prominutí nájemného za 4. čtvrtletí
lejbalového oddílu.
roku 2009 za pronájem nebytových prostor – restauZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2009.
race a s ní související nebytové prostory Hradu SvojaZM, příslušné podle § 6, odst. 5, písm. a) zákona
nov, které bylo stanoveno na základě nájemní smlouč. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
vy ze dne 5. 1. 2009 mezi příspěvkovou organizací
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, města Hradem Svojanov a Střední odbornou školou
za použití ustanovení § 62, odst. 2, písm. b) stavebního
a Středním odborným učilištěm Polička.
zákona a § 17 a příloh č. 8 a 9 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
sekretariátě starosty města.

VELMI DOBRÉ HODNOCENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
DPS „PENZION“ POLIČKA
Dovolte, abychom se s vámi s potěšením podělili „neprojde“ náročnou inspekcí asi 90 % poskytovatelů
o radost z úspěchu, kterého dosáhla pečovatelská
sociálních služeb a v těchto organizacích musí být
služba DPS „Penzion“ Polička. V souvislosti se zá- provedena inspekce následná, která kontroluje plněkonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, musí
ní vydaných opatření a doporučení.
každá sociální služba splňovat přísná kritéria platná
Naše organizace se má čím chlubit. Na základě
pro výkon poskytované služby – takzvané standardy
vyjádření inspekce, naše pečovatelská služba DPS
kvality.
„Penzion“ Polička splňuje standardy kvality sociálNaplňování standardů kvality prověřuje a hod- ních služeb. Při hodnocení služeb dosáhla 134 bodů
notí inspekce příslušného kraje, která má status
z maximálního možného počtu 144, což je 93,06 %.
státní kontroly. Tříčlenný inspekční tým byl u nás, Dle vyjádření vedoucího inspekčního týmu dosáhla
v pečovatelské službě, po dobu 3 dnů, ve dnech 19. naše služba jednoho z nejlepších hodnocení v Par- 21. 10. 2009. Prověřoval naše zpracované standardy, dubickém kraji a byla hodnocena jako velmi dobrá
hodnotil, jak jsou naplňovány v praxi, porovnával
pečovatelská služba.
shodu zpracovaných kritérií s výsledky provedených
Samozřejmě nás dosažený výsledek velice těší.
pohovorů s uživateli služeb i s jednotlivými pracov- Zároveň jsme si i vědomi, že nás tento velmi dobrý
níky a s výsledky provedeného pozorování.
výsledek zavazuje nejen k udržení nastavené kvaliPro doplnění uvádíme, že ucelená dokumentace
ty poskytované služby, ale i k dalšímu zlepšování
standardů obsahuje téměř 500 stran textu a na jejím
a zkvalitňování poskytovaných pečovatelských sluvytvoření pracoval celý tým pečovatelské služby.
žeb pro naše spoluobčany.
Písemné vyjádření kontrolního orgánu k hodDovolte, abych i touto cestou celému týmu pečonocení kvality námi poskytované pečovatelské služ- vatelské služby pod vedením paní Ireny Smolkové
by – inspekční zpráva obsahuje zhruba 100 stran
poděkoval za velmi dobrou práci a zároveň pogratutextu. Je zde zhodnoceno 15 standardů včetně 48
loval k dosaženému výsledku.
jednotlivých kritérií. Bývá zcela běžné, že napoprvé
Pavel Brandejs - ředitel, DPS „Penzion“ Polička

NOVINKY Z IC
• Návštěvnost informačního centra v hlavní turistické sezóně v období prázdnin letošního roku
dosáhla celkem 5.754 návštěvníků, z nichž
2.863 přišlo v červenci a 2.891 v srpnu. Oproti
roku 2008 bylo v červenci zaznamenáno o 25
návštěvníků více a v srpnu o 395 návštěvníků
méně.
• Kalendář informačního centra, tentokrát
VYSOČINA na rok 2010, je podobně jako
v minulých letech již z větší části vyprodaný.
Kalendář velikosti 42 x 31,5 cm na 12 listech ve
fotografiích zachycuje krajinné záběry z Vysočiny a v několika měsících i z oblasti Poličska.
Autorem fotografií je opět Jaroslav Horák. Mezi
snímky mají své místo např. zimní fotografie
Pasecké skály na Žďárských vrších, jarní Pusté
Rybné, Hamrů, či letní Velkého Dářka. V případě zájmu o něj se vyplatí jej zakoupit včas.
Kalendář stojí 145,- Kč.
• Město Polička vydalo brožurku „POLIČKA Východočeské město na pomezí Čech a Moravy“
s kapitolou věnovanou Bohuslavu Martinů. Autorem textu jsou Mgr. Stanislav Konečný (text
o Poličce) a PhDr. Iša Popelka (text o BM).
Brožura o formátu cca 12 x 21 cm má 28 stran
doplněných kreslenou mapkou historického
centra a fotografiemi Miroslava Sychry. Brožurka byla vydána v češtině a angličtině a je
k dispozici v informačním centru za 40,- Kč.
Všem občanům města a našim návštěvníkům
přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví, radosti, štěstí a jen
samé pozitivní zprávy a informace.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum Polička

BOHOSLUŽBY V NEMOCNICI
V den svátku sv. Anežky České, 13. listopadu letošního roku, se konala první mše svatá v poličské
nemocnici.
Započalo se tak pravidelné konání mší svatých,
které budou probíhat každý pátek od 15.30 hod.
v kapli poličské nemocnice nacházející se v prvním
patře budovy A. Bohoslužby nejsou zamýšleny
pouze pro pacienty nemocnice a obyvatele domova
pro seniory, je srdečně vítán každý, kdo se jich chce
zúčastnit.
Libor Stráník
Poličská nemocnice

OBLASTNÍ CHARITA
POLIČKA
Tříkrálová sbírka v Poličce
bude 9. ledna 2010
Stalo se již pěknou tradicí, že vždy na začátku
roku, okolo svátku třech králů probíhá na celém
území České republiky Tříkrálová sbírka. Nebude
tomu jinak ani v roce 2010 a nebude tomu jinak
ani u nás v Poličce.
V sobotu 9. ledna 2010 zaklepou nebo zazvoní na vaše dveře tři králové, kteří vám budou
chtít zazpívat koledu a pokud budete chtít, napíšou vám na veřeje dveří ono známé K+M+B 2010.
Otevřete jim, prosím, a dejte jim dar do jejich pokladniček. Přispějete tak na pomoc lidem, kteří
to potřebují.
Za Oblastní charitu Polička
Štěpán Plecháček
koordinátor Tříkrálové sbírky
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SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DIVADELNÍCH SLAVNOSTECH
To 190. výročí ochotnické činnosti a 80. výročí
otevření Tylova domu se chystalo dlouho. Ale po
pořádku.
Někdy v půli minulého roku vznikla ve výboru
Divadelního spolku Tyl myšlenka náležitě oslavit
výročí výše zmíněných událostí. Z mnoha různých
návrhů, nad nimiž se vznášel vždy peněžní limit,
nakonec vzešly tyto realizovatelné a poté i realizované nápady: byla uspořádaná výstava fotografií,
plakátů a reálií. Iniciátorem byl přítel Jan Matouš,

ku bych přiřadil přímo k jevům paranormálním.
Věnci se stuhami od Divadelního spolku Tyl
jsme uctili jeho památku, stejně tak jako Slávka
Tameleho. U sv. Michala jsme položili věnce Antonínu Slezákovi, Františku Pražanovi, Antonínu
Odvárkovi, Františku Šircovi, Ferdinandu Martinů
a Františkovi Martinů mladšímu.
Ve čtyři odpoledne v neděli 25. října se sešli
příznivci poličských ochotníků, aby byli přítomni
odhalení pamětní desky ke 190. výročí zahájení

pak spolu s Petrem Erbesem a Václavem Ripplem
knihu věnovanou 190 letům ochotnické činnosti
v Poličce, pokřtili.
Zbyla právě tak necelá půlhodinka, abychom
se připravili na premiéru Jiráskovy Lucerny. Divák
by měl znát alespoň několik momentů, doprovázejících vznik této inscenace: jestliže u předchozího uvedení Kata a blázna to při nácviku chvílemi
vypadalo beznadějně, tady to bylo několikrát
těsně před K.O. Spásné řešení přinesla ředitelka

který si také vzal na starost instalaci výstavy. Bylo
nutno nashánět fotografie a plakáty a ty pak převést na jednotný formát. K tomu měrou nikoli
bezvýznamnou přispěl realizační tým Klein A&P
Software. Výstava předznamenala zahájení mohutných oslav, jež se dne 25. září odehrály.
K výstavě: byla otevřena za přítomnosti starosty města p. Jaroslava Martinů a dalších hostů
z divadelního světa. Následovala široce pojatá
beseda o divadle v Čechách a v Poličce. Její účastníci se sotva stačili převléci do podzimního, ale
ještě pěkného počasí a už chvátali na lampiónový
průvod, organizovaný Tylovým domem. Malá odbočka: musel bych u každé akce znovu a znovu
děkovat pracovníkům Tylova domu, takže to v samostatném odstavci udělám hned.
Nebýt vstřícnosti Tylova domu nic z toho, co
tady popisuji, by se neuskutečnilo. Slova poděkování jsou malou splátkou za vše, co bylo pro
nás ochotníky všemi z Tylova domu uděláno.
Děkujeme!
Zpátky k lampiónovému průvodu. Patřil
jsem k těm, co majíc na paměti ty kdysi májové,
předpokládal jsem účast, která se dá spočítat na
prstech několika rukou a nohou. Ještě když jsme
se s vnučkou ocitli na náměstí, konejšil jsem ji, že
tam kromě nás bude ještě několik divadelních
činovníků. Ale, během několika minut bylo pod
divadlem husto. Pak se průvod v čele se starostou,
předsedou spolku a členy spolku dal do pohybu,
doprovázen z terasy Tylova domu fanfárami Žesťového kvinteta B. Martinů. Nestačil jsem se divit, ba
žasnout. Když jsem dole na Eimově ulici pohlédl
zpět ke křižovatce na Starohradské, nebylo průvodu ještě konec a to šel zhruba v desetistupech.
Nad ním se vznášela výborná atmosféra, která nás
dovedla na nábřeží k očekávanému ohňostroji.
A zase: kdo očekával takový ten příležitostný ohňostrůjek, byl přímo překvapen. Byl to slavnostní
ohňostroj, jakého se dostává jen významným
událostem a v tu chvíli mi došlo, že jsme takové
události přítomni. Jestliže jsme dříve s pocity jisté
závisti četli v Jitřence z roku 1929 o tehdejších
oslavách otevření Tylova domu, nyní jsme počali
věřit, že snad píšeme další kapitolu Tylova domu
a také ochotníků. Tak proběhl den 25. září jako
předehra k výročí.
Přesně za měsíc pak nastal ten den D. Den
poličského divadla.
Dopoledne jsme položili věnce zasloužilým
členům Spolku – v Sádku Josefu Dvořákovi, na
centrálním hřbitově mezi tisícovkou hrobů jsme
přišli přímo k hrobu Karla Baizy – nečekaný, ale
zamýšlený nález místa jeho posledního odpočin-

ochotnické činnosti v Poličce. Než se tak stalo, se
zadostiučiněním jsme od našeho předsedy přítele
Petra Erbese vyslechli, že je to kromě jiného nutná
připomínka toho, že ochotníci nejen svou činností,
ale hlavně postavením Tylova domu ovlivnili kulturní život v Poličce. (Což se při slavnostních projevech po rekonstrukci divadla v roce 2002 totálně
zamlčelo.) Roušku strhli nejmladší divadelník
Oliver Erbes a nejstarší, přítel Václav Rippl. Své
požehnání k této události několika slovy vyslovil
také starosta města. Ten se zúčastnil všech akcí
(a tak jak říkají matematici, bych mohl jeho jméno
vytknout před závorku). Na desce jsou mezníky,
které budou od této chvíle stále připomínány.
V podvečer o hodině šesté v zšeřelém sále
výbor Spolku vyvolal za svitu svíce a ve spiritistickém kruhu ducha Karla Baizi. A děly se věci
nevídané. Přítel Baiza přes hradbu 80 let si nechal
vysvětlit, co se za tu dobu ochotníkům a Tylovu
domu přihodilo. Tu více, tu méně běhu uplynulého času rozuměl, ale na závěr nám všem popřál
mnoho zdaru v další činnosti. Byl jsem vyzván,
abych před křtem knihy 190 let ochotnické činnosti přidal pár poznámek a pak nastal okamžik
dekorování a poděkování těm, kteří se stali neodmyslitelnou součástí tohoto souboru. Od starosty
města Jaroslava Martinů, předsedy Spolku Petra
Erbese a ředitelky Tylova domu Aleny Báčové
přijali pamětní list, právě vydanou knihu o poličské ochotnické činnosti a drobné pozornosti, jež
jim budou tento významný okamžik připomínat:
Jsou to přátelé Alena Ripplová, Zdena Pávková,
Růžena Tomanová, Bohumil Chvála, Adolf Klein,
Ladislav Vrabec, Jan Matouš, Jiří Horák, Jarmil
Feltl, Zdeněk Trnka a Jan Řádek. Plně obsazený
sál se dozvěděl o každém z dekorovaných důležité údaje z jeho divadelního života. Všichni jsme
s uznáním a radostí poděkovali našemu principálovi Petru Erbesovi. Sklenkou slivovice jsme

Tylova domu spolu s předsedou spolku - můžeme
zkoušet každý den. A tak teprve posledních 14
dní se začala inscenace rodit a získávat konečnou podobu, k níž patřilo i jímavé vystoupení
mladých tanečnic souboru ZUŠ Bystré paní Hany
Malíkové a ředitelky školy Romany Musilové. Bez
spolupráce pana Jindřicha Tomana a Jiřího Švece,
kteří vždy a bez váhání připravovali vše potřebné,
by se tato inscenace neuskutečnila. A tak režiséři
Láďa Vrabec a Zdeněk Trnka dovedli Lucernu
k osmi představením. Podle ohlasu se tato pro
nás tradiční, a řekl bych přímo kultovní inscenace, zařadila úspěšně k těm desítkám předešlých
představení Lucerny, zapsaných v historii našeho
Spolku. Na tomto úspěchu se podílelo na padesát
účinkujících a spolupracujících při tomto představení. A nedosti na tom: druhý den vánoční, na
Štěpána, 26. prosince v sedm večer bude derniéra.
Proběhne-li tak, jako představení předešlá, bude
to krásné zakončení oslav 190 let ochotnické činnosti a 80. výročí otevření Tylova domu v Poličce.
Několik myšlenek Karla Čapka o divadlu z jeho
knížky Jak se co dělá: „Kdyby dramaturg mohl
vědět, bude-li mít kus úspěch! Kdyby ředitel mohl
předvídat, udělá-li kasu! Kdyby herec měl předem
nějaké znamení, že to vyhraje, pak ano, pak by se
divadlo dalo dělat klidně a počestně jako truhlařina či výroba mýdla. Avšak divadlo je umění tak
jako válečnictví a hazard jako v ruletě; nikdy se
neví předem, jak to dopadne… Každá hra je ustavičným překonáváním nesčíslných a nečekaných
překážek… Zvedá-li se večer opona, buďte si vědomi, že je to šťastná náhoda nebo přímo zázrak.“
Tato zpráva o výročí poličských ochotníků
a Tylova domu je poděkováním všem, kdo v minulosti a přítomnosti spolu táhnou a strkají na scéně
a za ní tu Thespidovu káru.

5

A. Klein, foto Klein A&P

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Prosinec 2009
KINO POLIČKA
sobota velký sál TD v 19.00 hodin
5. 12. 2012
Konec světa se blíží… Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a podle
mnoha lidí tedy i rokem konce světa.
A zdá se, jako by na temných předpovědích něco bylo - přicházejí náhlá zemětřesení, hurikány, výbuchy sopek. Na Zemi
vypuká panika a hlavní hrdinové musejí
zjistit, co svět doopravdy...
Drama/Sci-fi/Thriller, USA, Kanada, 2009,
158 minut, české titulky, nevhodný do 12
let
Vstupné: 75,- Kč
úterý
velký sál TD v 19.00 hodin
15. 12. ULOVIT MILIARDÁŘE
Miliardáře touží ulovit každý i každá.
Policisté, novináři, politici, umělci, dámy
i chlápci od náboženství. Na úspěšného
podnikatele Patrika Grossmanna je navlečena vykonstruovaná reportáž a je obviněn z rasismu. Média proti němu rozjedou
kampaň. Atmosféra zhoustne natolik, že
si do něho může každý kopnout, a tím
demonstrovat svou morálnost. Zdálo by se,
že musí přijít Grossmannův nezastavitelný
pád, když se dostaví spásný nápad: Koupit
soukromou televizi a veřejné mínění obrátit na svou stranu. Komedie může začít...
Hrají: Tomáš Matonoha, Ester Janečková,
Jiří Mádl, Kateřina Sedláková, Miroslav
Etzler, Milan Šteindler, Josef Carda, Radomil Uhlíř, David Vávra, Bolek Polívka,
Tomáš Vorel jr a další.
Komedie, ČR, 2009, 90 minut, přístupný
Vstupné: 70,- Kč
neděle velký sál TD v 18.00 hodin
20. 12. ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
Zataženo, občas trakaře je příběhem
o zvláštním a pozoruhodném městě nazvaném Chewandswallow. V tomto městě
se počasí mění třikrát denně – v době
snídaně, oběda a večeře. Rozmary počasí

jsou totiž vždy doprovázeny nadílkou jídla
a nápojů. Když prší - z nebe padá ovocná
šťáva, když sněží – k zemi se snáší bramborová kaše nebo špagety. Hlavní postavou příběhu je Flint Lockwood, mladý
vynálezce, který sní o vytvoření něčeho,
co zlepší život všem lidem na světě.
Animovaný/rodinný, USA, 90 minut, český
dabing, mládeži přístupný
Vstupné: 70,- Kč

Tylův dům v Poličce připravil od ledna 2010

KURZ ČESKÉHO JAZYKA
pro žáky 9. tříd jako přípravu na zkoušky na
střední školy
Uskuteční se 1x týdně v celkovém počtu 10 lekcí
po 90 min. (tj. 2 vyučovací hodiny), vždy ve středu
od 15,30 hod. do 17,00 hod. v jazykové učebně
Tylova domu. Začátek kurzu: 6. ledna 2010
Cena: 600 Kč (při minimálním počtu 7 účastníků)
lektorka: Lenka Hejtmánková
Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě od
3. do 10. prosince 2009 v úředních dnech.
Je nutné vyplnit přihlášku, jejíž součástí je nevratná záloha 200,- Kč, která se platí v hotovosti.
Doplatek bude potom uhrazen převodem na účet.
Úřední hodiny:
pondělí a středa – 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek – 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.
Bližší informace:
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum. cz
Marie Hrstková

LITOMYŠL
2. – 5. 12. vždy v 16.00 hod. / zámek Litomyšl
Série přednášek při příležitosti deseti let od
zápisu na Seznam UNESCO
12. a 19. 12. od 8.00 – 16.00 hod. / Smetanovo
náměstí
Adventní trhy s bohatým kulturním programem
31. 12. v 17.50 hod. / Smetanovo náměstí
Dětský silvestrovský ohňostroj s novoročním přípitkem a čočkovkou
SVITAVY
6. 12. – 9.00 – 16.00 hod. / Fabrika Svitavy,
Divadlo Trám, MěstsKé muzeum a galerie,
Ottendorferův dům, Muzeum esperanta,
kinokavárna Galaxie a svitavské náměstí
Vánoce ve Svitavách
Velký vánoční program. Pečení vánočního
cukroví v muzeu, zdobení perníků, pletení vánoček, výroba drobných vánočních
dárků, vánoční koncert pěveckých sborů,
non-stop promítání pásma pohádek pro
nejmenší v kině, vánoční jarmark na náměstí.
13. 12. od 19.00 hod. / Fabrika
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Vystoupí spojené svitavské sbory, jako
doprovod se představí Orchestr Hradec
Králové, diriguje Dana Ludvíčková
16. 12. od 20.00 hod. / Fabrika
Vladimír Mišík. Koncert.
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
5. 12., od 9.00 – 18.00 hod. / dvorana muzea
Mikulášský jarmark „pod střechou“
Mikulášský karneval, pohádky pro děti,
mikulášská diskotéka. Prodej vizovického
pečiva, keramiky, adventních věnců apod.
16. 12. od 20.00 hod. / dvorana kulturních služeb
Poutníci – country Vánoce. Koncert.
31. 12. v 18.00 hod. / náměstí T. G. Masaryka
Silvetrovský ohňostroj
VYSOKÉ MÝTO
22. 11. – 18. 12. / Městská galerie
RESIDUE: Z pozůstalosti F. Matouška
(1901-1961)
Prezentace jednoho z průkopníků surrealismu a nejoriginálnějších postav českého
moderního umění.
6. 12. – 3. 1. 2010 /Regionální muzeum
Kouzlo Vánoc
Vánoční výstava, jarmark a tvořivé dílny.
16. 12. v 19.30 hod. / Šemberovo divadlo
Vánoční koncert orchestru Václava Hybše
Hosté: L. Sobota, V. Savincová, J. Smigmator a další.
Mgr. Jan Matouš
VV Českomoravské pomezí
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POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ KONCERT

Pavel Šporcl
&
Romano Stilo
3. ledna 2010 v 19.00 hodin
velký sál TD
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.
Cena vstupenky: 250,- Kč
(předprodej v Informačním centru Polička)

Český svaz chovatelů, základní organizace
Polička vás zve na tradiční

XIV. Chovatelský ples
15. ledna 2010, 20 hod.
Jordán
Taneční hudba H+H
Bohatá tombola, každý los vyhrává.
Vstupné s místenkou 100 Kč.
Předprodej vstupenek v prodejně
Kubát na Palackého náměstí.
Vstup ve společenském oděvu.

CHRÁMOVÝ SBOR sv. JAKUBA v Poličce
neděle 27. 12. 2009, 16.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT
na programu písně vánoční, duchovní,
muzikálové
velký sál domu Jordán v Poličce
Srdečně zvou
Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce
se svými hosty, sólistky Helena Támelová
a Kateřina Roušarová,
Svatojosefská jednota Polička
Přehled dalších vánočních vystoupení:
• sobota 12. 12., 11.00 hod. - v rámci akce
Hradní advent na Svojanově
• sobota 12. 12., 14.00 hod. - Adventní koncert v DPS Penzionu Polička
• sobota 19. 12., 14.00 hod. - Vystoupení pro
pacienty LDN a domova v nemocniční kapli v Poličce
• sobota 19. 12., 16.00 hod. - Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Korouhvi
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pátek
4. 12.

velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti

neděle kostel sv. Jakuba v 18.00 hodin
6. 12. SLAVNOSTNÍ KONCERT K VÝROČÍ
NAROZENÍ BOHUSLAVA MARTINŮ
Účinkuje VUS Pardubice s dirigentem Ondřejem Tajovským.
Na programu koncertu jsou skladby Bohuslava Martinů – Romance z pampelišek,
Legenda z dýmu bramborové nati, Mikeš
z hor...
Vstupné: 110,- Kč
středa
9. 12.

velký sál TD v 8.15 a 10.00 hodin
MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA
Co se děje na podzim v přírodě a jak se
mění počasí? Odpovědi se dozvíte v příběhu ze staré Prahy od dvou vypravěčů hned,
jak papírový drak odletí s první sněhovou
vločkou... Ve výpravné pohádce uslyšíte
také spoustu pěkných písniček.
Divadlo Matěje Kopeckého Praha
Určeno pro děti z mateřských a základních
škol
Vstupné: 40,- Kč

čtvrtek malý sál TD v 16.30 hodin
10. 12. ZASEDÁNÍ MĚTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
pátek velký sál TD od 19.00 do 23.00 hodin
11. 12. DOKONČENÁ KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Závěrečný večer s romantickým názvem
VĚNEČEK není žádnou maturitou z tance, ale krásným poděkováním těm, kteří
vám absolvování společenského vzdělání
umožnili – vašim blízkým.
K tanci i poslechu hraje COMBO 2.
Přístupno veřejnosti
Vstupné: 100,- Kč
(možnost zakoupení v IC Polička v předprodeji vstupenku s místenkou 120,- Kč)
sobota velký sál TD v 19.00 hodin
12. 12. ČECHOMOR
Máte rádi lidové písně z Čech i Moravy?
Pojďte si je s námi a kapelou Čechomor
poslechnout v trochu jiném, upraveném
podání. Určitě se vám to bude líbit. Přijďte
si poslechnout písničky Ach Bože z nebe,
Až já půjdu povandruju, Súsedovi koně,
Malovaný kostel a mnoho dalších.
Vstupné: 250,- Kč v předprodeji...
300,- Kč v den koncertu

života. V režii Ladislava Smočka hrají Alena
Vránová, Petr Kostka a František Němec.
Divadelní abonentní představení v rámci
podzimní sezóny 2009
Cena zbylých vstupenek:
190, 230, 250,- Kč
úterý
velký sál TD od 13.30 do 16.00 hodin
15. 12. BESEDA
k historii TD a ochotnické činnosti v Poličce od roku 1819 do 1929. Beseda s ing. Janem Matoušem a ing. Adolfem Kleinem.
„Kam návštěvník nepřichází“ – exkurze pro
účastníky Univerzity třetího věku.
středa velký sál TD v 19.00 hodin
16. 12. Noël Coward - NAHÁ S HOUSLEMI
Salonní konverzační komedie s napínavou
detektivní zápletkou, kterou nečekaně rozřeší dokonalý anglický komorník. Dramatik, herec, kabaretiér a textař v jedné osobě
Noël Coward si střílel ze společenských
předsudků a snobismu stejně úspěšně jako
jeho slavní předchůdci Oscar Wilde a George Bernard Shaw.
Divadelní abonentní představení v rámci
podzimní sezóny 2009
Cena zbylých vstupenek:
190, 230, 250,- Kč
čtvrtek velký sál TD v 17.00 hodin
17. 12. VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ B. MARTINŮ
Základní umělecká škola B. Martinů v Poličce ve spolupráci s Tylovým domem.
Účinkují žáci a učitelé školy.
sobota velký sál TD v 19.00 hodin
19. 12. DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERA
Nevšední hudební zážitek nabídne koncert
Dana Bárty s Illustratospherou, tentokrát
v rámci turné pořádaného k 10letému výročí účinkování s touto kapelou. Určitě se
můžeme těšit na skvělý hudební i vizuální
zážitek, Dan umí zaujmout svým nezaměnitelným hlasem a mluveným slovem rozesmát.
Vstupné: 180,- Kč v předprodeji...
250,- Kč v den koncertu
sobota velký sál TD v 19.00 hodin
26. 12. LUCERNA
Pro velký zájem zařazujeme mimořádné
představení členů Divadelního spolku Tyl,
kteří hru nastudovali k 190. výročí divadelní činnosti v Poličce a 80. výročí otevření
TD. V režii Ladislava Vrabce a Zdeňka
Trnky.
Vstupné: 70,- Kč

neděle velký sál TD v 19.00 hodin
13. 12. EVA A VAŠEK
Opět po roce a půl jsme pro vás připravili
koncert legendárního dua EVA a VAŠEK.
Uslyšíte nezapomenutelné písně jako Bílá
orchidej, Slyšíš jak voní, Krásné chvíle, Bílé
růže z Athén a spoustu dalších písní.
Vstupné: 180,- Kč v předprodeji...
230,- Kč v den koncertu

PLESOVÁ SEZÓNA
V TYLOVĚ DOMĚ

pondělí velký sál TD v 19.00 hodin
14. 12. William Douglas Home - LEDŇÁČEK
Jednoduchá zápletka je kořeněna přesně
odměřenými dávkami ironického anglického humoru, jejím základem je umná práce
se slovním humorem. Daleko více než
v jiných komediích dramatik poskytuje
prostor pro samotné herce. Anglická komedie o vdově, sirovi a jeho komorníkovi,
kteří se dokáží i ve starším věku těšit ze

22. ledna 2010
Ples SRPŠ Gymnázia Polička

8. ledna 2010
Společenský večer THT Polička
15. ledna 2010
Ples SOŠ a SOU Polička

29. ledna 2010
Ples STŘEDNÍ ŠKOLY OBCHODNÍ
A SLUŽEB SČMSD Polička
19. února 2010
Ples rybářů

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
VÝZDOBA DO ZÁDVEŘÍ
– VÁNOČNÍ STROMEK
- dílna aranžování pro studenty a dospělé
- vyrobíme si stromek do keramického květináče z pletiva a chvojí, který
dotvoříme ozdobami z přírodních
materiálů.
Termín: čtvrtek 3. 12.
Čas:
od 17.30 do 20.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
130,- Kč, s členskou kartou 110,- Kč
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.
SMALTOVANÝ ŠPERK
- výtvarná dílna pro děti, mládež a dospělé
- výroba smaltovaných náušnic a ozdoby na krk
Termín:
úterý 8. 12.
Čas:
od 16.00 do 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
55,- Kč, s členskou kartou 45,- Kč/děti
220,- Kč, s členskou kartou 210,- Kč/
dospělí, cena zahrnuje materiál a kurzovné
Přihlášky: do 7. 12. s platbou, počet účastníků je
omezen
Lektor:
Olga Hudská
Info:
Radka Sobolová
VÁNOČNÍ SVÍCEN
- dílna aranžování pro studenty a dospělé
- tradiční vánoční svícen s živými květy
Termín: čtvrtek 17. 12.
Čas:
od 17.30 do 20.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150,- Kč, s členskou kartou 130,- Kč
Přihlášky: do 11. 12. – počet účastníků je omezen
S sebou: zahradnické nůžky
Lektorka: Jitka Vápeníková
ADVENT NA HRADĚ
- vánoční dílničky pro děti i dospělé
- odjezd družiny krále Přemysla Otakara II. z hradu
- oživlé prohlídky hradu
- historický jarmark
- vystoupení: Chrámový sbor Polička,
Radiměřský komorní sbor, hudební
skupina Věneband, děti z MŠ Pomezí
Termín: víkend 12. a 13. 12.
Čas:
od 10.00 do 16.00 hod

Místo:
Info:

Hrad Svojanov
Radka Sobolová

VÁNOCE V MOZAICE
- tradiční akce
- dílny a vánoční inspirace
Termín: neděle 20. 12.
Čas:
od 9.00 do 15.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
vstupné dobrovolné
Info:
Radka Sobolová
KURZY RUŠTINY S RODILOU MLUVČÍ
- ruština pro začátečníky a mírně
pokročilé
Termín: od pondělí 11. 1. 2010 do června
2010
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Přihlášky: do 4. 1. 2010
Lektor:
Elena Kozáková
Info:
Elena Kozáková, tel: 605 523 458
e-mail: lena@bludnykoren.cz
KURZ TAI-CHI „24-FOREM“
- vnitřní styl kvalitního bojového
umění přizpůsobený schopnostem
Evropanů -- vhodný pro muže a ženy
všech věkových kategorií
Termín: leden – červen 2010
Začátek: neděle 10. 1. 2010
Čas:
od 16.30 do 18.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
750,- Kč
Přihlášky: do 6. 1. 2010 (počet míst je omezen)
S sebou: pohodlné oblečení na cvičení
Lektor:
Vladimír Poutník – lektor s mnohaletými zkušenostmi
Info:
SVČ Mozaika Polička

Osvětová a informační kampaň
Červená stužka 1. prosinec – Světový
den boje proti AIDS

CENTRUM BOHUSLAVA
MARTINŮ
od 17. října 2009 do 3. ledna 2010
„KRÁLOVSTVÍ“ - Veronika Bromová
Výstava představuje cyklus velkoformátových fotografií z cyklu
Království, který vznikl v letech
2003-2005 a kde autorka propojuje téma krajiny a tělesnosti.
Ve výstavních sálech CBM
od 17. listopadu do 23. prosince 2009
OD DOBY KAMENNÉ DO DOBY
SLOVANSKÝCH HRADIŠŤ
Dotyková výstava pro děti, ale i hravé dospělé představuje zajímavosti z období pravěku
a starověku. Vžijte se do role předků a vyzkoušejte si keltský šat, drcení obilí, tkaní na
vertikálním stavu nebo psaní staroslověnským
písmem - hlaholicí.
Ve výstavních sálech CBM
od 28. listopadu 2009 do 6. ledna 2010
VŮNĚ VÁNOC VE TŘÍDĚ
BOHUSLAVA MARTINŮ
Drobná výstava s vánoční tématikou. Přijďte
nasát atmosféru Vánoc, prohlédnout si betlémy,
vánoční ozdoby a vyzkoušet si tradiční vánoční zvyky do školní třídy, kterou jako malý chlapec navštěvoval hudební skladatel Bohuslav
Martinů.
Ve třídě Bohuslava Martinů
Otevírací doba:
úterý - neděle 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
24. 12. - zavřeno
25., 26., 27. 12. 2009 od 14.00 do 16.00 hod.
28. 12. 2009 - 3. 1. 2010 - zavřeno
čtvrtek 17. prosince 2009
TEMNÁ KOLÉBKA LIDSTVA
aneb Život jednoho z nejdivočejších etnik
Afriky - jihoetiopských Surmů a jednoho
z nejkrásnějších etnik Afriky - severokeňských
Samburů
přednáška o. s. Pontopolis
od 19 hod. v přednáškovém sále CBM, přednáší Lenka Klicperová
Více informací na www.cbmpolicka.cz
a www.pontopolis.cz

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“ včetně Domu
světla a Společnosti pro plánování rodiny
a sexuální výchovu. Finanční prostředky jsou
využívány na prevenci ve školách a dalších
institucích, na bezplatné testování, na pomoc
HIV pozitivním apod.

DÁRKOVÉ POUKAZY
MOZAIKY
- od listopadu si můžete v MOZAICE
zakoupit dárkový poukaz pro vaše blízké a známé
- poukaz vám zhotovíme dle vašeho přání na námi připravované akce
a dílny
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vzpomínáme
Dne 2. prosince uplyne 15 let,
co nás náhle opustil pan František
Procházka, strojvedoucí v. v.
Děkujeme za vzpomínku
František Procházka - vnuk
s rodinou
Lenka Krušinová - vnučka
s rodinou, manželka Vlasta,
syn a snacha
Dne 5. 12. 2009 uplyne 10 let,
co nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Jiří Simajchl.
Vzpomínají manželka, děti
a vnoučata.

Dne 7. 12. 2009 vzpomeneme
nedožitých 40. narozenin našeho
milovaného Karla Doležala, Osud
mu nepřál a 30. 1. 2010 tomu budou
již dva roky, kdy nás opustil navždy.
Nikdy nezapomene, protože v našich srdcích bude žít stále.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám ždímačku Perla a automatickou
pračku Whirpool Ignis. Vše v dobrém stavu, velmi levně. Tel. 728 301 472.
•
Dveře vchodové plastové a okna z neodebraných zakázek. Nové s dokladem.
Levně, doprava zdarma. Tel: 608 169 364,
www.e-dvereokna.cz
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan
Fajmon, 603 782 573.
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VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ...
Dny se krátí, noci přibývá, zima se tlačí do
muzea mohou prohlédnout vánoční výstavu Mezi
příbytků a lidé čekají na zimní slunovrat a s ním
hvězdami, kterou zde připravil Spolek patchworku
nejkrásnější svátky roku - Vánoce. Mnoho obcho- Litomyšl. Některé výtvory této výtvarné techniky
dů již nám to dlouho připomíná. Pravou slavnostní
s vánoční tematikou jsou též k vidění ve výstavních
předvánoční náladu můžeme načerpat na mnoha
sálech s betlémy. Muzeum je otevřeno: út - pá 9
kulturních akcích, koncertech, výstavách atd. Na- - 12 a 13 - 17 hod. so, ne, sv. 13 - 17 hod., na Štědpříklad v poličském muzeu byla svátečně vyzdobe- rý den 13 - 17 a 22 - 24 hod. Od 25. 12. 2009 do
na třída Bohuslava Martinů jako připomínka, jak asi
1. 1. 2010 13 - 17 hod. Bližší informace www.muzese slavily Vánoce v době, kdy malý Bohuslav, co by
um.svitavy.cz
žák, navštěvoval tuto budovu. Expozice je přístupV Baníně v kulturním domě bude slavnostně
ná do 6. ledna 2010.
zahájena výstava betlémů v sobotu 12. prosince
Ještě do 6. prosince mají možnost návštěvníci
2009 v 15 hodin a možno ji zhlédnout do 1. 1. 2010
Obecního úřadu v Kamenci zhlédnout vánočně la- v tyto dny: pátek 16 - 18 hod.; sobota 13 - 16 hod.;
děnou výstavu (so - ne 14 - 17 hod., ve všední dny
neděle a svátky 13 - 17 hod. - jinak po telefonické
na požádání na OÚ).
domluvě tel.: 731 872 567 p. Samek.
Na první adventní neděli 29. listopadu byla
Také oblíbený hrad Svojanov zve návštěvníky
ve svitavském muzeu zahájena již IV. regionální
o víkendu 12. - 13. prosince (10 - 16 hod.) na Hradvýstava betlémů Nad Betlémem vyšla hvězda, ní advent, kde návštěvníci mimo jiné uvidí svátečně
s níž současně probíhá autorská výstava řezbáře
vyzdobené prostory s betlémy.
Vladimíra Doubala z Trhové Kamenice. Návštěvníci
mají možnost si výstavy prohlédnout do 17. ledna
Na uvedené výstavy srdečně zvou
2010. Mimo této výstavy si návštěvníci v přízemí
Betlémáři Poličska

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod TD
www.divadelniklub.cz
PÁTEK 4. 12. – od 20.00
JAZZOVÉ SETKÁNÍ
Caroline Hitland & Aftertee (Norsko/SK)
Caroline Hitland -zpěv, Stano Počaji -kytary,
Michal Šimko -kytara, baskytara, akordeon,
Oldo Petráš -bicí
Spojení známé bratislavské fusion kapely s nesmírně talentovanou norskou zpěvačkou žijící
v Kodani. Repertoár seskupení tvoří gospely
a tradicionály v neobvyklých úpravách, skandinávské lidové písně a také původní písně.
Norka Caroline si získává posluchače svým
nádherným hlasem, přirozeným projevem,
vtipem a procítěným přednesem. Aftertee
hraje fusion a to jak skladby svého kytaristy
Stanislava Počajiho, tak ve vlastních úpravách
opusy renomovaných jazzových kytaristů Pata
Methenyho, Johna Scofielda, Jima Halla a Johna McLaughlina. Vstupné: 120,- Kč/80,-KčS
SOBOTA 5. 12. – od 20.00
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ 2009 TOUR
THORN - hard rock-grunge / Polička,
http://thorn.euweb.cz/
RATTLE BUCKET - rock-crossover / Brno,
http://bandzone.cz/rattlebucket
THE.SWITCH - rock-crossover / Praha / Příbram, www.theswitch.cz/
X-LEFT TO DIE - rock / bluecore / Chomutov,
http://bandzone.cz/xlefttodie
Vstupné: 100,-Kč
STŘEDA 9. 12. - od 18.00 cyklus besed
„NA ZELENOU“ - bylinář Pavel Váňa
Léčivé rostliny základem zdraví
Pavla Váňu zná mnoho lidí z televizních
a rozhlasových pořadů (Sama doma, Barvy
života, Prima jízda, Host do domu, Kolotoč)
a jako autora řady knih, v nichž shrnuje své
poznatky, rady a doporučení (Rady bylináře
Pavla, Průvodce bylináře Pavla celým rokem,
S bylinářem Pavlem v kuchyni, Léčivé houby
podle bylináře Pavla, Léčení zvířat podle bylináře Pavla).
Vstupné: 20 Kč
PÁTEK 11. 12. – od 21.00
MŇÁGA A ŽĎORP
V roce 1983 v boudě na zahradě rodiny Fialových ve Valašském Meziříčí začala na jaře
zkoušet skupina Slepé střevo. Založili ji kytarista Petr Fiala, baskytarista Jarek Odstrčil,
saxofonista Hynek Hulík, zpěvák a klarinetista
Ivo Chmelař a bubeník Karel Mikuš, vesměs
studenti místního gymnázia.
S hraním přejatých věcí se Slepé střevo nezdržovalo, hned vznikaly vlastní skladby.
Od té doby uplynulo již 26 let a během této
doby byla stvořena klasika naší folk rockové
scény s nezaměnitelným názvem MŇÁGA
A ŽĎORP.
Vstupné: předprodej 150,-Kč,
na místě 180,- Kč
Předprodej bude probíhat v Informačním centru a Divadelním klubu v Poličce.
SOBOTA 12. 12. – od 13.00
OBLASTNÍ KOLO DĚTSKÉ PORTY PRO PK
Dětská porta je otevřená celorepubliková soutěž pro děti od 6 do 26 let. Účastníci se musí
doprovázet na nějaký hudební nástroj. Celorepublikové kolo se koná 29. 1. - 31. 1. 2010
ledna v Praze.
SOBOTA 12. 12. – od 21.00
LIQUID LOUNGE NIGHT - MATRIX RENEGADE
live: LHS /hip-hop Polička/
djs: STANTHA, VOREL, RUDEBOY
Vstupné: 50,-Kč
STŘEDA 16. 12. - od 20.00 HUDEBNÍ SKLEPY
Pravidelný pořad, ve kterém se každý měsíc
představí jeden z našich předních písničkářů.

VÁCLAV KOUBEK
Vystudoval vysokou školu strojní v Liberci.
Pracoval pro televizi, jako asistent střihu, u filmu jako asistent režie, prošel řadou divadel
a zůstal u svobodného povolání. Jako herec
se objevil i v Národním divadle (Zvony) a ve
filmu (Keď hviezdy boli červené, Zvířata ve
městě, Cesta pustým lesem, Mikola a Mikolko,
Co chytneš v žitě, Čert ví proč, Na stojáka aj.).
Momentálně vše sloučil do Vesnického klubu
Chotěmice, odkud své písně, povídky, pohádky a připravované filmy rozesílá do klubů celé
republiky. Vstupné: 90,- Kč/50,-KčS
PÁTEK 18. 12. – od 21.00
BENEFICE PRO ROCKOUPÁNÍ II.
První pomoc – lubensko sebranický cros rockový nářez
Chátra 76 – čistě jedlovský hard core
Další účinkující na www.divadelniklub.cz
Vstupné: 50,-Kč
ÚTERÝ 22. 12. – od 20.00
RYTMUS KRÁL TOUR
Kapely: Rytmus – New CD Král feat. Kontrafakt
(SK), Elnino – show k CD Anticrist, JayDiesel
David Steel – New CD Bumerang, Djs: Anys
(SK), Dtonate (Olomouc), Zato (Tábor), Bonus:
Dj Dtonate – Special Dj Show case
Tombola o oblečení za 15.000 Kč od 69
Soutěže o oblečení, slevenky a věcné ceny
První 3 lidé volný vstup + podepsané CD Rytmus Král
Podpisový stan a autogramiády od účinkujících. Beatbox show by Z´man. Speciální projekční show. Soutěž o luxusní hodinky a slevenky Storm. Balonková seznamka Nugget
Vstupné: předprodej 150,-Kč,
na místě 190,- Kč
Předprodej bude probíhat v informačním centru a Divadelním klubu v Poličce.
STŘEDA 23. 12. – od 20.00
FILMOVÝ VEČÍREK
„Kamerové děsy“ a „Dívčí běsi“
Dva krátké výukové, výchovné, vzdělávací
a všeobecně prospěšné filmy P. Erbese st.
V hlavních rolích Jakub Kleinbauer, Lukáš
Zrůst, Zuzana Svobodová, Jitka Vosmeková,
Petra Stodolová, Michaela Stodolová a Katka
Tomanová. (Během večera budou zřejmě promítnuty i starší pokusy o rekonstrukce starých
slovanských zvyků)
Vstupné: 50,-Kč
PÁTEK 25. 12. – od 20.00 DIVADELNÍ VEČÍREK
P. Aplim: Hra o Gilgamešovi
Režie: Joe Azbest
Hudební divadlo v podání současných a jednoho bývalého studenta poličského gymnázia.
Hra se Sumerskou a klínovou tématikou se
diváky pokusí provést životem Gilgameše
a historií luštění klínového písma.
Režie: Joe Azbest
Vstupné: 50,-Kč
SOBOTA 26. 12. – od 19.00
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
divadelní hra Aloise Jiráska LUCERNA v podání Divadelního spolku Tyl Polička.
Představení se koná v Tylově domě.
Vstupné: 70,- Kč
Předprodej bude probíhat v Informačním centru v Poličce.
ÚTERÝ 29. 12. – od 21.00
JEŽÍŠKOVA AFTERPARTY
Beatrain DJs (Deep J, Teapack, Tomashek) +
hosté
Vstupné: 50,-Kč
ČTVRTEK 31. 12. – od 20.00
SILVESTR V DIVADELNÍM KLUBU

Přijďte přivítat Nový rok do DK. Celým večerem vás bude provázet kapela TŘETÍ ZUBY
- Deep Purple, Jimi Hendrix, Carlos Santana,
Uriah Heep, Jethro Tull, Cream, Ozzy, Gary
Moore, Satriani, Mr. Big………..
Spousta zábavy a mnohá překvapení, vezměte
s sebou co nebo koho chcete.
Vstup: 80,- Kč bez možnosti rezervace míst,
130,- Kč rezervace míst.
Rezervace na propagrock@seznam.cz, tel.:
605 356 653 nebo v DK.

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 3. 12. – od 20.00
Hotel Rwanda
Válečný / Historický / Thriller / Drama
Velká Británie / USA / Itálie / Jižní Afrika,
2004, 121 min
Režie: Terry George
Hrají: Don Cheadle, Sophie Okonedo,
Nick Nolte
Píše se rok 1993, ve Rwandě vypukla kmenová
válka mezi Hutu a Tutsii. Celý svět v čele s OSN
fatálně selhal a nyní jen prostřednictvím médií
bezmocně přihlíží jednomu z nejmasovějších
a nejkrutějších pogromů od konce 2. světové války. Paul Rusesabagina je managerem
hotelu, který za normálních okolností slouží
diplomatické smetánce a bohatým cizincům.
Bez váhání otevře brány luxusního resortu
bezbranným uprchlíkům. Těch se tam až do
konce konfliktu postupně tísní 1268. Jeden
muž tak zmohl tisíckrát víc, než tisíce vojáků
mírových vojsk.
ČTVRTEK 17. 12. – od 20.00
Ráj hned teď
Drama. Palestina / Francie / Německo / Nizozemsko, 2005, 90 min
Režie: Hany Abu-Assad
Hrají: Kais Nashif, Ali Suliman, Amer Hlehel,
Snímek palestinského filmaře působícího
v Nizozemsku přináší alespoň zčásti odpověď
na palčivou otázku, kdo jsou sebevražední
atentátníci a jaké mají motivy. Kamarádi
z dětství Said a Khaled žijí v Nábulusu a pracují v autodílně. Jednoho večera jim oznámí,
že byli vybráni jako mučedníci k provedení
atentátu v Tel Avivu. Mladíci úkol přijmou jako
samozřejmost. Stráví poslední noc s rodinami,
které se nesmějí nic dovědět. Ráno podstoupí
ve štábu příslušné rituály a dostanou se přes
drátěný plot na izraelské území. Akce se však
nečekaně zhatí a oni mají ještě čas zvažovat
svůj úkol. Důležitou roli v tom hraje dívka
Suha, která dlouho žila v cizině a která tvrdí,
že existují i jiné cesty k řešení obtížné situace
Palestinců, než jsou vraždy nevinných lidí.
STŘEDA 23. 12. – od 20.00
„Kamerové děsy“ a „Dívčí běsi“
Vstupné: 50,-Kč
CENA ZA KAŽDÉ PŘEDSTAVENÍ 40,- Kč
kromě 23. 12.

Divadelní spolek Tyl a divadelní klub
přejí všem příznivcům kultury
radostné Vánoce a dobrý rok 2010.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA POLIČKA
Výstava v knihovně:
Ilustrace Veroniky
Jílkové ke knize Nezahrada od spisovatele
Reného Vaňka (alias
Nicka Ultrainfernala).
Od 5. 12. 2009 do 8. 1.
2010 ve vestibulu Městské
knihovny v Poličce.
Půjčovní doba v knihovně v prosinci
28. prosince – pondělí :
Pro dospělé 8 – 12, 13 – 17 hod.,
děti 13.30 - 17 hod.
30. prosince – středa:
Pro dospělé 8 – 12, 13 – 17 hod.

BYLINÁŘ PAVEL VÁŇA
V rámci pravidelného cyklu „Na zelenou“ jsme pozvali vyhlášeného bylináře
do Poličky do Divadelního klubu, kde
ve středu 9. 12. 2009 v 18.00 hodin
(pro pravidelné návštěvníky zdůrazňuji
– začínáme tentokrát už v 18 hodin) bude
mít přednášku na téma Léčivé rostliny
základem zdraví.
Co k tomu dodat? Známého bylináře Pavla Váňu
zná mnoho lidí z televizních a rozhlasových pořadů (Sama doma, Barvy života, Prima jízda, Host do
domu, Kolotoč) a jako autora řady knih, v nichž
shrnuje své poznatky, rady a doporučení (Rady
bylináře Pavla, Průvodce bylináře Pavla celým rokem, S bylinářem Pavlem v kuchyni, Léčivé houby

Všem čtenářům a knihomolům děkujeme za
přízeň a přejeme krásné prožití vánočních svátků
a hodně nejen literárních zážitků v tom nastávajícím
roce 2010.

Národní divadlo
v Sebranicích

podle bylináře Pavla, Léčení zvířat podle
bylináře Pavla).
Pavel Váňa se po základní škole vyučil zahradníkem. Navštěvoval botanické
přednášky a prakticky celý život se tak
ve svém oboru vzdělával. Na brněnské
lékařské fakultě absolvoval roční studium
základů medicíny a přezkoušený byl i na farmaceutické fakultě v Hradci Králové.
V měsíčníku REGENERACE vede pravidelnou
bylinářskou poradnu a kalendárium.
Pavel Váňa se přednáškové činnosti věnuje již
mnoho let, během nichž navštívil bezpočet měst
a obcí v celé naší republice a ve svých přednáškách objasňuje, jak bojovat proti chorobám a jak je
omezovat působením léčivých rostlin, léčivé stravy
a dalších přírodních produktů, které mohou ovlivnit náš zdravý život. Kdo se nechá novými podněty
inspirovat, záhy zjistí, že začne-li podle nich bezodkladně žít, dostaví se překvapivé, a pro mnohé
nevěřící Tomáše nečekané, výsledky.
Přednáška bude doplněna projekcí barevných
diapozitivů, prodejem knih, léčivých bylin a produktů z nich a také ochutnávkou jednoho z regeneračních čajů Pavla Váni.
Přijďte posedět v předvánočním čase a dozvědět se spoustu nového nad šálkem dobrého čaje.
Za organizátory srdečně zve

Dne 19. 12. v 17.30 hod.
se v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích uskuteční
adventní koncert Rybova mše vánoční v provedení
členů opery Národního divadla v Praze. Vstupné
50,- Kč.

PODĚKOVÁNÍ
Občanské sdružení Pontopolis děkuje všem,
kdo s námi oslavili 20 let svobody a podpořili nás
ve snaze připomínat a varovat.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST

Ing. Eva Janečková

POZVÁNKA PORADENSKÉHO STŘEDISKA PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Ve čtvrtek dne 10. 12. 2009 od 13.00 hod. bude
Poradenské středisko pro nedoslýchavé poskytovat
sociální poradenství pro občany, kteří mají problémy
se sluchem. Akce se uskuteční v DPS penzion Polička
(domov s pečovatelskou službou). Budeme vás informovat o možnostech, co se týká naslouchátek, kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé, např. signalizace domovního zvonku, telefonu nebo pomůcku pro
poslech televize a další. Pomůcky vám předvedeme.
Seznámíme vás s financováním těchto pomůcek, tzn.,
že vám řekneme, jak velký příspěvek dostanete od sociálního odboru MěÚ Litomyšl. Na této akci budeme
mít k disposici příslušenství k naslouchadlům - koncovky, krytky, baterie atd. Na místě provedeme čištění
(údržbu) a prodej příslušenství. Opravy a čištění jsou

za úhradu. Dle potřeby zprostředkujeme kontakt na
jiné sociální služby (např. nevidomí).
Za poradenské středisko pro nedoslýchavé Ústí
nad Orlicí Vladimír Král tel. 602 957 243.

Oblast Litomyšl - Polička

MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
12. - 13. 12. MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
19. - 20. 12. MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
24. 12.
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
25. 12.
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
26. 12.
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
27. 12.
MUDr. Zeman František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 461 613 827
28. 12.
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
29. 12.
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
30. 12.
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
31. 12.
MUDr. Teplý Michal, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
1. 1.
MUDr. Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
2. - 3. 1.
MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435

v

5. - 6. 12.

Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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NADELTE SI
v
POD STROMECEK
ORIGINÁLNÍ DÁREK
Tylùv dùm zahájil prodej
dárkovì balených
vstupenek na dvì akce
konané v lednu 2010.
Prodej vstupenek zajišuje
Informaèní centrum Polièka

Bláznivá komedie jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí a jak to vypadá, když se testosteron
smíchá s city. V hlavních rolích Maroš Kramár, Filip Blažek a Michal Slaný.

Vše o mužích ....... 17. ledna 2010

Strhující rytmus plný vášnì - to je koncert Pavla Šporcla s romskou kapelou Romano Stilo.
Novoroèní koncert plný nezvyklého repertoáru, ojedinìlé atmosféry na pódiu i v hledišti.

Pavel Šporcl

....... 3. ledna 2010
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TEMNÁ KOLÉBKA LIDSTVA
Pontopolis o. s. pro vás
připravilo přednášku s projekcí
LENKY KLICPEROVÉ (šéfredaktorka časopisu Lidé a Země,
fotografka, navštívila řadu afrických zemí, pracovala
v Angole, Namibii, Nigérii, Tanzánii, Keni, Etiopii,
v Mali či Burkině Faso, zaměřuje se na dokumentování života domorodých etnik)
Kdy? Čtvrtek 17. 12. 2009 v 19.00 hodin
Kde? Centrum Bohuslava Martinů
Téma přednášky: Temná kolébka lidstva aneb Život jednoho z nejdivočejších etnik Afriky – jihoetiopských Surmů a jednoho z nejkrásnějších etnik Afriky
– severokeňských Samburů.
Pravěk v 21. století. Tak vypadá země Surmů, rozlehlé území na jihu Etiopie, na súdánsko-keňském pomezí. Surmové, jeden z posledních divokých kmenů
Afriky, tu žijí obklopeni nepřístupnými horami. Teprve před třemi lety sem vybudovali cestu, kudy se dá
projet terénním autem. Díky horám, které je nadlouho
oddělily od zbytku světa, znají Surmové ze západního
světa máloco – ale kalašnikovy ano. Téměř každý muž
vlastní zbraň, a když je třeba, neváhá ji použít. Lidský
život tu nemá valnou cenu, kmenové války se vedou
odnepaměti a ještě dlouho se vést budou.
Surmské ženy jsou nepřehlédnutelné díky talířku,
který si vkládají do spodního rtu. Nikdo už asi nikdy
nezjistí, proč to dělají. Ony samy to už nevědí. Je to
prostě zvyk a zvyky je třeba dodržovat. Bez lpění na
tradicích by ostatně Surmové dávno nebyli Surmy…
O pár kilometrů jižněji začíná kmenové území
Samburů. Mladí bojovníci zdobení tisíci korálky
z Čech jsou výkvětem černé Afriky. Krásní, hrdí, nezkrotní. Zato tamní ženy krotí velmi bryskně dávná
tradice – ženská obřízka. Jaké je její místo v 21. století? Zmizí někdy vůbec z kultury Samburů nebo
třeba El Molů obývajících břehy jezera Turkana? Jak
se na ni dívají samy ženy a jak muži? Komu vlastně
prospívá nejvíc?
Hledat odpovědi na tyto otázky není snadné. Ale
stojí za to se o odpovědi alespoň pokusit!
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K ŽIVOTNÍMU JUBILEU PANÍ BOHUMILY PŮŽOVÉ
V prosinci letošního
roku se dožívá významného životního výročí
bývalá pracovnice nynějšího Státního okresního
archivu Svitavy se sídlem
v Litomyšli, kolegyně–archivářka paní Bohumila
Půžová. Jubilantka se narodila 17. 12. 1924 v Polné
pod dívčím jménem Vítková. Po absolvování místní
obecné a měšťanské školy
studovala ve školním roce 1939 – 1940 na obchodní
škole v Havlíčkově Brodě, v letech 1940 – 1944 na
Odborné škole pro ženská povolání v Jihlavě. V únoru 1944 byla totálně nasazena coby technická kreslička ve firmě Bayerische Motorwerke v Mnichově.
Po jednom z mnoha spojeneckých náletů na město
v srpnu 1944 z Mnichova uprchla a do konce druhé
světové války se ukrývala v rodné Polné. Po roce
1945 zastávala administrativní profese, mimo jiné na
Místním národním výboru v Polné.
Do nynějšího Státního okresního archivu Svitavy
se sídlem v Litomyšli nastoupila v roce 1960 (zprvu
na poloviční pracovní úvazek, o nějž se dělila se
svým manželem, profesorem poličského gymnázia
Bedřichem Půžou) a zajišťovala provoz odloučeného
pracoviště archivu v Poličce. Vedle provádění běžných administrativních prací se podílela na pořádání
a inventarizaci archivních fondů, mj. archivů měst

a obcí, depozit farních úřadů, na katalogizaci prezidiálních spisů fondu Okresní úřad Polička a plnila
úkoly související s činností vedoucí poličského pracoviště archivu do jeho zániku v roce 1978. Samostatná
archivářka Bohumila Půžová pracovala v Okresním
archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli až do odchodu
do důchodu v roce 1984. Biografické údaje o jubilantce byly zveřejněny v Biografickém slovníku archivářů
českých zemí autorek Jaroslavy Hoffmannové a Jany
Pražákové (Praha 2000, s. 256) a v Biografickém
slovníku archivářů svitavského okresu zpracovaném
Oldřichem Pakostou (Litomyšl 2002, s. 53).
Živý zájem o archivní a regionálně historickou
problematiku se projevil v jubilantčině drobné publikační činnosti a při vedení diplomových a dalších,
zejména studentských prací.
Odpovědný přístup k plnění pracovních povinností, přátelský postoj ke svým kolegyním a kolegům a stálý životní optimismus charakterizovaly
samostatnou archivářku paní Bohumilu Půžovou po
celou dobu jejího působení v litomyšlském archivu.
Z pravidelných setkání jeho současných i bývalých
zaměstnanců před vánočními svátky či při významných životních výročích je zjevné, že přátelský vztah
ke kolegyním a kolegům a optimistický pohled na
dění kolem sebe zůstaly jubilantce vlastními.
S poděkováním za vykonanou práci přejeme paní
Bohumile Půžové pevné zdraví, stálou pohodu a spokojenost do dalších let.
Mgr. Oldřich Pakosta,
ředitel SOkA Svitavy

JIŘÍ ČERNÝ A SONGY SAMETOVÉ REVOLUCE
V úterý 3. listopadu se v Centru Bohuslava Martinů v Poličce konala přednáška Songy Sametové
revoluce 1989. V roce 2009 si připomínáme Sametovou revoluci, pád totalitního režimu, rozpad sovětského impéria, nově získanou svobodu a mnoho
dalších událostí a okamžiků, které se s touto dobou
pojily. A právě všechny tyto zážitky a chvíle, ať už
jsou radostné či smutné, si můžeme opět připomenout prostřednictvím lidí, kteří byli rokem 1989 nějakým sebemenším způsobem poznamenáni. Tyto
vzpomínkové akce a přednášky se konaly v Poličce
v říjnu a listopadu. Město Polička na tomto projektu
spolupracovalo s městskou knihovnou, Divadelním
klubem, Gymnáziem Polička a sdružením Pontopolis, o. s.
Již podle názvu je zřejmé, že se beseda odehrávala v duchu písní, které se pojily s listopadovými
demonstracemi, které dokázaly svrhnout komunistickou vládu. Besedu uváděl jeden z moderátorů
protestních akcí Jiří Černý, který vystudoval žurnalistiku a češtinu na filozofické fakultě Univerzity
Karlovy. Po studiích pracoval jako redaktor týdeníku Mladý svět, z něhož musel z ideologických důvodů odejít. Poté přispíval do hudebních časopisů,
pracoval v Československém rozhlasu a následně

se živil přechodným zaměstnáním jako korektor
v tiskárně. V listopadu 1989 pomáhal založit Občanské fórum, jehož vedením je známý Václav Havel. Také měl příležitost stát se ministrem kultury,
což zavrhl. V dnešní době je znám jako hudební
kritik a muzikolog.
Přednáška se stala jakýmsi kratším hudebním
večírkem, kde pan Černý pouštěl písně, které se
zpívaly na Letenské pláni při již zmíněných demonstracích. Posluchači měli možnost si poslechnout
například Modlitbu pro Martu, Láska je jako večernice, Neopouštěj nás, Vraťte mi nepřítele či Napsal
jsem jméno svý na zdi a mnoho dalších známých
protestních songů.
Beseda byla doplněna vzpomínkami na revoluci. Pan Černý byl přesvědčen, že jeho generace
se už nedožije politického systému zvaného demokracie. Vše bylo nejasné, i první dny revoluce. Ale
opak se stal pravdou. Komunismus došel k cílové
čáře a předával štafetu demokracii.
Jiří Černý se s publikem rozloučil písní Za svou
pravdou stát od skupiny Spirituál kvintet, čímž vyvolal úsměv na tváři většině přítomných diváků, na
kterých bylo zřejmé, že se myšlenkami opět ocitli
v roce 1989.
Klára Kašparová, oktáva

OBRÁZKY Z AMERICKA II: PŘÍBĚH DIVOKÉHO ZÁPADU A ROPNÉHO MAGNÁTA
Český kluk si desetiletí spojoval divoký západ
s Mayovými romány a jejich neopakovatelným zpracováním Haralda Reinla z poloviny 60. let. Američtí
diváci o herci Pierru Briceovi nikdy neslyšeli a svou
představu divokého západu nespojují s jugoslávskými
sceneriemi, ale s obrazem Johna Wayna jedoucího
Údolím monumentů ve westernech režiséra Johna
Forda. Skutečný divoký západ ale vypadal trochu
jinak a my jsme našli jeho stopy v Oklahomě.

o dobrovolném odchodu – respektive je v praxi pod
nátlakem donutila, aby opustily svá kmenová území
a přesídlily do Indiánského teritoria nově vznikajícího
na sever od Texasu. Měla to být země jen pro indiány.
Čekala je tam prérie, pro řadu kmenů přicházejících
z úrodných a lesnatých oblastí východního pobřeží
to byla radikální změna životního stylu. Však s tím
mnozí nesouhlasili a své nedobrovolné odchody
označovali za »pochody slz«.

rodin, které osídlovaly prérii. O post jejich »hlavního
města« se může ucházet mimo jiné Praha, respektive
Prague – dvoutisícové městečko na východ od Oklahoma City, které založili čeští osadníci během Land
Runu v roce 1891.
Kolonisty následovali dobrodruzi a desperátové.
Mnohem častější než střelecké souboje v pravé poledne však byly delikty, které na kameře nevypadají
tak dobře jako duel na život a na smrt – třeba krádeže

Označení oblasti na východ od Ponca City jako
»Wild West Territory« je v dnešní době víceméně turistické lákadlo. Ale má své opodstatnění. Předchůdcem
dnešního města byl rozsáhlý Ranč 101, jehož majitelé,
bratři Millerové, založili společnost divokého západu
a nazvali ji podle svého ranče The 101 Ranch Wild
West Show – takový americký Cirkus Humberto.
Objížděli se stovkami účinkujících americká města
s vystoupením živých indiánů a kovbojů, kteří svého
času exportovali to nejlepší z divokého západu i do
Evropy.
Jejich zkušenosti se starým kontinentem však nepatřily k nejlepším. Nejdřív jim britská vláda zrekvírovala pro válečné účely většinu koní a automobilů
– zuřila totiž první světová válka. V Německu pak byla
část účinkujících z kmene Siouxů zatčena jako sbrští
špioni a rozčarovaná výprava se pak málem nedostala
zpátky do Ameriky, protože námořníci odmítali převážet na svých lodích indiány. Po návratu domů se
společnosti nedařilo a po sérii tragických úmrtí majitelů i účinkujících, se ve třicátých letech rozpadla.
Ale vraťme se na začátek, totiž jak se indiáni
a kovbojové do této oblasti dostali. Oklahoma má
zajímavou historii a je výjimečným státem, protože plnila funkci tzv. indiánského teritoria. S postupující kolonizací severoamerického kontinentu narážela vláda
Spojených států stále častěji na problém původního
indiánského obyvatelstva. Aby uvolnila půdu novým
osadníkům, začala s indiánskými kmeny vyjednávat

Od třicátých let 19. století tak byly na území
v podstatě totožném se současnou rozlohou Oklahomy, sestěhovány tři desítky indiánských národů z celých Spojených států. Díky tomu patří dnes Oklahoma
ke státům s největší indiánskou populací. V oblasti
dnešního Ponca City, jak název napovídá, byl usídlen
kmen indiánů Ponca.
V druhé polovině století se objevuje další atribut
divokého západu – kovbojové a stáda krav. Pro rychle
se rozvíjející města na východním pobřeží bylo potřeba sehnat dostatek masa. Na poptávku zareagovali
rančeři v Texasu, ale železnice pro dopravu dobytka
vedla Kansasem a jedinou cestou, jak se k ní dostat
a svoje krávy zpeněžit, bylo překročit Indiánské teritorium. Každý rok tak kovbojové hnali tisícihlavá
stáda krav na sever, jedli chleba s fazolemi a trávili
měsíc v sedle.
Právě zde vznikal obraz romantické a nespoutané Ameriky, kovbojská kultura později zvěčněná
westerny hollywoodských studií. Její soumrak přinesl
ostnatý drát, kterým si farmáři ohrazovali pozemky
a přerušili tím tradiční honácké tratě. K ohrazování
prérie dochází od osmdesátých let v dynamickém období, kdy jsou indiáni nuceni žít usedlým způsobem
a odprodat americké vládě svá území, na která se
z přelidněného východního pobřeží derou bílí osadníci. Indiánské teritorium nabízí v Severní Americe
poslední volnou půdu a zájem je veliký. Strhly se o ni
závody, pro Evropana těžko představitelné.
Osadníkům se v několika etapách naráz otevíraly
stovky hektarů půdy s vyznačenými zábory pro nové
farmy. Stačilo si zapíchnout svou vlaječku a zaplacený
pozemek byl váš. Tisíce rodin se měsíce tísnily ve
stanových táborech a čekaly na tzv. Land Run – velký
běh, nebo také závod. Ten největší v americké historii
se odehrál 16. září 1893. Kmen Cherokee byl donucen
vzdát se území o rozloze třetiny České republiky za
směšných 7 milionů dolarů. Závodníci-osadníci se
shromáždili na hranici záboru v Kansasu a po výstřelu vyrazili zabrat pro sebe co nejvhodnější kus prérie.
Přes noc tak vznikala nová města, včetně Ponca City.
Závodů se účastnili i imigranti z českých zemí,
dodnes žijí v Oklahomě potomci původních českých

dobytka. Nedostatkovým dřevem na šibenice se ale
nešetřilo. Bizony na prériích nahradily krávy a Oklahoma se v roce 1907 stává 46. státem Unie. Nový stát
se probouzí do 20. století.
Symbolicky se stará a nová doba prolínají právě
v Ponca City. Vracíme se na Ranč 101 bratrů Millerových, abychom dali sbohem starému dobrému
divokému západu a vkročili do nové moderní éry
symbolizované ropným průmyslem. Právě na pozemcích ranče nachází v roce 1911 ropu vizionář, který navždycky změnil tvář Ponca City – Ernest W. Marland.
Zakládá Ropnou společnost Ranče 101, odkupuje od
indiánů koncesi na těžbu a stává se milionářem.
Jeho společnost ovládala ve své době desetinu
světového obchodu s ropou, přinesla prosperitu
městu a vybavila ho řadou budov v krásném slohu
španělského kolonialismu a art deco. Zdejší rafinerie se vypracovala na druhou největší ve Spojených
státech a rozlohou dnes zabírá tři Poličky. Marland si
ve městě vybudoval honosnou rezidenci ve stylu severoitalské renesanční vily, měl v ní porcelán z Československa a první domácí saunu na Středozápadě, stal
se guvernérem státu, stihl pohoršit své okolí sňatkem
s adoptovanou dcerou, ale nakonec ho opustilo štěstí
a o všechno přišel, umřel sám a opuštěný.
Indiáni, kovbojové i ropa jsou dodnes symboly
Oklahomy. V polích stojí osamocená čerpadla, která
na povrch neúnavně pumpují ropu. Člověk má pocit,
že tam stojí odjakživa. Indiáni žijí v komunitách, mají
od vlády privilegium provozovat casina a zisky z hazardu si alespoň částečně nahradit všechno to, co jim
předchozí americké vlády, nebojím se říci, ukradly.
Kovbojská kultura je stále živá, pouze místo jednoho
koně mají chlápci v kloboucích a džínách pod kapotou pick-upu koní 250. Aby se udržovali ve formě,
pořádají si rodea – jedno z těch větších a slavnějších
Wild West 101 Ranch Rodeo – pořádané letos už po
padesáté na památku našeho známého ranče – jsme
měli možnost navštívit. Ale o tom až příště.
Jaroslav Najbert
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MOTORKÁŘ PŘEDNÁŠEL
NA GYMNÁZIU
Přednost na silnici máš až tehdy, když ti ji
někdo opravdu dá
Jistě si dokážete představit situaci – instruktor
autoškoly zapíše do průkazu poslední zkušební
hodinu, závěrečná zkouška s komisařem za zády
proběhne relativně hladce…, zbývá tedy jen počkat
pár dní a dvěstěpadesátka po dědovi se po letech bez
jakékoli opravy a údržby žene po silnici. Otázkou je
jak daleko?!
Nehod neopatrných a riskujících motorkářů
razantně přibývá a mrazivá fakta ukazují, že tito hazardéři se životem nejsou většinou starší pětadvaceti
let. I proto byl do vyučování vyšších ročníků poličského gymnázia zahrnut cyklus tří besed s názvem
BENAMO (Bezpečnost na motorce), jejíž organizátoři,
členové motorkářského klubu Doly Bikers, mají rozhodně co předat svým mladším a především nezkušeným kolegům.
„Děláme sezení a povídáme si se studenty, protože
nám vadí a mrzí nás, že ubývá našich kamarádů
a nabývá počet pomníčků kolem cest.“… říká Jaroslav
Mach – vysoký, do černého mundůru oděný, drsně
vyhlížející ale přitom příjemný a vstřícný člověk, který brázdí nejen české ale i různé evropské silnice na
svém stroji. Pan Mach poukázal při našem setkání na
mladickou nerozvážnost, vytahování se, dokazování
si nemožného a především na neohleduplnost. Tyto
vlastnosti za volant a řidítka, ať už motorky nebo třeba
kola rozhodně nepatří. Když padl dotaz, zda existuje
pár obecných pravidel pro bezpečnost na motorce,
odpověděl zkušený motocyklista takto: „Já osobně
zastávám především to pravidlo, že přednost na silnici
máš až tehdy, když ti ji někdo opravdu dá.“
Co jsme si mohli z této poučné hodinky odnést?
Například to, že bychom neměli nikdy jezdit na nepřipravené motorce a také fakt, že sebejistota, dostatečný odpočinek, fyzická připravenost, předvídavost
a vědomí, že na silnici nejsme sami, je minimem, jež
bychom si měli uvědomovat a dodržovat. Často je to
právě toto minimum, které nás může udržet mezi
živými.
Tadeáš Vraspír, Gymnázium Polička

ADOPCE TIBETSKÉHO
MNICHA
Vysoko v indických horách, v údolí Spiti a v Ladaku, leží kláštery, kde se vzdělávají malí chudí tibetští mniši. Žijí zde bez rodičů a s malými finančními
prostředky na přežití už od útlého věku. Jejich jmění
netvoří často víc než to, co mají na sobě - tedy oblečení a pár dalších drobností. V klášteře Ki v údolí Spiti
bydlí přes 30 mnichů, a tak jsme se rozhodli - studenti kvarty poličského gymnázia a naše třídní učitelka
- pomoci jim a jednoho mníška si na dálku adoptovat
prostřednictvím občanského sdružení M.O.S.T. - Malé
Občanské Sdružení Tolerance Toto sdružení se zaměřuje právě na pomoc Tibetu a tibetským uprchlíkům,
starým tibetským lidem žijícím v Indii a mnichům
a mniškám v klášterech v indických Himalájích.
Náš mníšek se jmenuje Tenzin Puntsok a bydlí
v klášteře Ki Spiti. Ročně mu posíláme 6 500 Kč, což
je asi 240 Kč na každého žáka naší třídy. Peníze se
ovšem rozdělí dle aktuální potřeby kláštera všem tamním mnichům. S Tenzinem komunikujeme prostřednictvím dopisů a posíláme mu obrázky a fotografie,
aby se o ně mohl rozdělit i s ostatními mníšky, kteří
ještě kmotry nemají. Právě letos v červnu byly dopisy
odvezeny do Indie pracovníky sdružení. Mniši měli
z návštěvy a dárků obrovskou radost a v září nám
přišla odpověď - fotka všech mníšků držících v rukou
naše obrázky a fotografie - a obrázek, který namaloval sám Tenzin. Chlapec má v současné době 12 let
a my bychom ho rádi finančně podporovali po celou
dobu našeho studia. V klášteře žije ještě spousta dětí,
které musely uprchnout z Tibetu, a které nemají své
kmotry. Nechtěli byste se jimi stát právě vy?
Tereza Stříteská,
Gymnázium Polička
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STUDENTI SI KONEČNĚ UVĚDOMILI, JAK ŠŤASTNÁ
STUDENTSKÁ LÉTA PROŽÍVAJÍ
Strávit školní den v oblečení po našich maminkách a babičkách, vytvořit si účes hodný desetileté
dívky, vynechat obvyklé denní líčení tváře v prostorách školy, zdravit veškerý učitelský sbor „Dobrý den
soudruhu učiteli, dobrý den soudružko učitelko“, poznat způsoby a praktiky vyučování soudruhů učitelů
v totalitním režimu a pokusit se vžít do doby, kdy politickému dění vládl komunismus. Veškeré tyto příležitosti se mi naskytly při vstupu do budovy gymnázia,

kde na nás, studenty, hlavně tedy studentky, čekali
soudruzi učitelé, aby mohli zkontrolovat, zda nějaká
dívka neporušila školní řád vytvořený dle totalitního
režimu tím, že by svůj obličej zkrášlila jakýmkoli sebemenším líčením.
Po prvotním šoku, kdy se na můj obličej soustředily zkoumavé pohledy soudruhů učitelů, zda jsem
nepoužila nějaký make-up, moji pozornost upoutala
slova „28. říjen - významný mezník v dějinách našich
národů“, která byla doplněna vyobrazením zlatého
srpu a kladiva, znakem SSSR. K celému rannímu
vzruchu se připojil smích žáků rozléhající se po šatnách, kde se studenti mohli poprvé vidět v oblečení,
kterému vládl »retrostyl«. Ve chvíli, kdy jsem tam
vstoupila, jsem se nestačila divit, jaký chaos a povyk
tu vládnul. Mísily se tu výbuchy smíchu s historkami
o původu módních kousků, které byly k sehnání na
půdě či ve sklepě.
Třídami se rozléhaly budovatelské písně, které
předcházely začátku výuky. Vyučovací hodiny v duchu totalitního režimu se v každé třídě od sebe lišily,
takže všichni přítomní žáci měli možnost si tento den
prožít rozdílným způsobem. Výuka naší třídy byla zahájena hodinou ruského jazyka, jež byla pro mnohé
z nás první zkušeností s tímto jazykem, který dnešním studentům téměř už nic neříká. Za velký úspěch
považuji už jen to, že jsme se naučili v ruštině zdravit
soudruhy učitele, číst ruskou abecedu a vyslovovat
pár základních slovíček jako dívka, chlapec, tužka či
propiska. Soudružkou učitelkou jsme byli pochváleni,
že až nás navštíví ctění zástupci ze Sovětského svazu,
můžeme se chlubit tím, že umíme číst text v ruském
jazyce. Soudružka učitelka Prokopová obohatila naší
hodinu písní Kalinka, čímž vyvolala na tvářích některých mých spolužáků nemalé zděšení.
Hodina se uchýlila ke konci a školou se rozezněly
zvonky, které dávají soudruhům učitelům znamení
o konci výuky. Na řadu přišla přestávka a s ní spojený ruch na chodbách školy, který ale netrval dlouho,
protože jakémukoli náznaku výtržností byl soudruhy
učiteli učiněn konec. Do tajů marxistické filozofie
nás v hodině Občanské nauky, jež následovala po
výuce ruského jazyka, uvedla soudružka učitelka
Jermanová. Rozebírali jsme marxismus, zakladatele
tohoto dříve populárního filozofického systému, jímž
byli Karel Marx a Bedřich Engels, dále jsme se zabývali budoucím vývojem marxistické teorie, která jak
všichni dobře víme, upřednostňuje socialismus bez
soukromého vlastnictví.
Za účelem provětrání a smysluplného využití
volného času jsme museli pochodovat v organizovaném průvodu po chodbách školy, přičemž jsme
svačili a trávili velkou přestávku pohromadě, takže
se soudruzi učitelé nemuseli strachovat, zda se žáci
ve třídě nezabývají nějakými podvratnými činnostmi.

Procházka se svačinou v ruce byla doplněna dalšími
budovatelskými písněmi, takže nikdo z nás studentů
nepřišel o ohromný kulturní zážitek.
Další bod programu tvořila konference, která
měla za úkol nás seznámit s pracovitostí československé dělnické třídy, rozkvětem hospodářství SSSR,
úspěšností 2. pětiletky, která se týkala významného
rozvoje průmyslu, ale také důležitým předmětem této
věcné diskuse se stala kupříkladu spartakiáda a další
úspěchy s ní spojené.
Následoval další krátký odpočinek od přílivu
nových informací a to v podobě desetiminutové přestávky, kdy jsme si se spolužačkami prohlížely časopis
Dievča, který byl plný módních trendů a střihů oblečení, jehož cena měla hodnotu 10 Kčs.
Se spolužačkou Pavlou nás zajímalo, co se děje
v tělocvičně a tak jsme neváhaly a šly se tam podívat.
Celé dopoledne se tam odehrávalo Branné cvičení,
ale to nebylo součástí výuky naší třídy. Ale díky
ochotě soudruha učitele Krále jsme si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, což bylo dalším zpestřením
tohoto dne.
O přestávce za námi přiběhla spolužačka Šárka,
která se pyšnila tím, že byla jedním ze členů »svazáků«, neváhala a vyprávěla nám, jak její spolužák Pavel
musel na kobereček k soudruhu řediteli kvůli riflím,
které měl na sobě. Tvrdil, že je má z Tuzexu pořízené
za ušetřené bony a když soudružka učitelka nechápala, jak mu maminka mohla povolit obléci si tento druh
zakázaných kalhot, odvětil, že o tom nevěděla.
Následovala hodina dějepisu, při které jsme si
na úvod pověděli aktualitu, a poté jsme se věnovali
prezidentům, již vládli v politickém systému, který se
vyznačoval sociální rovností, beztřídní společností ale
také kritikou kapitalismu, známý jako komunismus.
A teď opravdovým pohledem dnešního žáka:
oblečení bylo pro většinu žáků nepohodlné a nudné,
mnoho dívek trpělo tím, že nemohly použít žádný
make-up, také přístup dnešních učitelů považuji za
mnohem přívětivější a co si myslím o organizovaném
průvodu o velkých přestávkách? Přirovnala bych ho
k pochodování vězňů, čímž si dozorci zajistili naprostou kontrolu nad všemi trestanci a měli přeci jenom
větší jistotu, že nedojde k nějaké výtržnosti. A fakt,
že jsem za chůze nebyla schopná v klidu se nasvačit,
nezdůrazňuji.
Gymnázium studuji již posledním rokem a téměř
většina naší třídy se chystá na vysokou školu, kde
problémem mohou být snad jen přijímačky. Nedokáži
si představit, že by mě a mé spolužáky někdo posuzoval pouze na základě kádrového posudku a už nebral
ohledy na naše dosavadní vzdělání, schopnosti a zkušenosti, a aby k přijímacímu řízení byla potřeba jen
»dobrá« pověst rodiny považuji za velikou hloupost.
Dobrou pověstí, ale myslím naprostou poslušnost
a podřízení se totalitnímu režimu.
Podle mého názoru si řada studentů po absolvování této výuky uvědomila správné znění pojmu »bezpráví«, protože často žák zastává názor, že učitel není
spravedlivý či nemá právo nás potrestat referátem, ale
už si neuvědomují, že by taky mohli být potrestáni
rákoskou. V případě nás maturantů by asi největším
trestem byla věta „Kdyby tví rodiče nepodepsali listinu
Charty 77, mohla bys být připuštěna ke studiu na vysoké škole. Smůla.“
Klára Kašparová, oktáva

KLUB ZDRAVÍ ZVE: PŘIJĎTE SI K NÁM UPÉCT SVŮJ PERNÍČEK!
Všechno na světě i ve vesmíru má svou historii.
Historie se jednou jeví jako přesná soudní zapisovatelka, jindy jako podvodný padělatel. Z historie
se můžeme poučit a neopakovat již udělané chyby.
V tom je její klad. Nepříjemné je, že ji nelze nijak
změnit. Snad jen zfalšovat, ale někde, buďme si jisti,
je pravdivý záznam a lež mívá i dnes krátké nohy.
Záleží na člověku, co si vybere. Někdo touží po
čisté pravdě, někdo má potřebu přibarvovat, přikrášlovat, případně gumovat a vytrhávat stránky…
Historii má lidstvo i vše, co na zemětváři koná.
Každý z nás je účastníkem dějinných pochodů
příslušným časem a prostorem. Každý z nás píše
svým životem nějakou řádku do každodenního
záznamu. Na každém z nás moc záleží, jaké to
bude čtení.
Svou historii má v českých zemích například
pěstování obilí a zvláště žita, historii má mlynářství, včelařství i pernikářství. A jsme u jádra pudla.
Klub zdraví chce zpestřit pravidelné setkávání
o speciální tématické společné praktické vaření
(které od září máme každý měsíc), jež v prosinci
bude mít předvánočně laděné téma „Upeč si svůj
perníček.“ Péci budeme z předem připraveného
těsta a také dostanete určité informace o historii
pečení nejen perníků v našich zemích a pochopitelně i malý receptář k obohacení své sbírky
receptů.
Chceme se však dotknout i toho, co korunuje
člověka, tedy myšlení, jehož sídlo je (převážně?)
v mozku. Před pečením s námi tedy můžete zhlédnout videopřednášku na téma „Mozek – centrum
vůle, duchovna a mravnosti“. To vše 9. prosince
2009 od 17,30 v Mozaice. Tentokrát opravdu prosíme o dochvilnost.

„Tragédie moderního člověka není v tom, že toho
stále méně ví, ale v tom, že mu to stále méně vadí,“
řekl nedávno v dokumentu ČT2 Charles Bosch,
španělský režisér. To je problém, který lidé odmítají řešit, a tak se vánoční svátky staly oslavou
konzumu, za peníze vykupujeme pár dní klidu
a míru se svými bližními, abychom nemuseli řešit,
proč během roku bezostyšně válčíme na všech
možných polích orných i válečných… Lidstvo jakoby zapomnělo, odkud přichází a kam jde. A tak
se spousta hodnot stala prázdnými pojmy, které
v přitažlivě ozdobeném šatu odlákávají pozornost
od skutečného obsahu, takže nezbývá než zvolat
s Pavlem Kosorinem: „Přestaňte do nebe nahlížet
klíčovou dírkou – tlučte, a bude vám otevřeno!“
A já dodávám s pokorou: nevyhlížejme Ježíška jednou za rok, vyhlížejme Ježíše, který s námi chce
být každý den.
Obvykle si touto dobou lidé začínají vzájemně
přát požehnané svátky vánoční. Jejich požehnání
nespočívá v plných mísách cukroví a vygruntovaném bytě (i když i to je dobré). Vstupme v tomto
čase s odhodláním do tajných komůrek svých
srdcí a rozjímejme o tom, co by bylo dobré pro
ty, kteří kolem nás nemají takové štěstí, jímž je
například úplná rodina, děti kolem stolu, stálé
zaměstnání, střecha nad hlavou, každodenní talíř
jídla… Staňme se jejich přáteli, oporou, příkladem,
konejme neúnavně dobro. Bůh je připraven s námi spolupracovat na jeho šíření, čeká jen na naše
rozhodnutí.
I já vám přeji, abyste nalezli pravý smysl vánoc.
A také, abyste byli i v závěru roku 2009 zdrávi
(nebo uzdraveni).
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička
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SOUSTRUH V CHARITĚ
Oblastní charita Polička v červenci tohoto
roku získala finanční příspěvek od města Poličky
na pořízení elektrického polohovacího lůžka do
půjčovny pomůcek a soustruhu do dřevodílny AC
dílen pro mentálně postižené. V těchto dnech se
vedoucí dílny Kateřina Otcovská za pomoci truhláře pana Střítežského seznamuje s obsluhou stroje
a v AC dílnách i Otevřených dveřích vznikají nové
výrobky.
Uživatelé AC dílen zpracovávají polotovary na
soustruhu vyrobené, mužská část klientů z Otevřených dveří se postupně naučí přímo ovládat
soustruh. Originální výrobky bude možno koupit
v terapeutickém obchodě „Fimfárum“.
Fajmonová Ivana, vedoucí
Otevřené dveře

DĚTI POTŘEBUJÍ RODINU
Ve dnech 18.-19. 11. 2009 se zaměstnanci Dětského informačního centra o.s. zúčastnili Konference o sanaci rodiny, která se konala v Chrudimi.
Jejím cílem bylo představit služby sanace rodiny
jako součást systému služeb péče o ohrožené děti,
formulovat návrhy vedoucí k praktickým změnám
a zmapovat konkrétní situaci v Pardubickém kraji.
Všichni účastníci byli přivítáni pardubickým radním Bc. Miloslavem Macelou, který tento pilotní
projekt v Pardubickém kraji významně podporuje.
První den konference byl věnován přednáškám
týkajícím se tématu sanace rodiny.
Představeny byly například zkušenosti z Velké Británie a Slovenska. Druhý den konference
se konaly tři workshopy (případová konference
jako nástroj pomoci ohrožené rodině, diagnostika a vyhodnocení míry ohrožení dítěte v rodině,
profesionální pěstounská péče jako prvek procesu
sanace rodiny).
Dětské informační centrum si uvědomuje
tíhu současné doby (nezaměstnanost, finanční
krize, stres, vyčerpání, problémové lidské vztahy)
a chce svou činností přispět k vytvoření rovnováhy v ohrožených rodinách. Účast na podobných
konferencích nám velice výrazně pomáhá v naší
činnosti v oblasti sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi. Jsme otevřeni jakékoliv pomoci
a spolupráci při řešení problematických situací
v rodině. Již v mnoha rodinách jsme se podíleli na
zlepšení stavu. Naším cílem je zajištění přátelského a bezpečného prostředí pro děti, spokojenost
a dobrá atmosféra pro všechny zúčastněné. Nabízíme pomocnou ruku všem rodinám. S námi a s naší
činností se můžete seznámit kdykoliv v provozních
hodinách v Domečku.
Chcete-li diskrétní informace, můžete nás
kontaktovat telefonicky (mobil 775 177 027,
605 177 027) i e-mailem (dicpolicka@centrum.cz).
Více informací o nás najdete i na www.dicpolicka.com.
Ing. Radoslava Vrabcová,
ředitelka DIC o.s.
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PŘEKVAPENÁ SCHOLA
GREGORIANA PRAGENSIS
Bouřlivý potlesk zazněl v sobotu 7. 11. kostelem sv. Jakuba v Poličce, kde se v podvečerních hodinách uskutečnil benefiční koncert světoznámého
interpreta středověké duchovní hudby, souboru
Schola Gregoriana Pragensis. Více jak 350 diváků
tak poděkovalo za nádherný a výjimečný zážitek,
který jim soubor pod vedením Davida Ebena připravil.

DĚNÍ V ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA
Povídání o škole dnes, v prosincovém čísle Jitřenky, zahájíme netradičně vzpomínkou na říjen.
Na internetových stránkách Českého rozhlasu Pardubice si mohou zájemci poslechnout záznam rozhlasové relace, která zazněla 30. října tohoto roku
v dopoledním vysílání, věnovanému základním
uměleckým školám Pardubického kraje. Naši školu
jsme prezentovali v rámci improvizovaného rozhovoru a tří předtočených vstupů nahraných přímo
v hodinách výuky. Tedy pro zájemce – název relace
Máme hosty a stačí zadat ZUŠ Polička.
Dále již, co nás čeká v nejbližším období. Začněme pozvánkou a zároveň také informací pro
zájemce o dílo Bohuslava Martinů. Na závěr roku
2009 pořádáme zájezd na výjimečné představení
opery Hry o Marii, které se koná v Národním divadle v Praze 16. prosince. Uzavřeme tak prohlídku
scénických děl, která byla různými soubory nastudována v rámci 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů
a která jsme v průběhu celého roku navštěvovali.
Odjezd je plánován ve 13 hodin od školy.
Rok 2010 je opět rokem, který bude věnován
Bohuslavu Martinů. „Zuška“ jej zahájí komponovaným pořadem B. Martinů a my, ve kterém si
připomeneme život a dílo hudebního skladatele,
jehož jméno naše škola nosí. Vzpomeneme také na
autora, jehož jméno je spojeno se jménem Martinů,
spisovatele Miloslava Bureše.

Pro Společnost Bohuslava Martinů připravujeme
v novém roce také představení diplomových prací,
které byly sepsány v posledních letech a zpracovávají martinuovskou tematiku.
V prosinci však nesmíme zapomenout na pozvánku z nejaktuálnějších. Vánoční představení,
besídky a koncerty nás čekají i v tomto roce. Ten
velký Vánoční koncert pořádáme ve spolupráci
s Tylovým domem 17. prosince od 17 hodin ve
velkém sále TD. Na koncertě se představí žáci
a učitelé hudebního a tanečního oboru. Výtvarný
obor připravuje malé překvapení. Žesťový kvintet
pod vedením p. uč. Jindry vystoupí s vánočním
programem v okolních obcích. Seniory v Domově důchodců navštívíme s koledami 15. prosince
a 14. a 15. prosince budou také probíhat jednotlivé
třídní vánoční besídky.
Zveme všechny ty, kteří nám pomáhali úspěšně
zvládnout úkoly roku 2009, i ty, kteří pravidelně
sledují dění v naší škole, a jak víme nejsou to jen
rodiče našich 482 žáků: „Přijďte si na Vánoční
koncert zakoledovat a příjemně se naladit před
nadcházejícími svátečními dny.“
Srdečně Vás zvou a za přízeň v uplynulém roce
2009 děkují zaměstnanci ZUŠ Bohuslava Martinů
Polička.

TRADIČNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

„Máme obrovskou radost, že na benefiční koncert
přišlo tolik lidí. Jednak tím mile překvapili samotné
členy souboru Schola Gregoriana Pragensis, kteří
takovou návštěvu nečekali, ale hlavně významně
podpořili naši organizaci,“ řekla po koncertě ředitelka poličské Charity Štěpánka Dvořáková. „Celkový výtěžek významně překročil naše očekávání.
Činí 55 479,- Kč. Ještě jednou děkuji všem divákům
a sponzorům, kteří nás takto podpořili,“ dodala
Dvořáková.
Výtěžek benefice využije Oblastní charita Polička na dovybavení keramické dílny pro své klienty
a část výtěžku půjde také na opravy osvětlení v jedné z charitních budov, což by v budoucnu mělo
Charitě pomoci k úsporám elektrické energie.
Štěpán Plecháček, PR a fundraiser
Oblastní charita Polička

Za redakci Jitřenky přeji všem
čtenářům do nového roku mnoho
lásky, zdraví, štěstí a hojnosti.
Ing. Ivo Janeček, šéfredaktor
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Tak pánové, je třeba probrat šatník, najít kvádra,
kravaty, motýlky, děvčata nažehlí volánky a vyrážíme do divadla. Žádné mikiny s kapucí… to jsou
slova naší třídní.
V pátek 13. listopadu zamířila naše třída společně s dalšími devíti dětmi do Klicperova divadla
v Hradci Králové. Moc nás zajímalo, jak se herci
poperou s námětem Twainovy povídky Princ
a chuďas.
I tentokráte nás nezklamali. Příběh o záměně
prince Edwarda VI. a chudého otrhánka Toma Cantyho byl plný zvratů, zajímavých zpracování a hlavně písniček. Herci se velmi dobře doprovázeli na
hudební nástroje, kde jasně dominovaly housle.

Tom se učil, jak být králem, dokonce při scéně,
kdy obědval, jsme v hledišti pochytali rozházené
ovoce. Princ se snažil přežít v londýnském předměstí, otec ho bil, nutil ho žebrat, ale matka ho
chránila.
Klicperáci vsadili na oblíbený princip „divadla
na divadle“.
Všem se nám představení moc líbilo, nebylo
nudné, nýbrž zábavné a poučné. Stará pravda, že

DPS PENZION ZVE
3. 12. Mikulášská zábava – 14.00 hod. jídelna
Penzionu. Vystoupí děti z MŠ Čtyřlístek, přijde
Mikuláš s andělem a čerty. K poslechu i tanci
zahraje pan Hladík, Otepka a zazpívá paní Andrlíková. Vstupné 40,- Kč, občerstvení zajištěno.
8. 12. S vůní jehličí – koledy, vánoční atmosféra, zdobení stromečku to vše na vás čeká ve
14.00 hod. v jídelně Penzionu.
9. 12. Křeslo pro hosta – 14.00 hod. společenská místnost. Naše pozvání přijal pater Adrian
Sedlák.
12. 12. Adventní koncert – vystoupí Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce ve 14.00 hod. v jídelně Penzionu.
16. 12. Šikovné ručičky – ve 13.30 hod. v pracovní místnosti.
17. 12. Narozeninové zpívání – 14.00 hod.
jídelna Penzionu.
22. 12. Kavárnička – je tichá noc, nebe plné
hvězd. V tom se objeví na obloze jasná záře,
kdesi v dálce se ozve líbezná hudba… J. J. Ryba
Česká mše vánoční. Ve 14.00 hod. Společenská
místnost.
29. 12 Silvestr v DPS Penzion – se svým
programem vystoupí pěvecký soubor Poupata,
k tanci i poslechu zahraje Babtrio z České Třebové. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně Penzionu.
Nápaditý silvestrovský obleček vítán. Vstupenky
si můžete zakoupit na recepci Penzionu. Občerstvení zajištěno.

Z ČINNOSTI DPS PENZION – ŘÍJEN
V rámci „Týdne sociálních služeb ČR“ připravil
DPS Penzion pro veřejnost bohatý program. Skládal
se z ukázky taneční a pohybové terapie seniorů,
z tréninku paměti a návštěvníci mohli také zhlédnout výstavu výrobků, které senioři vytvářejí při výtvarných dílnách. Na programu byla i prohlídka DPS
Penzion. Odpolední program se skládal z druhého
ročníku Seniorské stopy a přátelského posezení
s hudbou v jídelně DPS Penzion. Senioři se vydali
na pochod za doprovodu sluníčka, se dvěma psy
a s dobrou náladou. Na konci města je čekalo pouštění draka, kterého si vyrobili, a i přesto, že vítr nám
moc nepřál, několikrát se dráček Penzioňáček mezi
mraky dostal.

Po návratu obyvatelé penzionu spolu se seniory
z Domova důchodců v Poličce a s ostatními obyvateli města, objali v atriu penzionu. Potom se již
všichni těšili na přátelské posezení v jídelně. Účastníci pochodu mezi sebou přivítali seniory z DPS
v Lubné a začalo se hrát, zpívat a hodovat. Mezi
písničkami od pěveckého souboru Poupata a hudbou pana Hladíka se našla i chvilka na popovídání.
Velká radost byla ze setkání se seniory, kteří dříve
v penzionu bydleli, a došlo také na nová přátelství.
Příjemné setkání s lidmi patří mezi chvíle, na které
se nezapomíná. A ta chvíle v penzionu nastala. Tečkou za celým náročným dnem bylo zanechání stopy
účastníků na papíře, který se stane součástí kroniky
Seniorské stopy. Rádi bychom chtěli poděkovat
všem účastníkům a také pracovníkům z Domova
důchodců za výbornou náladu, kterou vytvořili a už
teď se těšíme na další společné setkání.
Tento měsíc seniory čekalo překvapení. Do
penzionu zavítal taneční soubor z Holandska, který
předvedl v krojích tradiční holandské tance. Senioři
z tanečního kroužku Beseda na oplátku zatančili
Českou besedu. Jídelna byla plná tance, hudby, zpěvu, veselé nálady zkrátka báječná atmosféra. Došlo
i na společný tanec a vzájemné předání dárečků.
Další říjnové dny senioři věnovali keramice, výtvarné dílně Šikovné ručičky, muzikoterapii, cvičení,
taneční a pohybové terapii a sešli se i na kavárničce
kde si povídali o B. Martinů a nezapomnělo se ani
na narozeninové zpívání.

AKCE SOŠ A SOU POLIČKA
Žáci i pedagogové SOŠ a SOU Polička se
Akce školy pokračují ve znamení soutěžních
i nadále věnují projektům napomáhajícím smys- klání. Austerlitz Cup konaný 4. 11. 2009 ve
luplné realizaci školy v rámci rozvoje vzděláva- Slavkově u Brna napomohl žákům ke zdokonacích i výchovných principů. Zásadním počinem
lení techniky přípravy teplých míchaných nápojů
v této oblasti byla i zahajovací konference – punčů. Erik Mitlehner obsadil 3. místo. Karel
k projektu Comenius. Konference se ve dnech
Kopecký se umístil jako 9. Zhotovení míchaných
16. – 20. 11. 2009 zúčastnilo několik zástupců
nápojů, tentokrát již bez alkoholických ingredienz vybraných evropských států, hlavním bodem
cí, si vyzkoušeli žáci 5. ročníků ZŠ, tento vzděláprogramu se stalo využití mořských plodů v ev- vací program probíhal pod vedením SOŠ a SOU
ropské gastronomii. Více o této akci viz článek
Polička. Podobný program byl uspořádán také
na straně 2.
pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, zde se žáčci učili
Zahajovací konference však nebyla jedinou
realizovat saláty a drobné svačiny. K pravidelným
akcí probíhající ve školních prostorách SOŠ
činnostem „poličských kulinářů“ patří pravidelné
a SOU Polička. Kurz přípravy kávy mohli absol- přípravy recepcí a rautů. K těm nejvýznamnějším
vovat studenti nejen gastronomických oborů dne
a také nejnáročnějším lze bezesporu přiřadit
10. 11. 2009. Kurz byl pořádán firmou GASTRO
slavnostní recepci při příležitosti výročí vzniku
ITALY PROMOTION, pod odborným vedením
samostatného Československa. I letos byl tento
Mgr. Renáty Kopecké. Téměř souběžně se žáci
úkol svěřen zástupcům z řad našich studentů
vzdělávali v oblasti barmanství. Barmanský
a 28. 10. 2009 se tohoto úkolu zhostili na výborkurz (2. – 6. 11. 2009) se uskutečnil pod záštitou
nou. Skvělou práci odvedli také při odborném
lektora CBA a také několikanásobného držitele
zajišťování občerstvení pro Lékařskou konferenci
titulu Barman roku – Karla Zapalače. Studenty
v Hradci Králové, ve dnech 19. – 20. 11. 2009.
oblíbený a hojně navštěvovaný Kurz vyřezávání
Za příkladnou reprezentaci školy děkujeme
ovocných a zeleninových ozdob byl realizován
nejen studentům, ale také všem pedagogům.
panem Ludvíkem Procházkou – olympionikem
v kuchařské artistice.
Za SOŠ a SOU Polička, Mgr. J. Boháčová

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ
ŠKOLA INFORMUJE
Ve středu 18. listopadu při návratu dětí do školy
po prodlouženém víkendu na 4 dny bylo zřejmé, že
chřipka nevynechala ani Poličku, neboť ze 611 žáků
bylo doma ponecháno pro onemocnění celkem 174
dětí, což představuje 28,5 % nemocných žáků. Nejméně dalších několik desítek žáků, kteří měli raději
zůstat doma „v posteli, přišlo do školy nemocných.
Po projednání s městským úřadem, vedením školní
jídelny a vedením speciální základní školy přistoupilo vedení školy k zcela mimořádnému opatření,
když vyhlásilo volné dny ve dnech 19., 20. a 23. listopadu, aby omezilo další šíření nákazy. Bylo přihlédnuto i ke skutečnosti, že dva žáci museli být
pro komplikace hospitalizováni.
Jak už je to v tomto státě zvykem, přichází
ústřední orgány s řešením pozdě. Již od jara se mluví o nebezpečí pandemie, týdny sledujeme šíření
chřipky a zavírání škol v naší zemi. Přesto Sdělení
MŠMT k postupu při epidemii chřipky přichází až
večer 18. 11. v 17.07 hod. Společně s dodávkami
vakcíny to připomíná známé přísloví o „příchodu
s křížkem…“. Nikdo z vedení školy nebyl z dané
situace nadšený, neboť krom narušení chodu školy
se tím zkomplikovala situace v mnoha rodinách
s dohledem nad dětmi, ale v dané situaci bylo přihlédnuto především k ohrožení zdraví dětí i další
poličské populace.
Mgr. Jaroslav Kacálek

NABÍDKA VOLNÉHO BYTU
V DPS „PENZION“ POLIČKA
Nabízíme volný dvoupokojový byt v 1. patře
hlavní budovy - Domu s pečovatelskou službou
„Penzion“, Družstevní 970, Polička, s možností
nastěhování od 1. 12. 2009. Jedná se o dvoupokojový byt s kuchyňským koutem, sociálním
zařízením a balkonem, o celkové ploše 50 m2.
Uchazeči musí splňovat podmínky pro umístění
v DPS, tj. zejména podmínka starobního nebo
invalidního důchodu, odpovídající zdravotní
stav pro pobyt v DPS v návaznosti na využívání
pečovatelských služeb.
Bližší informace a přihlášky poskytne ředitel
Pavel Brandejs nebo ved. pečovatel. služby Irena Smolková (tel. 461 753 111).

Z ČINNOSTI KARDIO
KLUBU 2009
V měsíci listopadu se uskutečnila výroční členská
schůze svitavského klubu kardiaků.
Již 17 let se klub kardiaků věnuje pravidelným
kondičním vycházkám, které zlepšují fyzickou a psychickou kondici nás kardiaků.
V roce 2009 se celkem uskutečnilo 14 akcí, z toho 12 kondičních vycházek v okolí Svitav, Poličky
a Litomyšle. Byl uskutečněn autobusový zájezd do
Orlických hor s návštěvou Zemské brány, kostela
v Neratově, muzea v Letohradě a sportovního areálu
v Čenkovicích. Část kardiaků si zaplatila týdenní pobyt ve Vlachovicích na Českomoravské vysočině, kde
se věnovala turistickým vycházkám.
Poslední vycházku s kulturním programem zajišťují členové kardio klubu z Poličky. Uskuteční se
30. prosince 2009, odjezd vlakem z vlakového nádraží
v 10.15 hod.
Všem členům klubu a příznivcům našich vycházek děkujeme za účast v letošním roce a věříme, že
nám zachovají přízeň i v roce 2010.
Všem přejeme hodně zdraví a duševní pohody.
Neseďte doma a pojďte s námi do přírody!
Na všechny se těší výbor kardio klubu
Jan Pokorný
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ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
V úvodu tohoto článku musíme nejdříve přiblížit
kuriózní vítězství našich nejmenších, tedy přípravky
„A“ (3 tř.). Všichni hokejoví příznivci už zajisté zjistili,
že malou změnou v novém ročníku jsou u přípravek názvy klubů např. Orlíci Lanškroun, Žraloci
M. Třebová, Panteři Litomyšl. Naši Lišáci, tedy plným
názvem Lišáci Polička zavítali 25. 10. na led mužstva
s názvem Kosatky Pardubice. Výsledek se snad ani
k žádnému jinému sportu přirovnat nedá, protože
po třetinách 0:17, 0:5 a 0:9 si kluci lišácky dokráčeli
pro neuvěřitelné vítězství 0:31. Když někdo v zápase
vstřílí tři góly, dal hattrick, ale nevíme jak se říká
tomu, kdo jich dal jedenáct. Střelci zápasu, tedy spíš
lišáci zápasu: Tobiáš 11, Klodner 7, Prokopec 5, Boštík 4, Cihlář Jan 3, Elis. Tomuto utkání předcházel
duel elévů (4 tř.), kdy po velice vyrovnaném a napínavém souboji Spartak nakonec Pardubicím podlehl
těsně 6:5.
V pátek 23. 10. hostili junioři na našem ledě
jednoho z favoritů soutěže, a to HC Chrudim. Výhra
chrudimáků v poměru 6:3 je sice přesvědčivá, ale
naši kluci by si za předvedený výkon a vývoj utkání
zasloužili alespoň bod. Ale snad příště, sezona je
teprve na svém začátku.
Dorostenci v sobotu 24. 10. sehráli svůj další
mistrák v Hlinsku. Po nevydařeném začátku, kdy již
prohrávali 3:1, dokázali zápas otočit a zvítězili 4:6.
Dá se říci, že se žákům o víkendu 24. 10. dařilo.
Starší sice v M. Třebové prohráli, ale jen těsně 3:2. Jejich mladší kamarádi doma převálcovali Skuteč 14:1.
V neděli 25. 10. odjíždělo naše „A“ mužstvo ke
svému prvnímu zápasu na hřiště soupeře. Naším
hostitelem bylo mužstvo, které se netají svými postupovými ambicemi, tedy oddíl HC Č. Třebová.
První třetina byla vyrovnaná a přinesla šance na
obou stranách. Třebová se ujala vedení ve vlastním
oslabení a v momentě, kdy jejich potrestaný hráč
vskočil na led, zvýšila na 2:0. Spartak se ke konci
třetiny začal herně zvedat, ale střelecké snažení vyšlo naprázdno. Dle slov trenéra M. Grubhoffera byla
z naší strany druhá třetina jak z učebnice. Díky radikálnímu zlepšení jak v bojovnosti, bruslení a touze po
vítězství, kluci stav otočili na 2:4 a nikomu se nedala
vytknout sebemenší chyba. Bohužel ve 2. minutě třetí třetiny po hrubé chybě byl stav již jen 3:4. Divácká
kulisa udělala své (496 diváků), když 3. minuty před
koncem základní hrací doby Třebová vyrovnala na
4:4 a šlo se na prodloužení. Hned v úvodu měl
Spartak 3 šance, když v té třetí stál J. Drobný před
prázdnou bránou, ale netrefil. Posledně jmenovaný
byl následně faulován. Rozhodčí však nepochopitelně vyloučil oba hráče. Ve hře 3 na 3 půl minuty před
koncem vstřelila Třebová svůj vítězný gól a stanovila
konečné skóre 5:4 PP.
V sobotu 30. 10. junioři Spartaku sehráli velice
pěkné utkání se silným soupeřem z Chotěboře.
Prohra 4:5 po samostatných nájezdech neodpovídá
vývoji utkání. Výraznou oporou byl v brance Víťa
Mach.
V neděli 1. 11. zavítala na poličský led rezerva
Choceň. Začátek utkání se nesl v duchu loučení s bývalými hráči. Jmenovitě Pavel Mička, Petr Stoklasem
a Fanda Klouzal. Za jejich předvedené výkony a reprezentaci Poličky, jim poděkoval předseda oddílu
LH p. Miloš Grubhoffer.
Úvod utkání vůbec nenasvědčoval tomu, že
Polička je v tabulce druhá a soupeř poslední, právě
naopak. Díky jistě chytajícímu V. Machovi naši odrazili nápor Chocně a zhruba v 10. min. se ujali vedení.
Soupeř v čase 19,01 min. vyrovnal, ale D. Vápeník
5 vteřin před koncem úvodní části vrátil Spartaku
vedení (stav 2:1). V první přestávce po projevech
předsedy oddílu LH p. Miloše Grubhoffera a p. starosty J. Martinů byly z jejich rukou předány poháry
a medaile našim nejmenším za umístění v loňské
sezoně. Elévové a starší žáci se stali přeborníky pardubického kraje, přípravka „A“ a ml. žáci skončili na
třetích místech.
Jestliže v loňské sezoně byly druhé třetiny naším
postrachem, letos tomu je zatím naopak. Jak v Č. Tře-
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bové, tak i v tomto utkání zahráli kluci o 100% lépe, být převezen do nemocnice Ondra Havlíček. Pohled
naše skóre narostlo o další dvě branky (stav 4:1). Ve
na kácejícího se Ondru nebyl nijak příjemný. Díky
třetím dějství těsně před koncem utkání, kdy Spartak
paní Míle Dobiášové, která nám poslední dva roky
již vedl 6:1 soupeř upravil stav na konečných 6:2.
dělá zdravotní dozor na zápasech „A“ mužstva byl
Další mistrovské utkání bylo sehráno ve středu
Ondra ihned pod zdravotním dohledem. Paní Dobi4. 11. se Semechnicemi v Opočně. Hned od úvodní- ášová též komunikovala po celou dobu s operátorem
ho vhazování byli naši hráči aktivnější a bojovnější, RLP. V době, kdy, byl Ondra Havlíček nakládán do
což vyústilo v 5. min. v naší první branku. Domácí
sanitky byla již zahájena hra a Spartak „odpověděl“
o 6. min. později při hře 4 na 4 vyrovnali, ale Jirka
tím nejlepším a hlavně sportovním způsobem. V čaDrobný v 15. min. vrátil Spartaku vedení. Semechni- se 15.57 min. zvýšil Radiměřský za asistence Švejdy
ce v 17. min. opět vyrovnává. V tuto dobu naši kluci
na konečných 7:3. V závěrečném hodnocení trenér
pouštějí útočníky soupeře do naší třetiny jen spora- poděkoval hráčům za předvedený bojovný výkon
dicky, ale pravidlo nedáš-dostaneš se potvrzuje.
proti kvalitnímu soupeři. Dík patřil opět výborně
Ač jsme jasně lepším týmem na ledě, tak právě
chytajícímu V. Machovi a divákům, kteří znovu vypři našem tlaku ujíždí po malém zaváhání útočník
tvořili kulisu, na jakou jsme v Poličce zvyklí. Zhruba
soupeře a zvyšuje na 3:2. Takto končí první třetina. 40. minut po ukončení zápasu nás p. M. Dobiášová,
Do druhého dějství měli naši kluci naordinováno od
jejímž pracovištěm je nemocnice v Litomyšli, kam
trenéra M. Grubhoffera hrát zodpovědněji v obranné
byl Ondra Havlíček převezen, informovala, že po vyčinnosti. Bohužel 18 vteřina druhé třetiny toho ne- šetření a CT byl u Ondry diagnostikován „jen“ otřes
byla důkazem a soupeř odskočil již o 2 branky, stav
mozku. Spadl nám kámen ze srdce a přejeme za nás
4:2. Čtvrtý gól jakoby nalil nový impuls Spartaku. všechny brzké uzdravení.
Znovu jsme byli lepší. Důkazem jsou dvě branky
Neděle 15. 11. odstartovala druhé kolo mistr.
V. Vápeníka v čase 32. a 35.14. min., tedy vyrovnáno
utkání základní části. Náš soupeř na domácím ledě
4:4. Náš soupeř při přesilové hře 5 na 4 jde znovu do – Čestice. Od úvodního vhazování jsme byli jasně
vedení a to zbývají do konce druhé třetiny asi 2,5. mi- lepším mužstvem na ledové ploše. Hráči Čestic odonuty. Ve třetí třetině, kdy měl Spartak opět více ze
lávali našemu tlaku do 11. minuty, kdy střela obránce
hry, ale střelecky se neprosadil, stáhl v 10. min. tre- O. Veselého ještě v síti neskončila, ale po následné
nér hru na dvě pětky. Vyplatilo se!! S dávkou štěstí
kombinaci dostává nikým nekrytý Boháček přihrávv čase 58,03 min. Standa Husák vyrovnává na 5:
ku zpoza brány a vedeme 1:0. Posledně jmenovaný
5. O 25 vteřin později díky důslednému napadání
v čase 14.40 min. při signalizovaném vyloučení soua sledování puku D. Vápeníkem, Vašátko střílí naši
peře vypíchl puk v naší třetině, ale svoje sólo přes
vítěznou branku. V samotném závěru, kdy Semech- celé kluziště gólem nezakončil. O pár vteřin později
nice odvolala brankáře, nastřelujeme ještě tyčku (tře- už ale M. Mach po pěkné střele využívá naši druhou
tí v tomto utkání). Při celkovém hodnocení můžeme
přesilovku (2:0). V 17. min. hrajeme oslabení. Naši
jen konstatovat, že jsme si výhru zasloužili.
čtyři hráči roztočili v útočné třetině kolotoč střel.
V neděli 8. 11. přivítala Polička hráče z města, Prvních pět gólman kryje, tu šestou, kterou vyslal
kde chvíli žil a působil hokejový reprezentant Bóža
Jirka Drobný, už pouští za svá záda (3:0). Do tohoto
Modrý. Je tedy řeč o Lanškrounu. Možná, že i sám
utkání nastoupil po uzdravení i Ondra Havlíček. NáBóža by se divil, jak za čtyři roky dokáží v Lanškrou- hoda nebo osud tomu napomohli, že Ondra těsně
ně vychovat kvalitní hráče „A“ mužstva. Anebo že
před koncem třetiny odjížděl do kabiny s dvěma vyby to nebyli jejich hráči? Každopádně jim černobílé
raženými zuby. Je to sice nepříjemné, ale i u hokeje je
lanškrounské dresy slušely. Nyní již k samotnému
toto jen kosmetická závada. Jaký by to byl hokejista,
utkání. Úvodní narážka se týkala samozřejmě se- kdyby neměl alespoň tři stehy v obličeji a vyražené
stavy. Soupeř přijel v úplně jiném složení než loni
minimálně dva zuby. Ale radši už z tohoto nic neopaa samozřejmě notně posílen. Po úvodním vhazování
kovat, té smůly bylo dost.
se velice dobře techničtí a bruslící hráči Lanškrouna
Na začátku druhé třetiny jsme poblahopřáli naševynutili tlak a dokonce v čase 10.32 min. při vlastním
mu dlouholetému hlasateli k jeho půlkulatinám, Láďa
oslabení vstřelil úvodní branku. O minutu později byl
Hudec oslavil své 55 narozeniny. Do 12. minuty se
naopak ve veliké šanci Spartak, ale gólman soupeře
měnilo skóre hned 3x v náš prospěch. Čas 4.15 min.
včasným zahlédnutím puku na brankové čáře ještě
v našem oslabení vypíchl V. Vápeník puk, přehrál
vyrovnání zabránil. Za další necelé dvě minuty už
na červenou čáru najíždějícímu Boháčkovi, který po
bylo přece jen vyrovnáno. Stav 1:1 zařídil O. Havlíček
pravé straně ujel a tvrdou střelou zvýšil na 4:0. 7.33
po asistenci D. Vápeníka. V tento moment musel ze
min. V. Vápeník za asistence J. Drobného zvyšuje na
hřiště odejít jeden hráč soupeře, jelikož nebyl napsán
5:0. 11.33 min. znovu asistence J. Drobného, když
v zápise (možná ho ještě v Lanškrouně neznali a tak
využíváme naší třetí přesilovou hru Vašátkem (6:0).
ho zapomněli napsat). V čase 17.42 min. zachytil na
Ve 13. min. zaznamenaly Čestice svůj čestný úspěch,
naší útočné modré Nespěšný špatně vyhozený puk, když ujely našim bekům ve vlastním oslabení (6:1).
přihrál Švejdovi, který bez přípravy mezi kruhy vyVe třetí třetině se toho už moc nestalo. V 5. min.
pálil a poslal nás tak do vedení 2:1.
Švejda vstřelil náš poslední 7 gól. Ve 12. minutě jim
Druhá třetina přinesla dvě branky. Při hře
ještě jedna branka nebyla uznána pro postavení
v oslabení jsme v čase 9.52 min. inkasovali, ale
hráče v brankovišti. A když v 15. a 16. min. odmítli
Švejda nás v čase 17.52 min. poslal znovu do ve- nabízené šance Čestice (jedenkrát jel sám hráč na
dení. Nutno podotknout, že naši kluci hráli velice
naši branku a jedenkrát 2 na 1) skončilo utkání
bojovně. V 15. vteřině závěrečného dějství jsme po
7:1. Spartak si toto vítězství po předvedené hře plně
faulu hráli opět v oslabení. Lanškroun této početné
zasloužil a je jen třeba se teď dobře připravit na jedvýhody využil za pouhé 3 vteřiny a znovu bylo vy- noho z nejtěžších soupeřů a to Č. Třebovou.
rovnáno 3:3. Ovšem konec 5. min. při naší přesilovce
V době vydání tohoto článku si připomeneme již
4 na 3 O. Havlíček za asistence Boháčka zvyšuje na
čtvrté smutné výročí od náhlého úmrtí naší brankař4:3. V tento moment, za hlasité podpory fanoušků, je
ské jedničky Luboše Poula.
opravdu na co se dívat. Naši kluci bojují a je vidět, že
chtějí toto utkání vyhrát. Jsme lepší a máme více ze
ŠKOLA BRUSLENÍ:
hry. To potvrzuje Standa Husák, když v čase 7.20 min.
Škola bruslené je určena dětem od 4 let (jak pro
zvyšuje již na 5:3, asistence D. Vápeník a O. Havlíček. chlapce, tak děvčata). Výuka probíhá pod vedením
12.21 min. znovu v akci Standa Husák, který zachytil
trenérů každé úterý od 15.30 – 16.30 hod. a čtvrtek
vyhozený puk ve třetině Lanškrouna, přihrál D. Vá- od 15.00 – 16.00 hod. Poté možnost zapojení do
peníkovi, který střelou zakončil. Golman pokus
hokejové přípravky. Podrobnější informace podají
Vápeníka ještě kryl, ale vyražený puk byl snadnou
trenéři p. Grubhoffer tel. 737 611 474 a p. Erbes tel.
kořistí pro Vašátka. Chladnokrevně zavěsil pod víko, 723 119 672. Další informace naleznete na internetovedeme 6:3. V 15. minutě přišlo to, co neradi vidíme. vých stránkách www. hcpolicka. com
Při nepříjemném střetu, hraničícím s faulem musel
Výbor oddílu LH

CYKLOKROS - ČESKÝ POHÁR
“MASTERS“ V POLIČCE

TENIS
Český tenisový svaz zveřejnil celostátní žebříčky
za rok 2009. Uvádíme počet klasifikovaných hráčů
v jednotlivých kategoriích a umístění našich tenistů.
Mladší žáci – počet klasifikovaných 1500, Štěpán
Švanda 255, Slaný Filip 535, Mikulčák Dominik 544,
Šimek Jakub a Matěj, oba 1222, Jílek Zdenda 1289.
Mladší žákyně - 908, Jílková Lucie 190, Cechová
Valerie 622, Hrubá Eliška 662
Starší žáci - 955, Cecha Martin a Vytlačil Radek
oba 446, Slaný Filip 614, Vyskočil Daniel 731, Švanda
Štěpán 754
Starší žákyně - 683, Jílková Lucie 318, Musilová
Tereza 328, Vytlačilová Tereza 418
Dorostenci - 1073, Křivý Jan 349, Vápeník Erik 370,
Kadidlo Michal 510
Dorostenky - 680, Vytlačilová Tereza 581
Všem našim hráčům děkujeme za snažení v letošním roce a blahopřejeme k dosaženým výsledkům
a přejeme jim vylepšení v roce příštím.
Na turnaj konaný 24. 10. v Poličce přijelo 10
dvojic. Tentokrát bojovali starší dorostenci v kategorii
40 + stejným způsobem jako minulý týden generační
dvojice.
Opět jsme viděli řadu hezkých zápasů a hlavně
nasazení všech zúčastněných. Do závěrečného zápasu se probili domácí borci Scheib, Hrubý a Sedláček,
Teplý a po výsledku 6 : 3 slavili až do rána Scheib,
Hrubý. Na třetích místech skončili nováčci poličského
turnaje dvojice Pobořil, Kulíšek a Liška, Vičan.
Konečné pořadí Poličáků:
1. Scheib Ladislav – Hrubý Zdeněk
2. Teplý Ivo – Sedláček Milan
5. - 8. Bulva Leoš – Slaný Bohouš,
Krejčí Jan – Přiklopil Libor
9. Hegr Petr – Svoboda František
10. Skřebský Míla – Jelínek Petr
V sobotu 31. 10. se v poličské hale konal první
mixový zimní turnaj, za účasti jedenácti párů. Tento
turnaj se nesl ve velice přátelské atmosféře a všichni
hráči vypadali spokojeně. Přivítali jsme také dva páry,
které přijely do Poličky poprvé, a hned slavily úspěch.
Manželé Macurovi skončili na 3. místě a přátelé Nevrkla-Dvořáková ještě o stupínek lépe. Gratulujeme
a těšíme se na další souboje této nejoblíbenější kategorie.
Konečné pořadí Poličáků:
3. Teplí Lída a Ivo
5. - 8. Hegr Petr – Střílková Jana
9. Chadima Radek – Pazlarová Alena ml.
V sobotu 7. 11. měla Polička možnost vidět zatím nejpočetněji obsazený turnaj zimní sezony a to
Medium se čtrnácti dvojicemi. Ve třech skupinách
byla k vidění řada lehkých, ale také řada těžkých
a vyrovnaných zápasů. Po dvaceti šesti odehraných
zápasech byla známa osmička postupujících do
čtvrtfinále a šestice bojovníků o vínečko jako cenu
útěchy. Radost z utěšeného vítězství zažila dvojice
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z Hlinska Marek – Koten. Ve finále zvítězila dvojice
Rábek, Vltavský po dramatickém a vyrovnaném průběhu do posledního míče v poměru 7 : 6, nad dvojicí
Střílek, Bartoš.
Konečné pořadí domácích:
1. Rábek Michal – Vltavský Vladimír
3. Vápeník Dušan – Kubát Martin
5. - 8. Svoboda Pavel – Kadidlo Michal, Jílek Zdeněk – Bulva Leoš, Scheib Láďa – Hrubý Zdeněk
10. Teplý Ivo – Cik Jarmil
11. - 12. Slaný Bohouš – Hegr Petr
V sobotu 14. 11. se v Poličce sešli hráči, aby
změřili své herní kvality v kategorii hard. Za skromné
účasti 7 dvojic se bojovalo nejspravedlivějším způsobem, každý s každým na jeden set. O celkovém vítězi
rozhodl vzájemný zápas mezi dvojicemi Šíma – Šlór
a Rojek – Handlíř, který po krásných výměnách vyhráli ŠŠ v poměru 6 : 4.
O vyrovnanosti hovoří i fakt, že i o třetím místu
rozhodl vzájemný zápas, který skončil 7 : 5.
Konečné pořadí domácích:
5. Rábek Michal – Vltavský Vláďa
6. Jílek Zdeněk – Křivý Jan
7. Teplý Ivo – Sedláček Milan
Tento turnaj se našim moc nepovedl, ale příště
určitě budou opět atakovat příčky nejvyšší.

NOVÝ FLORBALOVÝ
KLUB ZÁŘÍ
Florbal je mladý a dynamický sport, který má
v ČR velikou oblibu, už pro svou podobnost s hokejem. Řadí se na 2. místo v oblíbenosti mezi halovými sporty a je 5. nejmasovějším sportem v ČR.
Kolébkou florbalu je Švýcarsko, kde se začal hrát
v 80. letech.
A právě od letošního roku má město Polička
zastoupení v Pardubické florbalové lize díky týmu
SK 1. FBC Polička. Tento nadějný tým má za sebou
7 soutěžních utkání, v nichž poličští hráči dokázali
vybojovat 4 vítězství, zbylé 3 zápasy pak skončily
remízou, proto se SK 1. FBC Polička se ziskem 15
bodů a bez jediné prohry oprávněně řadí na prozatímní první místo tabulky. V týmu je mnoho zkušených florbalistů, ale i několik nováčků, kteří tvoří
dobrou partu a jak samotní hráči říkají, tým má
vysoké ambice a případnému postupu do 3. ligy by
se jistě nebránil. O tom, jestli nejde jen o plané řeči,
se můžete sami přesvědčit, a to již v neděli 13. 12.,
kdy se koná ve sportovní hale Gymnázia Polička
domácí turnaj. V přímém souboji o první místo
se Poličský tým od 10.30 hod. střetne s loni ještě
třetiligovým týmem Lanškrouna. Více informací
o dění florbalového klubu najdete na www.fbkpolicka.websnadno.cz
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V neděli 8. listopadu 2009 se uskutečnil 4. ročník „Cyklokrosu Masters“ jako jeden ze seriálu
Českého poháru. Pořádáním závodu byl pověřen
Českým cyklistickým svazem SK Prima Polička.
Závod probíhal ve sportovním areálu „Liboháj“
za účasti 70 startujících z celé České republiky.
Tentokrát nám přálo i počasí, což si pochvalovali
všichni závodníci i pořadatelé a přispělo to k pěknému sportovnímu nedělnímu zážitku. Současně se
jel i závod pro děti, mládež a nové talenty.
VÝSLEDKY ZÁVODU
Dívky 8-9 let:
1. Faltýnková Andrea
2. Šáfářová Zuzana
3. Lidmilová Kateřina
Chlapci 8-9 let:
1. Pešl František
Kadeti:
1. Pokorný Karel
2. Cozl Jakub
3. Řehák Jiří
Juniorky:
1. Vlčková Zuzana
Junioři:
1. Veselý Daniel
2. Štěpánek Jiří
3. Bohata Tomáš
Ženy „Elite“:
1. Maráčková Pavlína
Muži „Elite“:
1. Řehák Martin
2. Plavák Václav
3. Groulík František
Muži „Masters“ 30:
1. Mlynář Vlastimil
2. Semerád Ondřej
3. Špicar Rudolf
Muži „Masters“ 40:
1. Kovařík Ivo
2. Balák Pavel
3. Galuška Tomáš
Muži „Masters“ 50:
1. Ocásek Zbyněk
2. Mandaus Jiří
3. Jedláček Jiří

- Polička
- Polička
- Polička
- Svitavy
- Mladá Boleslav
- Kolín
- Mladá Boleslav
- Polička
- Kolín
- Praha
- Kolín
- Ostrava
- Kolín
- Praha
- SK Prima Polička
- Vrbno pod Prad.
- SK Prima Polička
- Jílemnice
- Ostrava
- Vrbno pod Prad.
- Ostrava
- Krnov
- Plzeň
- Ostrava

Děkujeme za přízeň všem závodníkům i divákům a těšíme se na další sportovní den.
SK PRIMA POLIČKA
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IX. ROČNÍK POHÁRU POLIČSKÝ
CANDÁT SE VYDAŘIL
V sobotu 7. listopadu se v areálu Pod Kopcem
konal nejvýznamnější a zároveň nejoblíbenější závod z kalendáře akcí Rybářského sdružení Vysočina
Polička pro tento rok – už IX. ročník poháru Poličský candát. Zúčastnili se ho rybáři ze všech koutů
republiky, dokonce i z Polska a početná výprava ze
Slovenska. Celkem se přihlásilo 300 zájemců, přijelo
jich 280, což je nevídaná účast. Proto se závod musel
konat na dvou nádržích. Ke spokojenosti závodníků
přispělo poměrně vlídné počasí, ale především zájem
dravců o potravu.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů nám řekl:
„Je to závěrečný závod letošní sezóny a trvale patří
k těm, o které neustále, vzhledem k jeho atraktivitě,
roste zájem. Důvod je prostý – dravých ryb ve vodách
celostátně ubývá, avšak naše sdružení dokáže revíry
na závod zarybnit na neskutečné úrovni. Tomu odpovídá i letošní účast. Vysadili jsme 950 štik o celkové
váze 12 metráků a jejich zájem o potravu byl obrovský.
Svědčí o tom hned první kolo závodu (1 hodina), kdy
jich bylo chyceno 490. Jsem přesvědčen, že to nemá
jinde obdobu, možná je to světový rekord - viděl jsem
podobný závod ve Švédsku, ale myslím, že by se od nás
mohli učit. Jen pro porovnání uvedu, že loni bylo za
celou sobotu uloveno 500 štik.“
Aby se čtenáři dokázali orientovat – závod nese
název Poličský candát, ale mluví se jen o štikách...
„Když jsme pořádali 1. ročník, neměli jsme dost
zkušeností a vysadili jsme převážně candáty. Neuvědomili jsme si, že to je neuvěřitelně náladová ryba,
která buď bere, nebo vůbec ne. Abychom předešli případnému zklamání závodníků a neudělali si ostudu,
když zůstanou bez záběru, vsadili jsme na štiku, která
má větší apetit. Název závodu jsme ponechali, protože
je pěkný a vžil se. Možná, že do budoucna uděláme
Poličskou štiku i Poličského candáta.“
Prý letos uvažujete o uspořádání ještě jednoho
závodu? „Ano, pro letošní rok jsme ještě vymysleli
Mikuláškého okouna. Myslíme si, že i tento závod ve
sváteční čas by mohl být zajímavý a přispět ke koloritu
rybaření na našich revírech.“
xxx
Závodu se zúčastnil i protagonista pražského YO
YO Bandu, mediálně známý Richard Tesařík, člen RS
Vysočina Polička. Zeptali jsme se ho před posledním
kolem, jak se mu vede. „Tohoto závodu se účastním
pravidelně, protože jej považuji nejen za příjemnou
sportovní, ale i společenskou událost. Zpočátku se mi
docela dařilo, ale pak už to bylo horší, ale nestěžuji si.
Je to vždycky příjemný závěr roku, blíží se sv. Mikuláš,
Vánoce... Zůstávám v Poličce do zítřka, tak si ještě zachytám. Zajímá a oslovuje mě i ten Mikulášký okoun.“
Jaké máš další umělecké plány? „Jako důchodce
už nespřádám žádné projekty, ale jsem rád, když
někdo přijde s nějakou nabídkou.“
xxx
Konečné výsledky: 1. Michal Holas, Lazinov;
2. Melcher, Mohelnice; 3. Richard Guldán, Slovensko,
Oldřich Dryšl z Boskovic. Do 20. místa se z členů
RS Vysočina umístili: 7. Jiří Bidmon; 14. Jiří Večeřa;
15. Mirek Hlásenský.
Celkem závodníci ulovili 964 ryb (911 štik, 51
pstruhů duhových a okounů, 2 candáti), z nichž si
151 ponechali.
Text a foto: L. Vrabec
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AUSTRÁLIE A FINÁLE NA NATURAL OLYMPIA
Jiří Štěpánek vybojoval 15. - 18. 10. 2009 v australském Gold Coast u Brisbane na nejuznávanější soutěži naturálních kulturistů na světě Natural
Olympia prestižní finálové 6. místo.
Po mých úspěšných startech na mistrovství
světa v kanadském Montrealu a na mistrovství
Evropy a světovém poháru v italském Milánu
letos v létě jsem získal jako první Čech v historii v mužských kategoriích nominaci na start
v nejprestižnější soutěži naturálních kulturistů
na světě Natural Olympia. Nominaci jsem obdržel
od viceprezidenta světové federace a prezidenta
australské federace naturální kulturistiky Mc. Donalda 19. 8. 2009.

Již předtím jsem tvrdě trénoval, ale s touto
zprávou začal můj ještě větší útok na činky, boxovací pytel a horské kolo! Natural Olympia je totiž
absolutní vrchol mého sportu, je to vlastně olympiáda naturálních kulturistů, první se konala symbolicky v Řecku v roce 1998. Svoji Olympii s delší
tradicí (1965 v USA) mají i sportovní kulturisté. Na
Olympii je už samotná účast svátkem pro každého
kulturistu. První tři závodníci v každé kategorii
dostávají krásné velké medaile, ostatní od 4. místa
až po poslední jsou odměněni pěknými medailemi klasické velikosti.
Přímořské letovisko Gold Coast je přezdíváno
australským „Miami“ a mohu potvrdit, že jsem si
do značné míry skutečně připadal jako loni v Miami, obě města mají řadu podobných rysů.
Do Austrálie jsme cestovali leteckou společností Emirates z Vídně přes Dubai a Singapur do
Brisbane, doprovázela mě kamarádka, profesionální tlumočnice, fitnesska Edita, která se mnou
již v minulosti byla na několika soutěžích v ČR,
kulturistika ji baví, sama cvičí 6 let a dobře ví, co
je třeba v roli asistenta závodníka. Edita pro mě
odvedla významný kus práce a proto jí i touto cestou mnohokrát děkuji za její vydatnou pomoc.
Program Olympie byl rozdělen do čtyř dnů.
První den prezentace a fotografování, druhý den
konference pořádající světové federace a soutěž
fitness modelek a modelů, třetí den hlavní soutěž naturálních kulturistů a čtvrtý den slavnostní
oběd s oficiálním zakončením.
Sobotní hlavní soutěž mě překvapila, čekal
jsem sice vysokou úroveň, ale realita ještě výrazně
předčila moje očekávání! V naturální kulturistice
již závodím dlouhou dobu, mám za sebou mnoho soutěží v ČR, SR, západní Evropě a Severní
Americe. Ještě nikdy jsem, ale na žádné soutěži
nezažil tak velmi vysokou, vynikající úroveň po
všech stránkách a to od veškerého zajištění pro závodníky od pořadatelů, nadstandardně vstřícného
chování a ochoty vše řešit a ve všem pomoci, až
po - a to především - ohromnou sportovní úroveň
jak počtem závodníků, tak i jejich připraveností!
Hlediště bylo plné diváků, kteří vytvořili vynikající bouřlivou atmosféru pro 372 závodníků
a závodnic.
V mé kategorii vybojoval zlatou medaili australský závodník Bradley Cope, stříbro další Australan
Made Suteja a bronz můj jediný přemožitel ze světového poháru v Miláně mistr Natural Universe Brit

Roger Waters. Se svým finálovým 6. místem jsem
velmi spokojený, konkurence byla obrovská!
Australané mají ve svých řadách opravdu skvělé
naturální kulturisty, o jejich vysokých sportovních
kvalitách jsem se poprvé přesvědčil na mistrovství
světa v Torontu v kategorii bez rozdílu vah a doma
na Olympii pak dali mnoha soupeřům několikrát
dokonale vychutnat líbivou melodii jejich národní
hymny.
Celý kulturistický program zakončil slavnostní
oběd, který světová federace zajistila i s dopravou
pro všechny závodníky. V neděli odpoledne po
slavnostním obědě a oficiálním zakončení jsme se
věnovali koupání v moři a tím také skončila naše
kulturistická část programu a začala pro změnu
část turistická.
V pondělí jsme s kamarádkou Editou podnikli
výlet do Brisbane s jednodenní prohlídkou tohoto
třetího největšího města Austrálie (1,5 mil). Mimo
jiných zajímavostí jsme zde navštívili nádherný
městský park poblíž Griffitovy univerzity. Večer
jsme absolvovali vnitrostátní přelet z Brisbane do
největší australského města Sydney (4,5 mil), kde
byla nutným bodem naší návštěvy jak jinak, než
návštěva světoznámé budovy místní opery, dále
mostu Harbour Bridge, botanické zahrady, pavilonu divokých zvířat a výlet lodí k olympijskému
stadionu. V Sydney jsme prožili celkem čtyři pěkné
oddychové dny.
Závěrem mohu prohlásit, že Natural Olympii
rozhodně lze hodnotit jako maximálně zdařilou
akci, Olympia je prostě Olympia, mezi všemi soutěžemi má jednoznačně dominantní pozici!
Austrálie v nás zanechala silný zážitek krásné
země s příjemnými, vstřícnými lidmi.
Za významnou spolupráci a pomoc, které si
nesmírně vážím mnohokrát děkuji lidem, kteří mi
pomohli:
Hlavní partner - Milan Komárek - Kamenoprůmysl Letovice Komárek s. r. o. - zpracování přírodního kamene - kámen k užitku a kráse.
Ostatní partneři - Josef Nacko - Průmyslové
podlahy, RNDr. Růžena Tomanová - Nová lékárna
a lékárna v nemocnici, Mgr. Alena Štěpánková,
Paed. Dr. Stanislav Štěpánek, Jaroslav Martinů
- město Polička, Libor Konvalinka - soukromá farma s chovem skotu - Jimramovské Pavlovice, Zlata
Andrlová a Václav Kořínek - autobusová doprava
Zlatovánek, Zerzánek Jiří - SAVOS Litomyšl - vodoinstalatérské a topenářské práce, stavební firma
Strefa, Jarda Trávníček, Bohumír Bárta - obklady
a dlažby, František Konečný - BTP truhlářství Polička, Vladislava Serafinová - zlatnictví Opál, Jirka
Doležal, Roman Vaněk - Aqua ZOO, Robert Quitta
- Club bowling Polička, Pavel Fulík - Taurus Trans
- Horní Újezd, Eduard Gregor a Zdeněk Dvořák
- oba Nově Město na Moravě

Dne 7. 11. 2009 proběhl v hale ZŠ Na Lukách
IV. ročník amatérského volejbalového turnaje Poličský out. Turnaje se zúčastnilo celkem osm družstev.
První místo získalo družstvo Dynamo Helsinky následované týmem Rychlá rota. Třetí skončili Deklíci a na
čtvrtém místě družstvo Trumberové.
Poděkování patří firmám Ravensburger, MIRO
Borová, RCPolicka.cz (www.rcpolicka.cz), Bartosh
s.r.o. - reklama, Sádrokartony Nešický, Masokombinát
Polička, Kovoslužba Bulva, Tiskárna Polička a Nescafe za jejich sponzorský příspěvek.
Náš velký dík mají též Denisa a Dominika Obrovi
za nezištnou pomoc s organizací a Restaurace Starohradská za technickou podporu.
Kompletní výsledky naleznete na webové adrese
policskyout.nastrankach.cz.

J. K. Dvořák, TJ Spartak - ASPV

POLIČŠTÍ KARATISTÉ OPĚT
ÚSPĚŠNÍ

HOKEJBAL - MLADŠÍ ŽÁCI - PODZIM BEZ ZTRÁTY BODU
Hrozivým skóre 65:9 se pyšní první celek tabulky, tedy poličská Kometa.
Ta v sobotu hrála v Letohradě 7.11.2009 poslední zápas podzimní části a poličský gólman
Patrik Kuda se může chlubit dvěma nulami. Polička se vedení ujala nedlouho po úvodní buly,
víc jí ale Letohrad v první třetině nedovolil.
To si ovšem malé komety vykompenzovaly ve
druhé a třetí třetině, kdy se síťka letohradské
branky rozvlnila ještě sedmkrát. „Dobře jsme
věděli, že budeme hrát proti lídrovi soutěže,
který má hodně kvalitní hráče, kteří navíc
hrají hokej. Klukům jsem naordinoval obrannou hru s cílem dostat co nejméně branek,“
prozrazuje kouč Letohradu Vlastimil Janoušek.
Ve druhém zápase Letohradští znovu však alespoň čestný zásah netrefili. Kometa po první části
vedla 0:3 a celkově po zápase časomíra ukazovala stav 0:6.
Pavel Dvořák (Medy), trenér SK Kometa Poličky: „Do Letohradu jsme jeli s jasným cílem přivézt
si domů šest bodů, což se nám podařilo. Vyzkoušeli jsme si několik variant složení útoků a všichni hráči do posledního puntíku splnili své úkoly.
Obranná hra domácích měla úspěch hlavně ve
druhém zápase, kdy měli pouze jedinou střelu
na našeho brankáře a jinak se křečovitě drželi ve
svém obranném pásmu.“

SK Kometa Polička - TJ Paramo
5:0 (1:0,3:0,1:0)
Svítkov Stars Pardubice
Střely: 30:5, vyloučení: 1:1, využití přesilovek: 1:0,
oslabení: 0:0
SK Kometa Polička - TJ Paramo
95036
10:1 (6:0,1:0,3:1)
Svítkov Stars Pardubice
Střely: 23:8, vyloučení: 2:2, využití přesilovek: 1:0,
oslabení: 0:0
95035

Sobota 07.11.2009
SK OEZ Testa Letohrad Kometa Polička
Střely: 6:32, vyloučení: 1:0,
oslabení: 0:0
SK OEZ Testa Letohrad 95048
Kometa Polička
Střely: 1:38, vyloučení: 3:1,
oslabení: 0:0

SK
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využití přesilovek: 0:1,
SK

Poř. Název týmu

P

Skóre

B

1. SK Kometa Polička

10 10 0

0

0

66:9

30

2. HBC Alfa Pardubice

8

0

0

2

48:13 18

0

0

4

27:34 12

1

0

4

18:40 11

0

1

7

16:47

7

0

0

8

9:41

0

3.
4.
5.
6.

Z

V VP R

6

HBC Autosklo H.A.K.
8 4
H.Králové
SK OEZ Testa
8 3
Letohrad
Ježci Heřmanův
10 2
Městec
TJ Paramo Svítkov
8 0
Stars Pardubice

Za kvalitu poličských malých borců hovoří i statistika kanadského bodování. V první šestnáctce (ze
112 hráčů regionu), téměř polovina je z Komety.
Jarní část zahajujeme 14. 3. 2010 v Hradci
Králové.

AVL POLIČKA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
29. 10. ASPV - THT
2:0
K6 - Pajdáci
2:0
K6 - THT
2:0
12. 11. Bystré - Česká soda
2:0
ASPV - Česká soda
2:0
19. 11. ASPV - Uzený sardinky
2:0
K6 - Česká soda
2:0
K6 - Uzený sardinky
2:0
Rozpis zápasů na tento měsíc:
3. 12. Bystré - THT, Bystré - Pajdáci,
THT - Pajdáci
10. 12. Uzený sardinky - Česká soda,
Pajdáci - Uz. sardinky, Pajdáci - Č. soda
17. 12. ASPV - THT, K6 - THT
7. 1.
Bystré - Uzený sardinky,
THT - Uzený sardinky,
THT - Česká soda
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl
J. K. Dvořák, TJ Spartak - ASPV

Sobota 24. 10. 2009

95047

MČR mladších žáků 2009-2010
TABULKA SOUTĚŽE - MČR MŽ 2009-2010 - VÝCHOD

0:7 (0:3,0:1,0:3)

využití přesilovek: 0:1,

STATISTIKY HRÁČŮ - MČR MŽ 2009-2010 - VÝCHOD
Poř. Příjmení a jméno
1. Hejtmánek David

Reg. č. Tým

KB

G

A

Z

30250

POL

33

16

17

10

PPG SHG ∑TM MT

VT

OT

OK

0

0

4

4

0

0

0

TH Pr. KB Pr.TM
0

3.30

0.40

2. Česák Josef

31594

ALF

22

17

5

8

0

0

1

1

0

0

0

0

2.75

0.13

3. Mikulčák Dominik

32902

POL

22

13

9

9

1

0

0

0

0

0

0

0

2.44

0.00

4. Šimek Petr

31897 HKR

19

14

5

8

1

1

5

5

0

0

0

0

2.38

0.63

5. Pazourek Tomáš

31602

ALF

14

9

5

8

3

0

3

3

0

0

0

0

1.75

0.38

6. Vostřel František

34320

POL 13

9

4

8

0

0

0

0

0

0

0

0

1.63

0.00

7. Černý Daniel

33778 HKR

12

6

6

6

0

1

1

1

0

0

0

0

2.00

0.17

8. Bucek Adam

31605

ALF

12

2

10

8

0

0

1

1

0

0

0

0

1.50

0.13

9. Dvořák Martin

31371

POL

11

7

4

8

2

0

0

0

0

0

0

0

1.38

0.00

10. Hlavsa Daniel

34829 HKR

10

5

5

8

0

0

1

1

0

0

0

0

1.25

0.13

11. Doležal Jiří

31945

STA

8

7

1

8

1

0

2

2

0

0

0

0

1.00

0.25

12. Rozlílek Vít

32510

LET

8

6

2

8

0

0

0

0

0

0

0

0

1.00

0.00

13. Tobiáš Ondřej

32995

POL

8

2

6

10

1

0

0

0

0

0

0

0

0.80

0.00

14. Vodvárka Petr

31451

POL

7

5

2

2

2

1

1

1

0

0

0

0

3.50

0.50

15. Běloušek Ondřej

31357

JEZ

7

5

2

10

1

0

3

3

0

0

0

0

0.70

0.30

16. Lidmila Michal

32901

POL

6

6

0

6

1

0

1

1

0

0

0

0

1.00

0.17

GRAND PRIX OSTRAVA 2009
(Ostrava, 31. října 2009)
V poslední říjnový den – v sobotu 31. 10. 2009 se
na východě České republiky konal v pořadí již osmý
ročník Velké ceny Ostravy - GRAND PRIX OSTRAVA.
Na této soutěži se utkalo přes 300 závodníků celkem
ze šesti států světa. Do Ostravy přijeli soutěžit dokonce i závodníci z daleké Arménie. Oficiálního zahájení
Velké ceny Ostravy se zúčastnil starosta města a další
významní funkcionáři z oblasti sportu. Akce byla natáčena také Českou televizí.
Na turnaji se závodníci předvedli v soutěžích
KATA (boj s imaginárním soupeřem) a v KUMITE
(sportovní forma boje). Program byl velice nabitý, neboť probíhala spousta bojů ve věkových kategoriích
žáků, dorostenců, juniorů a seniorů. Naše bojovnice
přišly na řadu až v pozdních odpoledních hodinách,
což dělalo turnaj dost náročný na psychiku, kvůli
dlouhému čekání. Soutěž probíhala až do večerních
hodin, kdy byla zakončena předáváním krásných
pohárů, originálních medailí s motivem Ostravy, diplomů a věcných cen.
Organizátoři akce si zaslouží velkou pochvalu,
neboť organizace celé soutěže byla velmi výborně
zajištěna. Hlasatel byl velmi dobře slyšet dokonce
i v šatnách, hlásil vždy s předstihem, kde a kdo bude
nastupovat, takže všichni závodníci měli poměrně
dost času na přípravu.
Za oddíl MSK (Moderní sportovní karate) Polička
se soutěže pod vedením mistra Radovana Andrle, II.
DAN zúčastnily tentokrát jen zástupkyně ženského
pohlaví Nikola Tobiášová, 1. Kyu a Šárka Kučerová,
5. kyu. Holkám se dařilo a přivezly si následující
ocenění.
Výsledky:
Šárka Kučerová
Juniorky -53kg
Nikola Tobiášová Seniorky -61 kg
Nikola Tobiášová Seniorky BRH

1. místo
3. místo
2. místo

Silesia cup 2009 - 10th International Karate
Cup (Odry, 7. listopadu 2009)
V sobotu 7. 11. 2009 se v Odrách konal desátý
ročník mezinárodního poháru v karate, který je mezi
karatisty znám jako Silesia Cup. Turnaj byl posledním
nominačním turnajem na MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V KARATE pro rok 2009. Na tomto turnaji
se mezi sebou utkaly na dvě stovky závodníků ze
čtyřiceti klubů jak z ČR, tak i ze zahraničí.
Již tradičně se v dopoledních hodinách konaly
soutěže v KATÁCH, kterých se kvůli technické odlišnosti MSK (Moderní sportovní karate) od klasických
stylů karate nemohou naši závodníci účastnit. V odpoledních hodinách se soutěžilo v KUMITE a tam se
již můžeme ukázat.
Organizačně byl turnaj zajištěn na dobré úrovni.
Velmi pozitivně naši bojovníci hodnotili to, že soutěž
KUMITE seniorů a juniorů odstartovala téměř paralelně, takže bojovníci nemuseli dlouho čekat na začátek
své kategorie. Paralelní začátek seniorských a juniorských kategorií není tak obvyklý – většinou jsou
kategorie seniorů zařazeny až na konec celé soutěže,
což vytváří nepříjemný tlak na psychiku seniorských
bojovníků (neustálé rozcvičování a zahřívání před
výkonem)
Na poslední „nominační výpravu“ na MČR v karate se do Oder za oddíl MSKA Polička vydali bojovnice
a bojovníci pod vedením kouče a mistra Radovana
Andrleho, II. DAN. Za poličský oddíl karate na turnaji
bojovali: Šárka Kučerová, 5. kyu, mistr Milan Lorenc,
I. DAN, Jaroslav Roušar, 2. kyu a Pavel Marko, 4. kyu.
Našim bojovníkům se v bojích velmi zadařilo – výsledky vidíte v tabulce.
Výsledky:
Šárka Kučerová
Šárka Kučerová
Jaroslav Roušar
Pavel Marko

Kumite Juniorky -53kg
Kumite Juniorky OPEN
Kumite Senioři +84kg
Kumite Senioři -75kg

1. místo
2. místo
3. místo
3. místo

22

FOTBALOVÉ TABULKY
KRAJSKÝ PŘEBOR – PARDUBICKÝ KRAJ - muži “A”
1.

FKAS Slovan PARDUBICE

8.

FC HLINSKO

5

4

4 22:23 19

St 16.9. 14.

16:30

Polička

Svitavy

SK CHRUDIM

4
4

0:1

3

6 35:32 15

So 19.9. 7.

16:30

V. Mýto

Polička

1:3

2

7 17:30 14

So 26.9. 8.

16:30

Polička

Holice

1:1

Ne 4.10. 9.

10:15

FKAS
Pardub.

Polička

6:2

Polička

Žamberk

2:1

12 1

2 52:16 37

9.

2. SVITAVY

9

3

3

10. SK Masokombinát POLIČKA

3. FC HLINSKO

8

2

5 40:27 26

4.

FK PARDUBICE B

7

4

4

So 10.10. 10.

16:00

5. FK Agria CHOCEŇ

7

3

5 19:19 24

1.

FK PARDUBICE C

10 2

1

32

St 28.10. 11.

14:30

FK Choceň Polička

1:0

6. Sokol DOBŘÍKOV

7

2

6 23:25 23

2.

SK Masokombinát POLIČKA

10 1

2 43:24 31

Ne 25.10. 12.

14:30

Polička

1:2

7.-8. SK Masokombinát POLIČKA

6

3

6 23:21 21

3.

AFK CHRUDIM B

9

3 46:18 28

Ne 1.11. 13.

14:00

M. Třebová Polička

7.-8. SKP Slovan M. TŘEBOVÁ

6

3

6 23:21 21

So

8.8. 1.

17:00

Březová

Polička B

4:0

Pomezí

1:0

27:17 30

31:21 25

KRAJSKÝ PŘEBOR – PARDUBICKÝ KRAJ – mladší dorost

1

44:8

KRAJSKÁ I. A TŘÍDA skupina B - starší žáci
KRAJSKÁ I. B TŘÍDA skupina B - muži “B”
1.
2

Sokol BŘEZOVÁ NAD
SVITAVOU
Slavoj CEREKVICE NAD
LOUČNOU

3. SVITAVY B

10 2

1 42:14 32

9

3

1 42:10 30

8

1

4 33:16 25

Jiskra KRÁLÍKY-ČERVENÁ
VODA

7

3

3 21:12 24

5. Jiskra ÚSTÍ NAD ORLICÍ B

5

7

1 25:18 22

6. Sokol POMEZÍ

6

3

4 28:15 21

SK Masokombinát POLIČKA B 5

5

3 13:14 20

4.

7.

1.

SK Masokombinát POLIČKA

„B“ muži

0

0

43: 2 27

2. SKP Slovan M. TŘEBPOVÁ

8

0

1

25: 7 24

So 15.8. 2.

17:00

Polička B

3. FK ČESKÁ TŘEBOVÁ B

4

1

4

31:16 13

Ne 23.8. 3.

17:00

D. Dobrouč Polička B

0:2

So 29.8. 4.

17:00

Polička B

Libchavy

1:1

Ne

17:00

Sloupnice Polička B

1:1

Ne 13.9. 6.

17:00

Č. Třebová
Polička B
B

1:2

Ne 20.9. 7.

16:30

Polička B

Svitavy B

2:1

Ne 27.9. 8.

16:30

V. Mýto B

Polička B

2:0

So 3.10. 9.

16:00

Polička B

Cerekvice

0:0

Ne 11.10. 10.

16:00

Ústí n/O. B Polička B

2:2

3:0

St 28.10. 11.

14:30

Polička B

Králíky

1:2

2:2

So 24.10. 12.

14:30

Rychnov

Polička B

0:1

Polička B

Verměřovice

0:0

KRAJSKÁ I. A TŘÍDA skupina B - mladší žáci
1.

SKP Slovan M. TŘEBOVÁ

9

0

0

63: 9 27

2. SK Masokombinát POLIČKA

7

0

2

40: 8 21

3. JABLONNÉ NAD ORLICÍ

6

2

1

45: 5 20

A“muži

KRAJSKÝ PŘEBOR – PARDUBICKÝ KRAJ – starší dorost
SVITAVY

10 1

2 38:13 31

Ne

9.8. 1.

2.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

10 0

3 50:16 30

Ne 16.8. 2.

3.

FK OEZ LETOHRAD B

9

3 46:10 28

So 22.8. 3.

1

17:00
17:00

Polička

Srch

Lanškroun Polička

17:00

Polička

Č. Třebová

4:1
1:0

4.

FK PŘELOUČ

8

3

2 43:30 27

Ne 30.8. 4.

17:00

FK ParduPolička
bice B

5.

SKP Slovan M. TŘEBOVÁ

8

2

3 24:13 26

St

2.9. 15.

17:00

SK Stolany Polička

1:1

6.

FK PARDUBICE C

6

1

6 35:26 19

So

5.9. 5.

17:00

Polička

Letohrad

1:0

So 12.9. 6.

17:00

Polička

FC Hlinsko

3:1

7.

AFK CHRUDIM B

6

1

6 23:19 19

VOLEJBALOVÁ SEZÓNA 2009/2010 VE SVÉ POLOVINĚ
Volejbalisté svoji sezónu začali tradičně
turnajem neregistrovaných. Bohužel, tentokráte
nepřálo počasí a vydatný déšť zhatil voňavou
atmosféru antukových bojů.
Přesto se sjelo 7 družstev, která v tělocvičně
bojovala o co nejlepší umístění. Turnaj cizinců
(družstev z jiných měst) nakonec vyhráli zaslouženě Prontoflexáci z Hlinska. Mají na svém kontě
již debl vítězství, a tak nakročeno k získání poháru za tři vítězství v řadě. Čest poličských amatérů tradičně zachraňovali Lachtani a třetí byli
svitavští trenéři a trenérky mládeže. Cenu nejlepšího Lobana vyhrál Petr Vápeník a konečně
se dočkala i Lucie Nešická, která byla vyhlášena
nejužitečnější hráčkou.
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2:0

9

VÝSLEDKY PODZIM 2009

1.

Dobříkov

Hned na tento turnaj navázali naši muži. Od
nich se v tomto roce čeká atak na první místo
v KP II. třídy Pardubického kraje. A že volejbal
hrát umí, dokazuje fakt, že jsou po polovině
soutěže lídrem své skupiny. Jedenáct vítězství
a pouze jedna porážka v soutěži.
Ženy bohužel v letošním roce žádnou soutěž
nerozehrály.
Největší radost nám dělají mládežnická družstva. V kategoriích krajských soutěží je družstvo
přehazované na 2., 6., 9. místě. Soutěž se teprve
rozbíhá.
V přípravce dívek držíme opět 2. místo, další
tři družstva startují ve třetí výkonnostní skupině.
Mladší žákyně opět druhé s nevelkou ztrátou
na první M. Třebovou(ta nám chce oplatit loňskou porážku).
Starší žákyně jsou v současné tabulce na
5. místě, chybí zatím jedno místo k postupu do
elitní čtyřky, kam by měla děvčata rozhodně
patřit.
Překvapením jsou kadetky, které na druhém
místě dohánějí M. Třebovou, od vrcholu je dělí
pouze horší skóre.
A nejmladší naděje se chystají na svůj první
turnaj, který proběhne před vánoci v Poličce.
Podzim tedy ve znamení dvojek, doufáme, že
některé mládežnické družstvo uloví přebornický
titul.
-har-

Ne

6.9. 5.

1.11. 13.

14:00

Dorost
So 15.8. 2. 12:30, 14, 45 Polička

Třemošnice 2:0, 7:2

FK ParduSo 22.8. 3. 10:00, 12, 15
Polička
bice

4:1, 8:0

St 26.8. 1. 14:45, 17, 00 V. Mýto

Polička

2:1, 1:4

So 29.8. 4. 12:30, 14, 45 Polička

Horní
Jelení

3:1, 5:1

Ne

Polička

5:0, 1:3

So 12.9. 6. 10:15, 12, 30 Letohrad

6.9. 5. 12:30, 14, 45 Přelouč

Polička

2:0, 0:2

Ne 20.9. 7. 12:00, 14, 15 Polička

Hlinsko

0:0, 2:1

AFK ChruNe 27.9. 8. 10:00, 12, 15
Polička
dim B
SK
So 3.10. 9. 11:30, 13, 45 Polička
Chrudim
Ústí
So 10.10. 10.
Polička
n. Orlicí
So 6.11. 11. 11:00, 13, 15 Polička

1:2, 5:2
2:2, 4:3
6:1, 1:4

Choceň

4:2, 7:0

So 24.10. 12. 13:15, 15, 30 M. Třebová Polička

0:0, 0:2

Ne 1.11.. 13. 9:30, 11, 45 Polička

Svitavy

1:2, 1:1

Ne 30.8. 2. 9:30, 11, 15 Proseč

Polička

0:2, 0:7

So

Č. Třebová 6:1, 7:1

Žáci

5.9. 3. 9:30, 11, 15 Polička

Ne 13.9. 4. 9:30, 11, 15 Žamberk

Polička

0:5, 0:6

So 19.9. 5. 9:30, 11, 15 Polička

Letohrad

4:0, 2:0

So 26.9. 6. 9:30, 11, 15 Polička

Svitavy B

7:0, 2:0

Ne 4.10. 7. 9:00, 10, 45 Jablonné

Polička

1:4, 1:0

So 10.10. 8. 9:30, 11, 15 Polička

Libchavy

8:0, 6:0

So 31.10. 9. 12:00, 13:45 Králíky

Polička

0:6, 1:8

Ne 25.10. 1. 9:30, 11, 15 Polička

M. Třebová 1:0, 2:5

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST NA PROSINEC

VALNÁ HROMADA ATLETIKY POLIČKA

1. úterý
V pátek 20. listopadu ve večerních hodinách
proběhla na Masarykové základní škole zcela mimořádná valná hromada. Přítomní členové občanského sdružení při Masarykově škole byli seznámeni
s velmi podrobnou zprávou o činnosti za uplynulé
období, která bilancovala již 23. rok obnovené atletiky v Poličce. Letošní zpráva se poslouchala velmi

ské přebory: 1. místa Tereza Vytlačilová 3x, Milan Le
Viet 2x, Lukáš Eda Kvapil, Petr Štěpánek, Jiří Navrátil,
Veronika Dlouhá 2x, Luboš Lejhanec, Libor Sion a Vít
Kalvoda, 2. místa Martin Koutný, Tereza Vytlačilová,
Lukáš Kvapil, Luboš Lejhanec, Adéla Valenová a štafeta 4 x 60 m (Soukal, Sion, Teplý P. a Dobeš), 3. místa
Lukáš Kvapil, Milan Le Viet 2x, Libor Sion, Antonín

2. středa
3.
4.
5.
6.
7.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

8. úterý
9. středa
10. čtvrtek
11. pátek
12. sobota
13. neděle
14. pondělí
dobře vzhledem k dosaženým výsledkům družstev
Bohuněk, Ondřej Klimeš 2x a Luboš Lejhanec…
i jednotlivců. Byla předložena též podrobná zpráva Umístění družstev: nejmladší žákyně 4. místo ve
o hospodaření oddílu v letošním roce. Po této ofi- skupině C, nejmladší žáci 2. místo v krajském finále,
ciální části byl vyhlášen výsledek ankety o nejlepší
mladší žákyně 5. místo ve skupině B, mladší žáci
výkon oddílu, kde zvítězil Ondřej Klička časem 1. místo v krajském finále, starší žáci 3. místo v KPD,
1:56,50 na 800 m. Nejlepším sportovcem oddílu byl
muži 3. místo v II. lize ve skupině C… Tento výčet by
dle očekávání vyhlášen Milan Le Viet, olympijský
byl ještě velmi dlouhý, toto je jen ukázka ze sportovní
vítěz a mistr republiky, dalšími oceněnými byli Eda
bilance, kterou obdržel či obdrží každý člen, který se
Kvapil a Tereza Vytlačilová.
podílel svými starty na závodní činnosti. - JarKa Po této části proběhla volba nových orgánů sdružení, kdy po 23 letech „dřiny“ pro poličskou atletiku
z jejího čela odstoupil Miloslav Červ. Od přítomných
členů se mu dostalo krásného poděkování. V následující volbě byl do čela zvolen novým předsedou Eda
Kvapil, prvním místopředsedou Petr Mach a druhou
Sobota 5. prosince – Zimní Svojanov – 36. ročmístopředsedkyní Marta Schauerová. Zvolena byla
ník. Sraz účastníků v 8.00 hod před gymnáziem v Pokontrolní skupina ve složení Josef Šutera, Petr Krištof
ličce. Polička – Balda – Hamry – Svojanov – Hartmania Martin Cvrček. Před tímto novým výborem stojí
ce – Bystré. Návrat autobusem z Bystrého s příjezdem
úkol v pravdě heroický, najít nového „Červa“. Ten
do Poličky v 18.10 hod. Trasa 20 km. Vedoucí akce:
„starý“ přislíbil, že je dle svých možností připraven
Zdena Mihulková
pomáhat v roli trenéra i v roli poradce v otázkách
Sobota 26. prosince – Vánoční Prosička
vedení oddílu.
Do soutěží družstev v roce 2010 přihlásí již nový – 37. ročník. Vánoční vycházka na oblíbené místo nad
Jimranovem. Sraz účastníků v 9.00 hod před gymnápředseda celkem 6 družstev, do krajských přeborů
ziem v Poličce. Trasa do 15 km s možností prodlouženejmladší žáky a žákyně, mladší žáky a žákyně, starší
ní. Pokud bude dostatek sněhu, jedeme na běžkách.
žáky a do druhé ligy muže. Na vedení nejmladších
Vedoucí akce: Mir. Mach
a mladších žáků a žákyní se budou podílet Marta
Středa 30. prosince – Loučení s rokem. Tradiční
Schauerová a Míla Červ, starší žáky povede Petr Mach
poslední letošní vycházka tentokrát do okolí Vírské
a muže Martin Cvrček.
přehrady. Odjezd objednaným autobusem v 8.00 hod
Nyní jen krátká citace ze sportovní bilance za rok
od nádraží ČD do Nyklovic. Trasy dle výběru 15 nebo
2009. Mistovství ČR: 1. místo Milan Le Viet, 3. místa
20 km. Návrat linkovým autobusem z Bystrého. V příLenka Schauerová 2x a Vedonika Dlouhá, 4. místo
padě dostatku sněhu možnost jet na lyžích. Vedoucí
Tereza Vytlačilová, 6. místo František Košňar, 7. místa
Martin Koutný, Tereza Vytlačilová, Veronika Dlouhá, akce: Vladimír Uhlíř
Pátek 15. ledna – Výroční členská schůze. Začá8. místo Tereza Vytlačilová, 9. místa Tereza Vytlačilotek v 18.00 hod v restauraci U Mrštíků.
vá a Martin Koutný, 10. místo Vít Kalvoda…, celkem
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
24 umístění v první dvacítce, z toho 8x Tereza Vyskříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršotlačilová. Olympiáda dětí a mládeže 2009: 1. místo
Milan Le Viet, 3. místa Milan Le Viet a Luboš Lejhanec, vě ulici a nebo na internetové adrese: www. policka.
cz/kct
5. místo Tereza Vytlačilová, 6. místo Veronika Dlouhá
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
a Tereza Vytlačilová, 7. místo Luboš Lejhanec… Kraj-

TURISTÉ ZVOU
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PŘÍJENÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ
A ÚSPĚCHŮ V ROCE 2010 PŘEJÍ
ZAMĚSTNANCI PLAVECKÉHO BAZÉNU
A PLAVECKÉ ŠKOLY
Sportovní služby nabízí vhodný dárek pod stromeček - permanentky na bazén a saunu.

15. úterý
16. středa
17. čtvrtek
18. pátek
19. sobota
20. neděle
21. pondělí
22. úterý
23. středa
24. čtvrtek
25. pátek
26. sobota
27. neděle
28. pondělí
29. úterý
30. středa
31. čtvrtek

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
6.00 - 7.30 h. 17.30 - 19.00 h. kon. pl.,
19.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 12.00 - 20.00 h.
14.00 - 20.00 h.
zavřeno
6.00 - 7.30 h., 11.30 - 12.30 h. 2 dráhy,
12.30 - 13.30 h.,15.00 - 16.00 h.,
18.00 - 20.00 h.
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
6.00 - 7.30 h., 17.30 - 19.00 h. kon. pl.,
19.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 12.00 - 20.00 h.
14.00 - 20.00 h.
zavřeno
6.00 - 7.30 h., 11.30 - 12.30 h. 2 dráhy,
12.30 - 13.30 h.,15.00 - 16.00 h.,
18.00 - 20.00 h.
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
6.00 - 7.30 h., 17.30 - 19.00 h. kon. pl.,
19.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 12.00 - 20.00 h.
14.00 - 20.00 h.
zavřeno
6.00 - 13.30 h., 14.30 - 20.00 h.
6.00 - 7.30
12.00 - 20.00 h.
10.00 - 16.00 h.
zavřeno
14.00 - 20.00 h.
14.00 - 20.00 h.
zavřeno
8.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
6.00 - 7.30 h.,
10.00 - 16.00 h.

Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 oC. Těšíme se na vás.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.
Pokračují kursy plavání pro těhotné, batolata, rodiče s dětmi, plavání hrou, zdokonalovací kurzy a pl.
oddíl.
PROVOZ SAUNY - prosinec:
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.
PROVOZ SAUNY O SVÁTCÍCH: St 23. 12. a Čt
24. 12. zavřeno, Pá 25. 12. a So 26. 12. otevřeno dle
provozní doby. St: muži 30. 12. otevřeno dle provozní doby. Čt 31. 12. a Pá 1. 1. zavřeno, So 2. 1. 2010
otevřeno dle provozní doby
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.
Veřejné bruslení od 23. 12. 2009 do 3. 1. 2010
denně od 14.00 - 15.30 hod.
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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